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FSMAS – Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales 
 
 
I. O sucesso na matemática 

1) Fico feliz por ser reconhecido como um excelente aluno a matemática; 

2) Sinto-me orgulhoso por ser o melhor aluno a matemática; 

3) Sinto-me feliz por ter notas altas a matemática; 

4) Seria óptimo ganhar um prémio a matemática; 

5) Ser o primeiro numa competição matemática deixar-me-ia satisfeito; 

6) Ser visto como inteligente a matemática seria excelente; 

7) Ganhar um prémio a matemática far-me-ia sentir desconfortavelmente notado; 

8) As pessoas pensariam que sou um ”marrão” se tivesse boas notas a 
matemática; 

9) Se tivesse boas notas a matemática tentaria escondê-las; 

10) Se tivesse a nota mais alta a matemática preferia que ninguém soubesse; 

11) As pessoas gostariam menos de mim se eu fosse um estudante muito bom a 
matemática; 

12) Não gosto que as pessoas pensem que sou bom a matemática. 

 
II. A matemática como domínio masculino 

1) As raparigas são tão boas como os rapazes na geometria; 

2) Estudar matemática é tão apropriado para mulheres como para homens; 

3) Confiaria igualmente numa mulher e num homem para fazer cálculos 
importantes; 

4) As raparigas podem ser tão boas como os rapazes em matemática; 

5) Os rapazes não são naturalmente melhores do que as mulheres na matemática; 

6) As mulheres são certamente lógicas o suficiente para se saírem bem a 
matemática; 

7) É difícil acreditar que uma mulher possa ser um génio a matemática; 

8) Quando uma mulher tem de resolver um problema de matemática é feminino 
pedir ajuda a um homem; 

9) Eu teria mais confiança numa resposta a um problema matemático dada por 
um homem do que por uma mulher; 

10) As raparigas que gostam de estudar matemática são um pouco estranhas; 
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11) A matemática é para homens, a aritmética é para mulheres; 

12) Espero de uma mulher matemática que tenha um ar masculino. 

 
III. A atitude da mãe 

1) A minha mãe acha que eu sou o tipo de pessoa que se pode sair bem a 
matemática; 

2) A minha mão acha que eu posso ser bom a matemática; 

3) A minha mãe sempre se interessou pelo meu progresso a matemática; 

4) A minha mãe sempre me encorajou a sair-me bem a matemática; 

5) A minha mãe pensa que a matemática é uma das disciplinas mais importantes 
que eu tenho; 

6) A minha mãe pensa que eu precisarei da matemática para o que eu quero fazer 
depois de me graduar; 

7) A minha mãe pensa que a matemática avançada é um desperdício de tempo 
para mim; 

8) À medida que o tempo foi passando, a minha mãe foi-se desinteressando dos 
meus resultados a matemática; 

9) A minha mãe não me encorajaria a planear uma carreira que envolvesse 
matemática; 

10) A minha mãe não mostrou interesse em que eu tivesse mais matemática; 

11) A minha mãe pensa que eu necessito apenas de uma quantidade mínima de 
matemática; 

12) A minha mãe odeia matemática. 

 
IV. A atitude do pai 

1) O meu pai pensa que a matemática é uma das disciplinas mais importantes que 
eu tenho; 

2) O meu pai sempre me encorajou a sair-me bem a matemática; 

3) O meu pai sempre se interessou pelo meu progresso a matemática; 

4) O meu pai pensa que eu precisarei da matemática para o que eu quero fazer 
depois de me graduar; 

5) O meu pai acha que eu sou o tipo de pessoa que se pode sair bem a 
matemática; 

6) O meu pai acha que eu posso ser bom a matemática; 
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7) O meu pai não me encorajaria a planear uma carreira que envolvesse 
matemática; 

8) O meu pai odeia matemática; 

9) À medida que o tempo foi passando o meu pai foi-se desinteressando dos 
meus resultados a matemática; 

10) O meu pai pensa que a matemática avançada é um desperdício de tempo para 
mim; 

11) O meu pai pensa que eu necessito apenas de uma quantidade mínima de 
matemática; 

12) O meu pai não mostrou interesse em que eu tivesse mais matemática. 

 
V. A atitude dos professores 

1) Os meus professores encorajaram-me a estudar mais matemática; 

2) Os meus professores pensam que eu sou o tipo de pessoa que se pode sair bem 
a matemática; 

3) Os professores de matemática fizeram-me sentir que tenho habilidade para a 
matemática; 

4) Os meus professores de matemática encorajar-me-iam a ter toda a matemática 
que pudesse; 

5) Os meus professores de matemática têm-se interessado pelo meu progresso na 
matemática; 

6) Falaria com os meus professores de matemática acerca de uma carreira que 
usasse a matemática; 

7) Quando se trata de assuntos sérios sinto-me ignorado ao falar com professores 
de matemática; 

8) Tem sido difícil ganhar o respeito dos professores de matemática; 

9) Os meus professores pensam que a matemática avançada é uma perda de 
tempo para mim; 

10) Conseguir que um professor de matemática me leve a sério é normalmente um 
problema; 

11) Os meus professores achariam que eu não estava a falar a sério se lhes dissesse 
que estava interessado numa carreira ligada à ciência e à matemática; 

12) Demorei muito tempo a conseguir que os professores falassem comigo acerca 
de matemática. 
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VI. Confiança na aprendizagem da matemática 

1) Geralmente sinto-me seguro na matemática;    

2) Estou certo de que poderia fazer trabalhos avançados em matemática; 

3) Estou certo de que consigo aprender matemática; 

4) Penso que consigo lidar com problemas de matemática mais difíceis; 

5) Posso ter boas notas a matemática; 

6) Tenho uma grande auto-confiança quando se trata de matemática; 

7) Não sou bom a matemática; 

8) Não creio que pudesse fazer matemática avançada; 

9) Não sou o tipo de pessoa de se sair bem a matemática; 

10) Por alguma razão, apesar de estudar, a matemática parece-me invulgarmente 
difícil; 

11) Consigo sair-me bem na maioria das disciplinas,  mas não na matemática; 

12) A matemática é a minha pior disciplina. 

 
VII. Ansiedade matemática 

1) A matemática não me assusta nada; 

2) Não me importaria nada de ter mais disciplinas de matemática, 

3) Não costumo preocupar-me por não ser capar de resolver problemas de 
matemática; 

4) Quase nunca estou nervoso durante um teste de matemática; 

5) Normalmente estou à-vontade nos testes de matemática; 

6) Normalmente estou à-vontade nas aulas de matemática 

7) A matemática faz-me sentir frequentemente desconfortável e nervoso; 

8) A matemática faz-me sentir desconfortável, pressionado, irritável e 
impaciente; 

9) Sinto-me desanimado quando tento resolver problemas de matemática; 

10) A minha mente fica branca e eu fico incapacitado de pensar claramente 
quando trabalho em matemática; 

11) Um teste de matemática assusta-me; 

12) A matemática faz-me sentir pouco à vontade e confuso. 
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VIII. Motivação para a matemática 

1) Gosto de puzzles matemáticos; 

2) A matemática é agradável e estimula-me; 

3) Quando surge um problema matemático que não posso resolver 
imediatamente, fico a pensar nele até ter a solução; 

4) Uma vez começado um puzzle matemático é-me difícil parar; 

5) Quando uma questão é deixada sem resposta na aula de matemática, continuo 
a pensar nela depois da aula acabar; 

6) Sinto-me desafiado pelos problemas de matemática que não compreendo 
imediatamente; 

7) Não acho interessante resolver problemas matemáticos; 

8) O desafio dos problemas matemáticos não me estimula; 

9) Os puzzles matemáticos são aborrecidos; 

10) Não compreendo como algumas pessoas podem passar tanto tempo com a 
matemática e gostar disso; 

11) Prefiro que alguém me dê a solução para um problema matemático difícil do 
que procurar eu a resposta; 

12) Faço o mínimo possível a matemática. 

 
IX. Utilidade da matemática 

1) Necessito da matemática para o meu futuro emprego; 

2) Estudo matemática porque sei como ela é útil; 

3) Saber matemática ajudar-me-á a ganhar a vida; 

4) A matemática é uma disciplina necessária e que vale a pena; 

5) Necessito de uma forte componente matemática para o meu futuro emprego; 

6) Irei usar a matemática de muitas formas na minha vida de adulto; 

7) A matemática não tem relevância para a minha vida; 

8) A matemática não será importante para mim na minha vida profissional; 

9) Vejo a matemática como uma matéria que raramente usarei na vida diária 
enquanto adulto; 

10) Aprender matemática é uma perda de tempo; 

11) Em termos da minha vida adulta não é importante sair-me bem a matemática; 

12) Espero utilizar muito pouco a matemática quando sair da escola. 
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Escalas do Modelo dos Condicionantes das Atitudes Face à 

Matemática  

(Haladyna, Shaughnessy e Shaughnessy) 
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Escalas do modelo dos condicionantes das atitudes face à Matemática1 
(Haladyna, Shaughnessy e Shaughnessy, 1983) 

 
1. Motivação do estudante  

a) Auto-concepção académica (“Acho que sou um estudante de sucesso”); 

b) Importância da matemática (“A matemática é uma matéria valiosa e 
necessária”); 

c) Fatalismo (“Não sou do tipo de ter bons resultados a matemática”). 

 
2. Qualidade do professor 

a) Entusiasmo (“O meu professor entusiasma-se a dar aulas”); 

b) Respeito (“O meu professor sabe muito de matemática”); 

c) Empenho em ajudar os alunos a aprender (“O meu professor aprecia o 
nosso trabalho”); 

d) Atenção individualizada (”O meu professor torna as coisas piores 
quando tenho um problema”); 

e) Justeza (“O meu professor é justo para mim”); 

f) Elogio e reforço (“O meu professor diz-me quando faço um bom 
trabalho”). 

 
3. Clima sócio-psicológico 

a) Simpatia pelos colegas de turma (”Gostas dos teus colegas de turma?”); 

b) Ambiente da sala (“Teria orgulho de mostrar a sala a um visitante”); 

c) Fraccionamento (“Alguns estudantes juntam-se em pequenos grupos”); 

d) Fricção (“Existe um grupo de estudantes que interfere na actividades da 
turma”). 

 

                                                 
1Para cada variável de cada uma das cinco dimensões apresenta-se apenas um item a título 
exemplificativo. 
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4. Gestão/organização 
a) Velocidade (“A turma tem muito tempo para fazer todo o trabalho 

distribuído”); 

b) Objectivos a atingir (“A maior parte dos estudantes conhece os 
objectivos da disciplina”); 

c) Desorganização (“A turma é bem organizada”); 

d) Materiais usados (“Temos bons materiais para ler na turma”) 

 
5. Atitude face à matemática 

a) Como te sentes quando é altura da aula de matemática? 

b) Como te sentes durante a aula de matemática? 

c) Como te sentirias se soubesses que nunca mais terias matemática? 
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ANEXO 3 
 
 

Questões Estruturantes da Participação de Portugal no Second 

International Assessment of Educational Progress 

 
 
 



Matemática: A Bela ou o Monstro? 

 

 14

 



Anexo 3 

 15

Questões estruturantes da participação de Portugal no  
Second International Assessment of Educational Progress (SIAEP) 

(Coordenação de Glória Ramalho, 1994) 

 

1. Como se comportam as crianças portuguesas em matemática? Em termos médios 
como é o seu desempenho comparativamente com os alunos de outros países? 
Serão estes resultados médios dos alunos portugueses diferentes consoante os 
conteúdos escolares? 

2. Existirão diferenças de desempenho em matemática dos diferentes grupos de 
alunos, mais especificamente de diferentes regiões administrativas, de anos de 
ensino diferente, de sexo diferente, de escolas de regiões com grau de urbanismo 
distinto, de escolas públicas e privadas e de escolas com diferentes dimensões? 

3. Estará o desempenho a matemática ligado ao contexto da situação de ensino, em 
particular com o tipo de organização das aulas, da forma como os materiais são 
utilizados, da utilização de calculadora e da existência de computadores na escola? 

4. Existirá uma associação entre o desempenho dos alunos em matemática e o seu 
contexto familiar, nomeadamente o número de irmãos, o número de livros 
existentes em casa, o tempo gasto diariamente a ver televisão e o tempo ocupado 
diariamente com a realização dos trabalhos de casa (e, no caso dos alunos de 13 
anos, a frequência com que lêem por prazer)? 

5. Estarão as atitudes/percepções/opiniões dos alunos relacionadas com o seu 
desempenho a matemática e em particular com a percepção do aluno 
relativamente ao que a família espera de si nessa área, com a percepção que o 
aluno faz do seu próprio desempenho e da sua opinião face à ideia de que os 
rapazes serão mais vocacionados para a matemática do que as raparigas? 

6. Terão os diferentes grupos de alunos percepções diferentes sobre o que os seus 
pais esperam de si em matemática? 

7. Terão os diferentes grupos de alunos percepções diferentes sobre o seu 
desempenho em matemática? 

8. Terão os diferentes grupos de alunos percepções distintas quanto à relação entre 
ser rapaz ou rapariga e a matemática? 

 
No caso dos alunos de 13 anos, para além das questões, foram acrescentadas algumas 
outras: 
9. Existirá uma associação entre o desempenho dos alunos em matemática e as 

habilitações em matemática dos docentes da escola? 

10. Estarão as percepções dos alunos quanto à importância da matemática para 
arranjar um bom emprego e à sua utilidade para resolver os problemas diários, 
associadas ao seu desempenho? 
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11. Terão os vários grupos de alunos percepções diferentes quanto à importância da 
matemática na obtenção de um bom emprego e quanto à utilidade da matemática 
na resolução dos problemas quotidianos? 

12. Será que os vários grupos de alunos têm as mesmas percepções quanto à 
afirmação de que a matemática é essencialmente decorar? 

13. Existirá uma ligação entre a frequência de leitura por prazer e o tempo gasto 
diariamente a ver televisão? 

14. Haverá relação entre o tempo passado diariamente a fazer os trabalhos de casa das 
várias disciplinas e o tempo dedicado também diariamente a ver televisão? 
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ANEXO 4 
 
 

Distribuição Percentual dos Países Participantes no Estudo de 

Literacia Internacional (Literacy in the Information Age, OCDE) 

pelos Diversos Níveis de Literacia 
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Quadro  1– Distribuição da população de cada país, em percentagem,  
pelos níveis de literacia (prosa) 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4/5  
Prosa      

Suécia 7,5 20,3 39,7 32,4  
Finlândia 10,4 26,3 40,9 22,4  
Noruega 8,5 24,7 49,2 17,6  
Holanda 10,5 30,1 44,1 15,3  
Canadá 16,6 25,6 35,1 22,7  

Alemanha 14,4 34,2 38,0 13,4  
Nova Zelândia 18,4 27,3 35,0 19,2  

Dinamarca 9,6 36,4 47,5 6,5  
Austrália 17,0 27,1 36,9 18,9  

USA 20,7 25,9 32,4 21,1  
Bélgica (Flandres) 18,4 28,2 39,0 14,3  
República Checa 15,7 38,1 37,8 8,4 * 

Reino Unido 21,8 30,3 31,3 16,6 * 
Irlanda 22,6 29,8 34,1 13,5 * 

Suíça (Francesa) 17,6 33,7 38,6 10,0 * 
Suíça (Italiana) 19,6 34,7 37,5 8,3 * 
Suíça (Alemã) 19,3 35,7 36,1 8,9 * 

Hungria 33,8 42,7 20,8 2,6 * 
Eslovénia 42,2 34,5 20,1 3,2 * 
Polónia 42,6 34,5 19,8 3,1 * 
Portugal 48,0 29,0 18,5 4,4 * 

Chile 50,1 35,0 13,3 1,6 * 
* países que têm mais de 50% da sua população com níveis de literacia inferiores a 3. 
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Quadro  2 – Distribuição da população de cada país, em percentagem,  
pelos níveis de literacia (documental) 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4/5  
Documental      

Suécia 6,2 18,9 39,4 35,5  
Noruega 8,6 21,0 40,9 29,4  

Dinamarca 7,8 24,2 42,6 25,4  
Finlândia 12,6 24,1 38,1 25,1  
Holanda 10,1 25,7 44,2 20,0  

Alemanha 9,0 32,7 39,5 18,9  
República Checa 14,3 28,0 38,1 19,6  

Canadá 18,2 24,7 32,1 25,1  
Bélgica (Flandres) 15,3 24,2 43,2 17,2  
Suíça (Francesa) 16,2 28,8 38,9 16,0  

Austrália 17,0 27,8 37,7 17,4  
Suíça (Italiana) 17,5 30,7 38,8 13,6  
Suíça (Alemã) 18,1 29,1 36,6 16,1  
Nova Zelândia 21,4 29,2 31,9 17,6  

USA 23,7 25,9 31,4 19,0  
Reino Unido 23,3 27,1 30,5 19,1  

Irlanda 25,3 31,7 31,5 11,5 * 
Hungria 32,9 34,2 25,0 8,0 * 

Eslovénia 35,0 30,4 26,0 8,6 * 
Polónia 39,1 30,1 23,9 6,8 * 
Portugal 41,6 30,2 23,0 5,2 * 

Chile 56,4 26,6 14,3 2,6 * 
* países que têm mais de 50% da sua população com níveis de literacia inferiores a 3. 
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Quadro  3 – Distribuição da população de cada país, em percentagem,  
pelos níveis de literacia (quantitativo) 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4/5  
Quantitativo      

Suécia 6,6 18,6 39,0 35,8  
Dinamarca 6,2 21,5 43,9 28,4  

República Checa 8,9 22,3 37,0 31,9  
Noruega 7,7 22,0 42,9 27,4  

Alemanha 6,7 26,6 43,2 23,5  
Holanda 10,3 25,5 44,3 19,9  
Finlândia 11,0 27,2 42,1 19,7  

Bélgica (Flandres) 16,7 23,0 37,8 22,6  
Canadá 16,9 26,1 34,8 22,2  

Suíça (Francesa) 12,9 24,5 42,2 20,4  
Suíça (Alemã) 14,2 26,2 40,7 19,0  

Austrália 16,8 26,5 37,7 19,1  
USA 21,0 25,3 31,3 22,5  

Suíça (Italiana) 17,0 28,1 37,9 17,0  
Nova Zelândia 20,4 28,9 33,4 17,2  

Hungria 20,5 31,6 31,7 16,1 * 
Reino Unido 23,2 27,8 30,4 18,6 * 

Irlanda 24,8 28,3 30,7 16,2 * 
Eslovénia 35,0 30,4 26,0 8,6 * 
Polónia 39,1 30,1 23,9 6,8 * 
Portugal 41,6 30,2 23,0 5,2 * 

Chile 56,4 26,6 14,3 2,6 * 
* países que têm mais de 50% da sua população com níveis de literacia inferiores a 3. 
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ANEXO 5 
 
 

Guiões das Entrevistas 
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Guião da entrevista aos alunos 

 
Questões a debater: 
1. Qual a imagem da matemática?  

2. Problemas existentes na matemática: a que se devem os maus resultados 
generalizados verificados nesta disciplina? 

3. Posicionamento familiar face à matemática: qual a importância atribuída pelos 
pais e pelo próprio à matemática, nomeadamente por comparação com outras 
disciplinas? Como reagiam os pais em caso de más notas a matemática? E em 
caso de notas boas? E nas outras disciplinas? Em que disciplinas é que os pais 
achavam que era mais importante ter boas notas? 

4. Percurso escolar em termos afectivos e de resultados: como foi o percurso 
escolar? Foi sempre idêntico ou existiu algum ponto de viragem? Em caso de 
mudança, qual foi o factor responsável por isso? 

5. Vocação natural para a matemática: existe uma vocação natural para a 
matemática? Quem são os bons alunos a matemática? 

6. Utilidade da matemática: é realmente importante a matemática? Para quê? 

7. Futuro profissional: qual a necessidade da matemática na profissão futura? 

 
Guião da entrevista às mães 

 
Questões a debater: 
1. Qual a imagem da matemática?  

2. Problemas existentes na matemática: a que se devem os maus resultados 
generalizados verificados nesta disciplina? 

3. Relacionamento dos filhos com a matemática: como é o relacionamento dos filhos 
com a matemática? Foi sempre idêntico ou sofreu mudanças? Em caso de 
mudança, qual foi a razão para isso? 

4. Reacção às notas dos filhos na matemática: como reagem em caso de notas más? 
E em caso de notas boas? E comparativamente com as outras disciplinas? Quais 
são as disciplinas onde para eles é mais importante que os filhos tenham boas 
notas? 

5. Apoio ao estudo: costumam ajudar os filhos a fazer os trabalhos de casa? Em 
todas as disciplinas ou só em algumas? Como é o caso da matemática? Os filhos 
têm explicações de matemática? 

6. Relacionamento pessoal com a matemática: como foi o seu percurso escolar 
relativamente à matemática? Eram bons alunos? Gostavam de matemática? 
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7. Importância da matemática nos planos escolares: acham importante que os filhos 
continuem a ter matemática ao longo do seu percurso escolar? Porquê? 

8. Utilidade da matemática: a matemática é realmente importante? Para quê? 

 
Guião da entrevista às professoras 

 
Questões a debater: 
1. Qual a imagem da matemática?  

2. Problemas existentes na matemática: a que se devem os maus resultados 
generalizados verificados nesta disciplina? O que se pode fazer para alterar a 
situação? 

3. Acompanhamento dos pais dos alunos relativamente à aprendizagem e aos 
resultados escolares dos filhos na matemática: sentem que existe esse 
acompanhamento? Sentem que existem diferenças relativamente ao que se passa 
com as outras disciplinas? 

4. Vocação natural para a matemática: Existe uma vocação natural para a 
matemática? Quem são os bons alunos a matemática? 

5. Importância da matemática nos planos escolares: acham importante que os alunos 
continuem a ter matemática ao longo do seu percurso escolar? Porquê? 
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Alunos com matemática até ao 12º ano 
 

Constituição do grupo: 
Gestão de Recursos Humanos – Carla1 

Economia – Ricardo 

Arquitectura – Carla2 

Psicologia – Rui 

História – Sérgio 

Engenharia de Telecomunicações e Informática – André 

 

Data da entrevista:  
18 de Janeiro de 2000 

 

Introdução do tema a discutir: 
A matemática é um tema que está na ordem do dia. Por exemplo, no próximo mês de 
Março vai realizar-se cá em Portugal um encontro sobre Educação Matemática, com 
investigadores de vários países, que demonstra isso mesmo.  

A propósito de matemática, gostaria que me dissessem como é que, na vossa opinião, 
as pessoas vêem a matemática. 

 

André – Depende muito dos alunos, não é? Porque nem todos os alunos estão 
preparados para encarar a matemática como ela é… a matemática como ciência é útil, 
acho eu. Não sei qual é a causa das pessoas terem assim uma aversão tão grande à 
matemática. Depende das bases,  também, do estímulo dos professores. 

Rui – Eu acho que existe uma representação da matemática como algo muito difícil, 
mas se fosse ver bem, se as pessoas respondessem honestamente a um questionário: 
“Considera a matemática difícil ou não?” … se calhar não iam achar todas difícil. Há 
uma imagem criada de que a matemática é difícil e os alunos já vão para lá com a 
mentalidade de que aquilo é difícil e apesar de se darem bem com aquilo… parece que 
está na moda dizer que a matemática é difícil. 

Carla2 – Acho que há uma grande discrepância entre a matemática que nós 
aprendemos… acho que não tem nada a ver com a realidade. E eu falo por mim, eu 
tive sempre notas mais ou menos boas a matemática, mas nunca gostei muito daquilo, 
porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que se está a aprender e a 
realidade, uma aplicação prática. Nós ouvimos falar em trigonometria e numa data de 
coisas que depois não conseguimos aplicar. E acho que é uma das grandes 
dificuldades dos alunos. 
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André – Eu acho mesmo que a matemática desenvolve algumas partes…sei lá do 
raciocínio… 

Carla2 – É útil, claro que é útil,  mas há muitas matérias… 

Rui – Eu acho que, no 12º ano, a matemática tem mesmo muito campos que eu achei 
que podia utilizar no próprio quotidiano. Quando falámos de optimização das áreas, 
acho que isso se podia adaptar perfeitamente ao quotidiano; era uma coisa que se 
podia fazer rapidamente… e nos outros anos, com excepção da matemática do 10º em 
que achei que a única coisa que tinha aplicação era a estatística (que era aquela cuja 
aplicação era mais simples)... o 12 º tem muito campos que têm aplicação, realmente. 
A trigonometria é que não me parece … 

Carla 1- É assim, eu acho que a matemática, pela maioria das pessoas, é mal vista. 
Mas é uma ideia que é preconcebida; os miúdos quando vão para a 1ª classe já vão 
com medo da matemática, daquilo que já ouviram cá fora, daquilo que ouvem os 
grandes falar. Eu não achei a matemática muito difícil, tinha muito medo da 
matemática do 12º ano e quando lá cheguei achei que não era aquilo que as pessoas 
faziam crer que era, achei que não era assim tão difícil.  

Eu acho é que a grande parte dessa dificuldade da matemática, quando a gente começa 
avançar mais, são as bases que nós temos. Porque logo no início quando os miúdos 
vão para a 1ª classe já têm uma aversão à matemática, e como têm uma aversão à 
matemática, eles desde cedo se afastam dela. Porque eles metem na cabeça que é 
difícil e então quando vão aprender matemática já partem do princípio que é difícil e, 
mesmo inconscientemente, criam algumas barreiras que depois mais tarde é difícil 
transpor.. e vão perdendo algumas bases, bases essas que vão ser muito importantes a 
partir do 10º ano e que se nós não tivermos não vamos conseguir partir dali. Então 
vamos deixar por fazer a matemática do 10º, depois não conseguimos fazer a 
matemática do 11º, porque há conceitos que nós já não temos mesmo, e muito menos 
a do 12º. Por isso é que eu acho que há muita gente que deixa a matemática do 12º 
para trás: é por causa das bases. E acho que vem muito dos professores, porque no 
início, no 7º, 8º e 9º, acho que a matemática que nós aprendemos não tem grande 
aplicação na realidade e nós não aprendemos a ver a matemática na realidade, nós 
achamos que nunca vamos usar aquilo que estamos a aprender.  

Acho que os professores, pelo menos aqueles que eu tive, não sabiam “puxar” a 
atenção dos alunos, mostrar-lhes que aquilo podia servir para alguma coisa e, então, 
como desde o início têm aquela aversão, mais a falta de bases e acharem que aquilo 
não tem aplicação, e ainda mais porque podem deixar uma ou duas negativas (pelo 
menos até ao 9º ano), não se vão preocupando tanto. Mas acho que é uma ideia que as 
pessoas têm desde cedo, que a matemática é difícil. E isso faz com que a pessoa crie 
alguma barreiras para aprender a matemática 

Entrevistadora – Mas de onde é que vem essa aversão? É genética? 

Carla2 – Não.. não é genética, mas eu acho que é daquilo que os miúdos ouvem aos 
adultos, aos grandes, e não só. Porque eu lembro-me que andava no 6º ano e já tinha 
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medo da matemática do 12º, já tinha medo porque eles diziam: “ai, é muito difícil, 
toda a gente deixa a matemática”... 

Carla1– Mas é verdade, é a realidade… 

Carla2 – Do que é que a gente ouve os alunos todos a falar? “Ai, a matemática do 
12º… eu deixei a matemática … eu não vou conseguir… fiz todas as cadeiras, mas 
matemática deixei…” 

Sérgio – Não sei se já ouviram falar do efeito dominó? Isto é basicamente o efeito 
dominó: as pessoas começam a dizer uma coisa e os miúdos começam a incorporar 
isso, e depois todos os miúdos começam a ter a mesma ideia. É o que acontece na 
matemática.  E eu, por acaso, não concordo muito…no meu caso, tinha um professor 
que se esforçava imenso… 

Carla1 – Mas lá está, depende muito dos professores que nos estão a dar aulas, porque 
se nós não apanhamos um professor bom logo desde o início, isso vai influenciar tudo 
o resto. É assim em todas as disciplinas mas é pior em matemática. 

Sérgio – … mesmo assim essa professora não conseguiu incutir aos alunos aquele 
bichinho que fizesse com que eles aprendessem bem e tivessem boas notas, porque 
eles não tinham boas notas. 

Carla2 – Mas isso é que é uma realidade… porque desmotiva. Eles já têm essa ideia 
preconcebida de que a matemática é difícil, mas depois na realidade surgem os maus 
resultados, e isso cada vez mais vai influenciando as pessoas e depois dizem “a 
matemática é mau”… 

Carla1 – Mas eu acho que isso acontece porque vem logo desde o início… 

Entrevistadora – Mas é na família, são os amigos? 

Carla1 – São os amigos, é a família em si... 

Carla2 – Não, a família não acho. 

Carla1 – Mas depende, porque se nós tivermos uns pais, ou uns tios que acham que a 
matemática é horrível: “Ai, a matemática é muito difícil, tens que ter cuidado, ao teu 
primo aconteceu isto…”. Nós temos sempre exemplos, toda a nossa família, os primos 
ou alguém chegado, já teve que ter passado pela matemática e então acho que são 
coisas que desde cedo os miúdos aprendem: que a matemática é difícil e eles próprios 
acabam por achar que a matemática é difícil. E se não tiverem um bom professor que 
lhes chame a atenção desde o início para a matemática, é complicado eles 
conseguirem. E depois lá está, enquanto que em história, por exemplo, nós não 
percebemos uma época e se calhar podemos perceber outra; em matemática se não 
percebermos uma parte, isso vai ter consequências para o resto, porque em 
matemática é tudo encadeado. Se não percebermos a regra dos sinais não vamos 
conseguir fazer equações nem nada de jeito. 

André – Mas se calhar, nessas disciplinas, consegue-se motivar mais facilmente os 
alunos do que na matemática… 



Matemática: A Bela ou o Monstro? 

 

 32

Carla1 – Mas agora há novas maneiras de dar a matemática, têm aqueles jogos e tudo, 
acho que deve haver uma maneira mais fácil, porque senão… então não havia pessoas 
que conseguissem e ainda há uma grande maioria que consegue, pelo menos até ao 9º 
ano. 

Carla2 – Pois, mas a partir daí! 

Carla1 – A partir daí é mais difícil, mas lá está, a partir daí, se calhar, há conceitos 
que estão para trás que se calhar não foram bem dados. 

Sérgio – Vocês falaram em história, falaram em matemática, eu tive as duas 
realidades. Vou só fazer um pequeno aparte: em história faz-se um grande apelo à 
memória e em matemática é muito diferente, faz-se mais um apelo à capacidade de 
raciocínio. 

Carla1 – Bom, mas em história também está tudo encadeado… 

Sérgio – É verdade, o que tu estás a dizer é verdade. O que eu acho é que tu em 
história fazes um uso muito maior da memória e em matemática eu acho que é um 
bocadinho diferente, usas mais a capacidade de raciocínio. 

Carla1 – Mas se nós começarmos a puxar por essa capacidade de raciocínio nos 
miúdos desde pequeninos é muito mais fácil eles aprenderem. 

Carla2 – Eu acho que os professores da primária deviam ter um papel muito mais 
importante, porque é desde aí que se deve incutir aquele gosto, não é depois, no 
secundário, no 10º ano. Que uma pessoa chega… 

Sérgio – Mas não é na primária que começas com o abstracto… 

Carla2 – Eu nunca me disseram que tinha de saber a tabuada, era a tabuada até à do 
cinco. Até à 4ª classe eu não sabia a tabuada. Eu acho que isto é um erro. Eu acho que 
deviam exigir desde logo um certo nível de dificuldade, para depois a pessoa quando 
vai para o preparatório e para o secundário... a pessoa já levar um mínimo de base, 
porque não é depois no 10º  ano… 

Carla1 – O primeiro embate que as crianças têm com a matemática é muito 
importante, porque se elas já vão para escola com aquelas ideias preconcebidas, se 
chegam lá e têm um professor que não puxa por eles, que não faz com que eles 
comecem a pensar de maneira diferente, eles vão pensar assim sempre e não há 
maneira de eles mudarem isso. 

Sérgio – E depois vai piorando de ano para ano. 

Carla1 – Exacto, vai piorando de ano para ano porque eles têm aversão à matemática, 
logo, não querem estudar matemática, só mesmo à força e começa mesmo a correr 
mal. 

Ricardo – Mas é engraçado, eu não iria tanto por esse lado. Eu, no meu caso, quando 
entrei para a escola não sabia o que era a matemática, nem nunca ninguém me tinha 
dito que a matemática era difícil, fui para a escola e comecei a gostar da matemática; 
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na primária era muito giro, eu tirava sempre vintes, aquilo era tão giro, eram 
continhas, continhas…passei para o 6º ano e foi uma desgraça 

Entrevistadora – Uma desgraça em termos de resultados? 

Ricardo – É assim… em termos de resultados, meus. Eu achei estranho porque… se a 
culpa fosse do professor acho que toda a gente tinha resultados maus, mas não, era 
uma minoria. Ou seja, aqueles que à partida não conseguiam (e eu que até era um bom 
aluno), não percebo porque é que eu não conseguia tirar boas notas quando outras 
pessoas que normalmente tinham notas piores que as minhas, tinham boas notas, 
aquilo fazia-me confusão. Daí que eu não vá tanto por aquela parte de ouvir dizer que 
a matemática era difícil, mas por eu achar, por eu estar lá e ver que afinal não é assim 
tão fácil como isso, depende é das pessoas. 

Sérgio – Eu acho que depende do contexto, entretanto nesse tempo pode ter 
acontecido qualquer coisa especial…um familiar, ou até não gostar da professora…sei 
lá, podias embirrar com a professora. 

Ricardo – Ninguém gostava da professora… 

Sérgio – Podias embirrar especialmente com ela… 

Carla2 – Isso é como se fosse uma marionete, os outros dizem que é difícil nós vamos 
dizer que é difícil. Isso depende muito da capacidade das pessoas. 

Sérgio – Mas acontece muito na realidade, acontece quer uma pessoa queira quer não. 

Carla2 – Pois acontece, mas está na pessoa a força de vontade para vencer. 

Carla1 – Mas é que depois as próprias disciplinas que de alguma maneira têm ligação 
com a matemática, como por exemplo os métodos quantitativos, a química e a física, 
que mesmo que a gente não queira têm alguma ligação, acabam por ser as disciplinas 
que têm menos sucesso. 

Rui – Mas só têm insucesso quando se apercebem que tem relação com a matemática, 
porque se eles não se aperceberem… 

Carla1 – Mas há muita gente que faz essa ligação porque sabe que precisa de certos 
conhecimentos da matemática para seguir a química e a física e a verdade é que são 
disciplinas que têm menos sucesso. E há muitas pessoas que fogem para línguas para 
não ter matemática e a maior parte das preocupações é que vão ter os métodos 
quantitativos. Eles já sabem que os métodos quantitativos são mais fáceis do que a 
matemática, mas quando vão para línguas já têm a preocupação de que vão ter os 
métodos quantitativos. 

Rui – Mas isso depende da atitude derrotista logo ao princípio, por causa da ideia 
preconcebida. Mas há mesmo dois tipos de alunos: aqueles que sabem que é difícil e 
que então “eu não me vou esforçar; já que os outros chumbaram eu também posso 
chumbar”; e há outros… 
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Carla1 – Mas tu podes ter essa ideia derrotista e quando lá chegas e vês com os teus 
próprios olhos podes mudar essa ideia ou podes continuar…depende depois dos 
alunos. 

Rui – Depois há os outros que pensam: “se isto é mais difícil então vou-me dedicar 
mais a isto”. 

Carla1 – Pois, depende dos próprios alunos e do professor. Eu acho que o professor é 
muito importante. 

André – Disseram há pouco… não sei …fiquei um bocado com a ideia de que a culpa 
era dos professores. Mas também há um programa a cumprir, também há outros 
métodos de ensinar, há aqueles jogos, há os objectos, mas o professor não pode estar 
sempre a fazer isso. 

Carla1 – Se calhar o programa é muito extenso. 

Carla2 – No 12º ano o programa é extenso demais, deviam tirar as áreas que não têm 
nada a ver com a realidade e aprofundar as que têm. 

Sérgio – Quando estás a dizer isso,  nós estamos a lembrar-nos da nossa realidade de 
há pouco tempo:  10º, 11º 12º... 

Carla1– A matéria do 12º é muito extensa, é dada muito a correr, os alunos não têm 
tempo para perceber e muita dessa matéria não vai ter aplicação em nada. 

Entrevistadora – E se nós fizéssemos uma quebra  no percurso escolar: até ao 9º ano e 
depois do 9º ano? Pensando agora no que se passou até ao 9º ano, como é que foi a 
vossa relação com a matemática? 

Carla2 – Era normal. 

Carla1 – Até ao 9º ano não tive problemas nenhuns com a matemática, tirava sempre 
boas notas. Quando cheguei ao 10º já não tirava tão boas notas e fiquei assim um 
bocado…porque não estava à espera, houve uma grande mudança, não sei se foi por a 
matéria ser mais extensa se foi uma mudança mesmo minha, mas no 10º ano já não 
consegui ter tanto sucesso como antes. Achei que houve uma grande diferença, não 
sei se foi por causa dos professores ou mesmo minha. Mas até ao 9º nunca tive 
problemas, daí para a frente tive mais problemas. 

Ricardo – Há uma diferença muito grande entre o 9º e o 10º ano, é horrível a diferença 
que se nota. 

Entrevistadora – O Ricardo tinha dito que na primária se relacionou bem com a 
matemática, depois houve ali uma quebra. Como é que foi depois? Recuperou? 

Ricardo – A partir do 9º ano. Ou porque achei que a matéria era fácil, entretanto no 5º 
e no 6º ano houve matéria que eu nunca cheguei a perceber e, de repente, veio assim 
tudo para a cabeça e no 7º ano achava aquilo tudo super simples. Eu lembro-me que 
no 1º teste que fiz no 7º ano tive tudo certo. Mas eram coisas simples, talvez porque a 
professora não quisesse exigir muito e ... o meu 7º, 8º e 9º foi sempre uma maravilha. 
Aquilo eram sempre grandes notas que eu tirava. Depois no 10º, aquilo era horrível, 
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era sempre muita matéria nos testes, eu lembro-me que no 1º teste não consegui fazer 
tudo, mesmo que fizesse tudo muito rápido, muito rápido, nunca na minha vida eu ia 
conseguir acabar aquilo. A menos que fosse um crânio e chegasse lá…ora, uma 
pessoa quando vê uma mudança assim tão grande tem de parar para pensar… se bem 
que no meu caso, eu era assim um bocado relaxado, nunca fazia trabalhos de casa. 

Rui – A diferença para o 10º é a mais terrível de todas, ainda por cima no meu caso, 
na minha turma, em toda a minha escola, o professor era assim: “isto agora é fácil mas 
quando passarem para o 8º estão completamente tramados”. Passei para o 8º e não 
houve problemas e os professores outra vez: “O 8º é muito fácil, mas quando 
passarem para o 9º…” Passámos para o 9º e a mesma coisa: “A partir do 10º é que…” 
As pessoas já estavam: “Sim, deve ser muito difícil”[com ironia]. Chegámos lá e era 
mesmo. 

Sérgio – Só mais um pequeno aparte, se nós repararmos, essa mudança do 9º para o 
10º também é uma mudança na abordagem dos testes, se não me engano…Por 
exemplo, eu lembro-me que até à 4ª classe a gente fazia aqueles problemas com as 
laranjas e as maçãs [risos]... nós rimo-nos mas o engraçado é que com isso nós 
raciocinávamos e víamos que eram as laranjas e as maçãs. Depois entretanto as coisas 
mudaram e começámos a mudar para um estilo mais abstracto: eram as contas: “faz as 
contas”, só tens números à frente, e x e y, e era necessário encontrar o x e o y como se 
o x fosse vendas e o y o preço; e depois no 10º ainda é mais abstracto, aí é que é 
completamente abstracto. A única coisa que ainda temos é a optimização no 12º ano. 
Acho que devia haver uma abordagem um bocadinho diferente. 

Rui – Depende do aluno. Se o aluno tiver a capacidade de imaginar o x e o y e os 
relacionar com objectos, se ele tiver a capacidade de pôr no concreto o tal abstracto 
que é a matemática ele safa-se perfeitamente. 

Sérgio – Mas aí também devíamos começar a habituar-nos desde pequeninos: 85 – 55 
é igual a x… 

Entrevistadora – Voltando à questão do insucesso na matemática, vocês já deram aqui 
algumas pistas, já falaram dos professores, da extensão dos programas, mais… 

Rui – Da ideia preconcebida 

Ricardo – Da minha parte…falta de trabalho. Acho que há muita gente que não 
trabalha e depois na véspera do teste está ali…que era o que acontecia no meu caso. 

Rui – É verdade. Eu o 12º achei…tinha colegas que estavam no 12º quando eu estava 
no 11º que me avisaram: “a matemática não é assim tão má como tu pensas, desde que 
estejas disposto a trabalhar”. Eu desde o princípio trabalhei muito, fiz muitos 
exercícios e foi a melhor nota que tive a matemática. Acabei a matemática do 12º com 
muito melhor nota do que tive nos outros anos. 

Ricardo – É engraçado, porque a minha nota do 10º para o 12º veio em queda livre. 
No 10º ano tive 16, foi uma grande mudança do 9º para o 10º, eu apercebi-me, ainda 
estudei um bocadinho… estudei quer dizer… era na mesma na véspera só que se 
calhar a matéria não era tão difícil. Depois no 11º ano desceu outra vez. Até que no 
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12º ano, eu não fazia exercícios em casa porque … não me apetecia. E então chegava 
à véspera dos testes, eu só via os casos gerais e depois chegava àqueles casos práticos 
que, desculpem lá isto, mas às vezes parecia que os profs. nos queriam lixar mesmo, 
não dá hipótese, e então chegava lá e não fazia, depois andava sempre à volta do 10, 
11, uma vez tirei um 14, fiquei todo contente. 

André – Lembro-me da minha professora nos ter contado que no tempo dela aquilo 
era mesmo tudo diferente: nas aulas faziam mesmo as demonstrações, os alunos, eram 
eles que faziam. 

Rui – Se calhar é daí que vem a ideia de que a matemática é difícil. 

André - …se calhar isso era bom…nós em casa não praticamos, não é? Na aula 
estamos a olhar para o quadro a ver a professora fazer e a passar. E então estudamos 
na véspera. Naquela altura não era bem assim. 

Rui – Sim, tinham mesmo que se aplicar. 

Ricardo – Ainda agora na universidade continuo com o mau hábito e vejo que há 
muita gente que faz o mesmo (talvez não tanto como eu!). 

Carla1 – Eu acho que há dois pontos que fazem com haja esse nível de insucesso. Um 
deles é o facto de não percebermos para que vai servir aquilo que estamos a aprender. 
Nós decoramos as coisas e não percebemos para que é que precisamos daquilo. Outra 
coisa que faz com que haja insucesso é a extensão das turmas. As turmas são muito 
grandes, se há muita gente com dúvidas o professor é só um e não há maneira de tirar 
as dúvidas a toda a gente. Eu estive numa turma em que éramos quase 40, com um 
professor, era impossível, tínhamos 4 horas por semana, ele não conseguia tirar as 
dúvidas a 40 alunos. Com a extensão do programa que há, é impossível conseguir tirar 
as dúvidas a toda a gente, não há tempo físico. E então começam a acumular-se as 
dúvidas que, juntamente com o facto de não sabermos para que é que vamos aplicar 
aquilo, influi no sucesso ou insucesso das pessoas. 

Carla2 – Na minha turma éramos 7 pessoas a matemática e só 2 é que passaram, por 
isso também não é bem por aí… 

Sérgio – Vocês as duas... uma tinha pouca gente na turma, outra tinha muita gente; eu 
no meu caso, não tive aulas durante 2 meses. 

Rui – Na minha turma éramos 25, em matemática éramos 35. 

Carla1 – Na minha escola tiveram de criar 3 turmas só para matemática, imaginem a 
quantidade de gente que não tinha feita a matemática do 12º ano. 

Entrevistadora – Se vos pedisse que elegessem a principal causa para os maus 
resultados a matemática, o que é que vocês diziam? 

Carla2 – Extensão dos programas. 

Carla1 – Também concordo. 

Rui - Eu também. 
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André – Sem dúvida. 

Ricardo – Além da falta de trabalho. 

Sérgio – Eu acho que é muito complicado eleger-se só uma. 

Carla1 – Pois, mas lá está, eu acho que a extensão dos programas depois vai 
influenciar o resto. 

Sérgio – No nosso caso. 

Ricardo – Eu lembro-me que desde o 10º ano quando nos começámos a aperceber que 
a matéria passava a correr, nós só nos queixávamos: “Porque é que o programa é tão 
grande?”. Os professores diziam: “Vão-se queixar ao Ministério.” Só que se nós 
fossemos para a porta do Ministério dizer “Não queremos programas tão grandes, não 
queremos programas tão grandes”, duvido que desse alguma coisa. 

Carla1 – E não eram só os programas de matemática, tínhamos as outras disciplinas 
todas que também tinham um programa extenso. 

Rui – O Ministério elabora o programa de cada disciplina a pensar que só temos 
aquela disciplina. 

Carla2 – Pensam que só temos aquela disciplina, não temos que estudar para mais 
nada. 

Ricardo – Cada um faz o seu programa. 

Carla1 – A preparação que nos dão desde o 10º ano para irmos fazer o exame do 12º 
ano não tem nada a ver. Aquele exame para a realidade do que é dado é 
completamente irreal. 

Carla2 – Concordo. 

Rui – Eu também. 

Sérgio – Isso era porque estavas na escola errada. 

Rui – Na minha escola as pessoas deram-se todas bem com o exame. 

Sérgio – Qual era a tua escola? 

Rui – Em Rio de Mouro 

Carla2 – Na minha foi horrível. 

Carla1 – Lá está, depende também dos professores. Nós na nossa escola não 
estávamos nada preparados para determinadas perguntas… 

Carla2 – Na minha escola, no 12º, houve duas positivas. 

Entrevistadora – Vocês andaram todos em escola públicas?  

[Resposta afirmativa de todos] 

Rui – Na minha escola a taxa de chumbos a matemática, no exame, deve ter sido no 
máximo de 20%. 
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Carla1 – Se calhar a tua escola preparou muito bem. 

Rui – É isso, é. 

André – Se calhar esse é o maior problema, pelo menos no 12º ano, talvez sejam os 
professores. 

Carla1 – É que depois o que acontece é que chumbam mais no exame do que na 
disciplina, parece que  os professores não prepararam os alunos para o exame do 12º 
ano. 

Carla2 – E depois quando estão a dar a matéria ao longo do ano estão sempre a dizer: 
“Depois vão ter o exame, vejam lá”.  Eu falo por mim, a minha nota no exame foi 
horrível, eu nem vou dizer. Uma pessoa está durante o ano a trabalhar e depois chega 
ali e não tem nada a ver.  

Sérgio – A vocês não vos aconteceu isto? A minha professora só fazia os exercícios 
do livro, então nós íamos preparados para fazer um exame com aquilo. 

Rui – Também é verdade que os professores têm um programa para dar. Mas às vezes 
depende dos professores. Eu tive um professor que a meio do ano saiu para dar aulas 
na faculdade, que sabia imenso, e via-se que ele às vezes tinha imensa dificuldade em 
perceber que nós não percebíamos nada daquilo, mas acho que a atitude dele era 
fantástica. Brincava connosco: mandava-nos fazer exercícios e eu quando tinha 
dúvidas chamava-o e ele vinha para aí a 5 metros e já estava a dizer “está tudo mal”. 
Aí ao fim de 10 vezes virei-me para ele e disse: “mas como é que o professor pode 
saber que isto está tudo mal?” E ele respondeu: “As probabilidades são fortíssimas”. E 
nós sabíamos que aquilo era na brincadeira e tínhamos uma atitude descontraída na 
disciplina; quando mudámos de professor, a meio do ano, a professora também tinha 
esta atitude descontraída e a turma deu-se perfeitamente com a matemática; isso 
deveu-se aos professores. 

Entrevistadora – Vocês acham que a idade do professor pode fazer diferença? 

Carla2 – Depende da pessoa. 

Carla1 – Depende. 

André – Depende da capacidade pedagógica. 

Rui – Eu gosto de ter um professor novo, desde que saiba a matéria. Identificamo-nos 
mais facilmente e os professores mais velhos que se tentam identificar connosco às 
vezes fazem figuras tristes. 

Ricardo – Eu acho que talvez não seja bem assim, Eu vejo no meu caso: tenho um 
professor novo a dar matemática (que é o 1º ou 2º ano que está a dar a cadeira) e em 
economia tenho dois, um novo e um mais velho; os mais novos levam tudo muito 
preparado, pegam-se muito ao livro e se a gente não percebe eles explicam. Só que os 
professores mais velhos dão as aulas com mais descontracção, eles sabem a matéria e 
não têm necessidade de se identificar connosco. 
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Sérgio – Eu acho que o que importa não é se é novo ou velho, ou se a turma é grande 
ou pequena, mas o tipo de relacionamento entre o professor e os alunos e o facto de 
ele se explicar bem e fazer-se entender. 

André – Mas também é preciso experiência, suponho eu. 

Carla1– Exactamente. Às vezes um professor mais velho consegue chegar mais cedo 
às nossas dúvidas e aos nossos objectivos porque já tem mais experiência; como já 
teve muita experiência com outros alunos, já está mais ou menos à espera daquilo que 
nos vai acontecer. Um professor novo, pode ter novas ideias, novas maneiras de dar as 
aulas, pode estar mais perto de nós, mas como ainda não tem experiência pode estar 
mais fora da realidade. 

Rui – Ou então o contrário, o mais velho pode ter mais experiência e aquilo para ele é 
tão básico, está tão inculcado, que acontece aquilo que eu disse há bocado. 

André – Acho que o que interessa é como ele se explica. 

Carla2 – Eu acho que o factor idade não tem nada a ver. 

Entrevistadora – Voltando agora aos alunos. O que é preciso para se ser um bom 
aluno a matemática? 

Carla2 – É preciso estudar muito. 

Rui – É preciso força de vontade para trabalhar e ter a capacidade de conseguir aplicar 
o abstracto no quotidiano. 

Carla1 – Tem de gostar de matemática. 

Entrevistadora – Acham que é preciso um talento natural para a matemática? 

André – Se gostar de matemática torna-se um bom aluno, talvez. 

Carla1 – É preciso gostar, mas é preciso um professor que puxe por isso. 

Ricardo – Eu acho que às vezes só trabalhar não chega. Por exemplo, eu tive uma 
colega do 10º ao 12º ano que adorava matemática, queria tirar o curso de matemática, 
tinha explicadora de matemática, fazia os exercícios de matemática todos; e eu ia às 
aulas, ia para casa, comia, dormia, estudava na véspera e comecei a ver que a 
diferença de trabalho dela para mim não compensava nas notas: eu tinha 12  nos testes 
e ela tinha 13 ou 14. 

Rui – Mas ela se calhar era “stressada” nos testes. 

Ricardo – Não era. Há pessoas que mesmo estudando muito não conseguem. 

Carla2 – Há pessoas que não têm mesmo capacidade. 

Sérgio – Há pessoas que se esquecem, que em vez de marcar o 1 marcam o 2. 

Entrevistadora – Em conversa com pais de miúdos que andam na escola quando 
pergunto como é que eles vão, costumo ouvir coisas do tipo: “está tudo bem, a 
matemática é que é uma desgraça, ele não tem jeito para aquilo. Mas já eu não tinha 
jeito.” Vocês acreditam nisto? Será hereditário? 
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Carla1 – Acho que não. 

Ricardo – Eu sou o irmão mais novo e tive a sorte (o azar para ele se calhar) de o meu 
irmão ter sempre piores notas que eu, até ao 9º ano. Ele era aluno de 4 e eu era aluno 
de 5. Quando chegou ao 10º ano e tirava 16 era uma festa lá em casa, porque ele não 
era assim tão bom aluno. Quando eu cheguei ao 10º ano tirava 16 com alguma 
frequência e afinal 16 não é uma nota má mas também não é uma nota excelente… 
mas lá em casa era porque se habituaram com o meu irmão. Se o meu irmão tivesse 
tirado negativas os meus pais já não eram tão exigentes comigo, de certeza.  

Entrevistadora – Quando houve aquela quebra nas suas notas como é que os seus pais 
reagiram? 

Ricardo – Foi assim um bocado estranho…quando eu andava em baixo (no 6º) dizia 
que  a culpa era do professor. 

Rui – E era mesmo? 

Ricardo – Talvez sim e talvez não. Depois no 7º comecei a ter grandes notas, eram 
cincos a tudo, os meus pais habituaram-se. Depois chegou-se ao 9º ano e se havia 
algum teste em que tirava 10, já não era um 16, só que de 10 para 16 vão 6, mas se eu 
tirava um 10 era horrível, parecia que tinha tirado um 5 ou 4 e se tirava um 16 era “ai 
que bom, tiraste uma grande nota” e então exigiam imenso de mim para eu tirar pelo 
menos 15. Para o meu pai a escola é a matemática. Tens que tirar boas notas a 
matemática. Aposta na matemática porque a matemática é o futuro. Tanto o meu pai 
como a minha mãe têm a 4ª classe, o meu pai porque não gostava da escola e a minha 
mãe porque não pôde, e eles exigiam muito de mim e quanto mais eles pressionavam 
menos vontade eu tinha de fazer as coisas. 

Sérgio – Acho que estamos a esquecer-nos de uma coisa. Já referimos um elemento 
que são os alunos, outro é a escola. Mas estamos a esquecer-nos de um terceiro que 
são os pais, em casa. Não sei se já repararam que quando os pais são mais exigentes 
os alunos tendem a ter melhores notas. 

André – Eu conheço muitos filhos que são filhos de professores de matemática, por 
exemplo, e eles têm sempre excelentes notas. 

Carla2 – Pois, porque os pais os ajudam. Mas eu acho que por parte dos pais tem de 
haver um grande interesse, porque às vezes há pais que trabalham, que passam o dia 
todo fora de casa e não querem saber se os filhos tiveram uma boa nota… 

Carla1 – Às vezes não têm capacidade para isso, não sabem , não podem... 

Carla2 – Mas podiam interessar-se, perguntar: “Então como é que correu?” 

Carla1 – Mas eu acho que também depende do aluno. Eu tenho um irmão mais novo 
do que eu. Eu até ao 9º ano nunca tive problemas com a matemática e o meu irmão… 
não vale a pena… ele não gosta e não quer saber. E os meus pais tanto puxam por 
mim como por ele, mas é dele, ele não gosta, e como não gosta não se esforça 
minimamente, nem com explicador, nem comigo a explicar-lhe. E ele até está num 
colégio onde puxam mais por ele do que puxaram por mim (eu estava na escola 
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oficial), e com a explicadora ele consegue fazer os exercícios, depois chega ao teste e 
tira negativa. Não se explica. 

Entrevistadora – E os seus pais, como é que reagem às notas dele? 

Carla1 – Não gostam nada e põem-no de castigo. 

Ricardo – Estão mal habituados com as tuas notas. 

Carla1 – Estão mal habituados com as minha notas, mas é diferente. Eles às vezes 
comparam-no comigo e eu acho que não se deve comparar com ninguém, nem com 
irmãos nem com amigos, porque se comparam ele também pode dizer “mas os meus 
amigos também têm negativas”, aí já não se pode comparar. Os pais são muito 
importantes, mas se o aluno não estiver interessado, se não quiser entender e estiver 
pura e simplesmente a borrifar-se não vale a pena puxar por ele. 

Sérgio – Pode ser uma questão de afirmação com os pais. 

Carla1 – Mas é com a matemática. Não faz sentido. Não faz sentido, quando ele 
consegue fazer 50 equações certas e depois chega ao teste e… 

Sérgio – É o que eu te digo, é uma questão de afirmação… 

Carla1 – Não percebo. E ele para tirar uma nota positiva à matemática é preciso quase 
puxar... aquilo também é falta de atenção, é falta de atenção, é muita brincadeira nas 
aulas… 

Entrevistadora – A Carla falou dos amigos. Como é que são os vossos amigos a 
matemática? Como é que eles se relacionam com a matemática? 

Ricardo – Tenho um amigo que é mais novo do que eu e ele realmente não é bom 
aluno… eu diria que ele é um génio, ele tem uma memória incrível, por exemplo, nós 
fartamo-nos de andar de bicicleta e ele não se esquece dos caminhos que fazemos e 
outras coisas também…ele tem uma memória incrível e na escola ele não consegue 
tirar boas notas, simplesmente porque ele não gosta, e eu já tentei puxar por ele na 
matemática, fazia-me confusão como é que ele não percebia aquela coisa dos sinais, 
que há uma diferença quando é uma soma e quando é uma multiplicação. Esse é um 
caso dos amigos que não percebem nada daquilo. Eu tentei puxar por ele e ele não 
conseguiu. A maior parte dos meus colegas até ao 12º ano tiravam piores notas do que 
eu. 

Entrevistadora – E não era visto como bicho raro por tirar bons resultados a 
matemática? 

Ricardo – Era. Mas nunca cheguei a tirar grandes notas a partir do 10º. Mas tinha um 
colega que estudava e tirava 17 no 12º ano, eu não conseguia, não passava de um 10, 
11, 12, e ele dizia “Ricardo tens de estudar”. E eu acho que se tivermos amigos que 
gostam de estudar e que têm boas notas podem puxar por nós. Se eles não gostam: 
“estou-me a borrifar para isto porque é que vou puxar por ele?”: 
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André – Eu tinha um colega que tirava quase sempre 19 no 12º ano e era o tal que era 
filho de um professor de matemática, eu acho que ele era extremamente estimulado e 
isso ajuda muito. 

Ricardo – Achas que os amigos que tu tens puxavam por ti ou não puxavam, que te 
deitavam abaixo porque tinham melhores notas? 

Sérgio – Eu acho que no 12º há uma grande entreajuda dos amigos em relação à 
matemática, pelo menos eu tive essa experiência: “Vamo-nos encontrar para estudar 
matemática?” A sério. 

Carla1 – Sim, sim. 

Carla2 – Era um problema que todos tínhamos e então tentávamos ajudar-nos uns aos 
outros. Eu até acho que aqueles de nós que gostavam minimamente de matemática e 
tinham de fazer matemática porque queriam ir para faculdade, muitos conseguiram 
porque tinham explicadores. Porque se calhar se nos cingíssemos só à nossa 
professora, nós não conseguíamos fazer a matemática. Na minha turma aqueles que 
passaram a matemática todos tinham explicadores e como éramos quase todos da 
mesma explicadora juntávamo-nos e ajudávamo-nos uns aos outros porque era um 
problema comum. 

Carla2 – Na minha turma também era assim. 

Rui – A minha escola é uma excepção. A maneira de encarar a matemática na nossa 
escola não era assim. Pelo menos no agrupamento 1. A matemática não era vista 
como um problema e por isso a preocupação era com a química. 

Sérgio – Qual foi a taxa de sucesso em química? 

Rui – Também foi alta 

Sérgio – Ok. É uma excepção à regra. 

André – Eu por acaso também acho. Nós éramos do agrupamento 1 e não víamos a 
matemática como um bicho de 7 cabeças. 

Carla2 – Acho que é no agrupamento 1 que há melhores notas a matemática. 

Entrevistadora – E nos outros agrupamentos, nomeadamente no de letras, será que as 
pessoas vão para lá para fugir à matemática? 

Sérgio – Há muita gente que vai para lá para fugir à matemática.  

Carla1 – Os que vão para o agrupamento 1 gostam de matemática. Algumas das 
pessoas que vão para o agrupamento 4, que é no outro extremo, às vezes nem é por 
gostarem muito de letras, é porque não querem matemática. 

Carla1 – Eu acho que isso não é bem assim. 

Sérgio – Mas há pessoas que fogem mesmo à matemática. 

Carla1 – Hoje se calhar já não fogem tanto porque têm os métodos quantitativos no 
10º ano. 
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Rui – Tive 3 ou 4 amigos que a preencher aqueles impressos no 9º ano onde se tinha 
de pôr uma cruz no agrupamento 1, 2 ,3 ou 4 perguntavam “Para qual é que eu vou?” 
e eu dizia-lhes: “Olha aqui tens a matemática, as ciências, os relatórios de técnicas 
laboratoriais, aqui o 2 é desenho, tens de trabalhar muito, o 3 é de economia, também 
tens matemática e o 4 é letras e a única matemática que tens é no 10º”. Era logo 
escolhido o 4. 

Carla2 – Havia muita falta de informação até ao 9º ano. Chegámos ao 9º ano e a maior 
parte das pessoas não sabia para onde havia de ir, porque não havia informação. 

Rui – Não havia testes psicotécnicos? 

Carla2 – Não havia nada. 

Rui – Mas isso dos psicotécnicos não é lá muito bom… a gente olha para eles e sabe 
qual é o objectivo. 

Carla2 – Acho que isso nem sequer resulta muito, depende mesmo da pessoa, daquilo 
que ela quer seguir. 

Sérgio – Acho que no 9º ano é muito complicado. 

Carla1- E nós somos muito influenciados pelos nossos amigos, por aquilo que eles 
gostam. 

Carla2 – Eu fui a única a escolher o meu agrupamento. 

Carla1 – Eu tinha uma amiga que fez testes e até ao dia anterior ao da escolha queria 
ir para o agrupamento 3, no próprio dia, por algo que alguém lhe disse escolheu o 
agrupamento 1. Chegou ao 10º ano e voltou para trás. 

Rui – No meu caso, metade da turma entrou por escolha própria e a outra metade 
entrou porque a outra metade tinha escolhido. 

Carla1 – Eu acho que nessa altura somos muito influenciados. 

Entrevistadora – E a importância da matemática? Afinal ela é importante ou não? 

André – Acho que  sim. 

Rui – Mesmo que as pessoas não vejam a aplicação no quotidiano, e mesmo que não 
haja essa aplicação, é importante nem que seja só para ir para a universidade e tirar 
um curso. 

Carla2 – É importante, mas mais naqueles aspectos que têm a ver com o quotidiano, 
que têm uma aplicação prática, porque quando não têm aquilo é tudo abstracto, nunca 
mais vais pensar naquilo na tua vida. 

Rui – Sim. Eu estou a dizer que é importante para quem quer fazer um curso que tem 
uma base de matemática, é importante. Não quer dizer que seja importante para os 
outros. 

Carla2 – Eu por exemplo, estou em Arquitectura, não vejo para que é que aquilo serve 
para mim. 
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Carla1 – Eu acho que a matemática é importante nem que seja para desenvolver o 
nosso raciocínio lógico e a nossa capacidade de fazer operações. Acho que é 
extremamente importante. Mas chega uma altura em que nós deixamos de nos 
aperceber desta importância porque não vemos uma aplicação prática. Não há 
aplicação para aquilo que estamos a aprender. E acho que se podia dar muito mais 
importância se fosse dada de outra maneira e se nós conseguíssemos perceber para 
que é que estamos a dar aquilo. 

Carla2 – Podiam fazer uma revisão dos programas. 

Carla1 – Exacto. Porque é fundamental para desenvolver o nosso raciocínio lógico e 
para as operações e até no dia-a-dia para não sermos enganados. Mas acho que se as 
coisas fossem vistas de outra maneira, se o programa fosse reformulado, se houvesse 
mais aplicação prática as coisas podiam ter mais importância. Porque chega um ponto 
em que as coisas podem ser importantes, mas a maioria das pessoas não acha que é 
importante e então não está interessada. 

Entrevistadora – E nas vossas profissões futuras? Acham que vão precisar da 
matemática? 

Rui – De estatística pelo menos. 

Carla1 – Na minha acho que sim. A estatística é fundamental. 

Sérgio – Não é a matemática, mais a estatística. 

Ricardo – Eu durante as minhas horas aflitivas, antes dos testes, no dia 
anterior…lembro-me perfeitamente de uma prova global de história do 10º ano em 
que eu entrei em pânico. Comecei a olhar para as folhas que estava a estudar e estava 
assim a pensar (e isto pode ser aplicado a qualquer disciplina, no meu caso): “Para 
que é que eu estou a estudar isto? Eu vou para Economia e isto não me interessa 
nada”. Então decidi: “Não vou estudar. Chego lá e faço o que souber”. Fui-me 
embora. Mas depois…calma. Depois há uma coisa que se chama média. Vou estudar. 
Peguei nas folhas e comecei a estudar na diagonal… 

Carla1 – O problema na matemática é que não se pode estudar na diagonal nem na 
véspera. 

Ricardo – Cheguei lá à prova global e… bué de fixe…comecei a ler… eu sei isto… 
outra pergunta…também sei isto…. deixei uma pergunta por fazer… espectacular. 
Comecei a fazer as contas, tirando 3 valores daqui, 2 valores dali, dá para o 10. 

Carla2 – Mas em matemática não dá para inventar. 

Carla1 – Ou sabes ou não sabes. 

Ricardo – Como aconteceu para a história também já me aconteceu com a 
matemática. Eu começo a olhar para aquilo: “Eu preciso disto para alguma coisa? Mas 
para que é que existe a matemática? Para desenvolver o nosso raciocínio dedutivo. E 
mais? Para mais nada. Realmente é só mesmo para nos chatearem a cabeça”. Pronto, 
eu sou um caso à parte, é mesmo para me chatear a cabeça porque eu detesto a 
matemática e nem sei porque é que vim para este curso (estou a brincar). Eu acho que 
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o que eles fazem em matemática não é importante; porque os professores fazem um 
bicho de sete cabeças, fazemos equações muito difíceis quando para mim a única 
aplicação da matemática, em termos gerais, é desenvolver o nosso raciocínio e para 
isso não é necessário fazer aquelas contas tão complicadas. 

Carla1 – São coisas que nós nunca mais vamos utilizar. 

Ricardo – Exactamente. 

Rui – Eu não acredito que o Ministério faça um programa de matemática e dê tanta 
importância à matemática só para tramar os alunos. 

Carla1 – Eu também não acredito nisso, mas há muitas coisas que nós damos e que 
não percebemos para que é que estamos a dar aquilo, não faz sentido. 

Rui – Por exemplo, nos campos da engenharia, na engenharia mecânica, na 
engenharia aeroespacial, são campos em que a matemática tem realmente uma 
aplicação. 

Carla1 – Mas, por exemplo, a matemática do agrupamento 1 é exactamente igual à 
matemática do agrupamento 3. Então, tem que haver uma distinção. 

Rui – É verdade. Mas dizerem que a matemática não tem aplicação e que foi criada… 

Carla1 – Tem aplicação, nós não percebemos onde é que a vamos aplicar e pode ter 
uma aplicação para as engenharias e para outros não tem; então só vai ter aplicação 
para uma pequena minoria. 

Rui – Tu estando no agrupamento 3 ainda tens possibilidade de ir para qualquer curso 
de engenharia desde que faças uma disciplina e o exame e eles têm que pensar nessa 
possibilidade. 

Sérgio – Eu acho que o que elas estão a dizer tem muita lógica e também concordo 
com vocês. Acho que tem de haver uma certa distinção entre matemática do 
agrupamento 2 e do agrupamento 3, por exemplo. 

Carla1 – É assim: para as pessoas que vão para a faculdade para determinados cursos 
ainda pode ter alguma importância e alguma prática, mas a maioria dos portugueses 
não vai para a faculdade e, então, para a grande maioria não tem aplicação nenhuma. 
Se para nós que estamos na faculdade alguma matemática não tem aplicação, então, 
para a maioria dos portugueses, que não vai para a faculdade, não tem nenhuma. 

Entrevistadora – Vamos pensar nos miúdos que estão ainda no 9º ano e, portanto 
ainda não sabem se vão ou não para a faculdade. Afinal de contas, eles precisam da 
matemática ou não precisam da matemática? A matemática devia ser dada só a uma 
minoria, aos quais se fizessem psicotécnicos que apontassem nesse sentido? Afinal o 
que é que fazemos aos miúdos do 9º ano? 

Carla1 – Eu acho que a matemática deve ser dada, a matemática é importante. 

Rui – Só para quem vai para a faculdade. A partir daí não vale a pena, a matemática a 
partir do 10º, para quem não vai para a faculdade não vale a pena. 
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Carla1 – A matemática é importante mesmo para quem não vai para a faculdade, pelo 
menos as coisas básicas, mas há coisas que nós damos e que não têm sentido nem para 
nós que estamos na faculdade, nem para aqueles que não vão para faculdade. Eu acho 
que devia haver uma revisão dos programas, uma revisão da forma como as coisas são 
dadas. 

Entrevistadora – Mas está falar dos programas até ao 9ºano ou depois do 9º ano? 

Carla1 – Mesmo até ao 9º, há coisas…há equações que eles dão e que não vão usar, 
por exemplo. Há coisas que nós damos logo a partir do 7º e que não percebemos para 
que é vamos precisar daquilo, ou se calhar eu percebo mas a maioria não percebe. Eu 
vejo pelo meu irmão: “Mas para que é que eu quero isto? Eu não vou precisar disto? 
Eu se for às compras não vou usar isto.” Pronto, não percebe e como ele muita gente; 
não percebem para que é  que estão a dar aquilo. Se calhar até gostam de fazer, acham 
graça, mas não percebem a aplicação daquilo. E se calhar por isso é que há muitas 
pessoas que não se motivam, que não aguentam. 

Rui – Muito sinceramente, da maneira como está o mercado de trabalho, as pessoas 
que só têm o 9º ano, para os empregos que vão ter, bastava-lhes até a matemática da 
4ª classe, as somas, as divisões, a prova dos nove, essas coisas… 

Carla2 – Há pessoas que chegam ao 12º ano e não sabem fazer uma conta de dividir à 
mão, coisas básicas. Eu acho que deviam investir mais em coisas básicas que 
servissem a qualquer pessoa. É claro que depois podiam dar mais coisas àqueles que 
precisassem. Mas nos agrupamentos deviam investir mais em coisas práticas que a 
pessoa pudesse usar no seu quotidiano. E que não fosse só chegar aqui e esquecer 
completamente o que demos antes. 

Rui – Eu tive uma professora no 11º que começava a dar a matéria e quando via que 
nós não percebíamos ia ver qual a profundidade das nossas falhas e chegava a explicar 
coisas tão básicas, a nível de fracções, coisas muito básicas mesmo, que eu e os meus 
colegas pensávamos que sabíamos e não sabíamos. Estava a dar coisas complexas e 
depois fazia um aparte numa ponta do quadro para explicar coisas tão básicas. E nós 
percebíamos as coisas a partir dessas bases. É para mostrar como as bases são 
importantes. A partir dessas bases compreendíamos as outras coisas mais complexas. 

Carla1- Por exemplo, eu vejo agora com a faculdade, há coisas que eu dei no 12º ano 
como por exemplo as derivadas e os integrais, que só agora na faculdade é que vejo 
para que é que servem. Mas quem não vem para a faculdade não percebe. Eu vejo que 
a matemática que eu estou a dar agora (estou em recursos humanos)…por exemplo as 
matrizes, inventa-se sempre uma história em que vão ser necessárias as matrizes e nós 
percebemos porque é demos as matrizes, porque há uma história com um determinado 
problema que nós vamos resolver através das matrizes. Nós percebemos porque é que 
demos aquilo e então é mais fácil aprendermos, porque vemos a aplicação. Enquanto 
que nós no 12º ano aprendemos as coisas mas não sabemos aplicar aquilo, não 
sabemos para que é que vamos precisar daquilo. E eu noto que há uma diferença 
agora na faculdade, porque há coisas que eu dei e que agora vejo porque é que preciso 
para a estatística e vejo que há matemática como as matrizes, coisas novas que eu 
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nunca tinha ouvido falar, que eu vejo para que é que vou precisar porque forma-se 
uma história com problemas com que eu depois de tirar o curso vou deparar e vou 
precisar daquilo. E mesmo as pessoas que vêm de outro agrupamento e que não 
tiveram a mesma matemática essas pessoas também percebem as matrizes, não há 
qualquer problema em elas perceberem porque conseguem perceber onde é que vão 
aplicar aquilo. Se calhar se isso fosse feito a partir do 9º ano era mais fácil as pessoas 
perceberem 

Ricardo – Engraçado, eu não percebo qual é a aplicação das matrizes. 

Sérgio – Acho que estamos a fugir um bocado à questão, concentrámo-nos no 
secundário… 

Entrevistadora – Pois, eu queria que centrassem mais a atenção nos miúdos do 9º ano 
e no comum dos cidadãos: o que é que ele precisa de matemática? É só ao nível de 
desenvolvimento de raciocínio ou vai para além disso? 

Ricardo – O que nós vemos agora é que há um programa bem feito … aprendemos 
equações, depois coisas mais complexas e quando chegamos à universidade são ainda 
mais complexas. Desse ponto de vista está tudo muito bem, mas depois há pessoas 
que não vão para a universidade e partindo desse ponto de vista… e também há outra 
coisa, em relação ao 9º ano, eu não acho que seja assim uma matemática tão 
complicada. 

Entrevistadora – Então a que é que se deve o insucesso? 

Carla2 – É falta de trabalho principalmente. 

Carla1 – Porque a matemática pode não ser complicada, mas os alunos podem não 
perceber para que é que precisam daquilo; como sentem que não têm necessidade de 
saber aquilo no dia-a-dia, não precisam de aprender. Só para passar, e então o que é 
que fazem? Estudam, decoram, só para passar e depois não fica cá nada porque eles 
não perceberam, ou então não estudam e não passam. Ou alunos não percebem para 
que precisam daquilo, e como não percebem, das duas uma: ou estudam para passar 
pura e simplesmente, não é porque precisem de aprender, ou então não estudam e 
depois há o insucesso.  

Ricardo – Eu quando andava na minha 4ªclasse, é incrível…sabes aquelas reportagens 
de rua que perguntam aos rapazes se gostam da escola? Na 1ª, 2ª, 3ª 4ª classe toda a 
gente diz que gosta, é incrível. Eu se me fizessem uma pergunta dessa dizia: ”Eu não 
gosto da escola. A minha mãe obriga-me a ir para a escola todos os dias.” 

Carla1 – Nos programas dos miúdos quando eles perguntam “Gostas da escola? 
Gosto. E gostas das disciplinas todas? Não gosto de matemática”. Dizem logo “não 
gosto de matemática.” 

Rui – E se lhes perguntam o que é que gostam mais da escola dizem “o intervalo”. 

Entrevistadora – Foram publicados há algum tempo os resultados de um estudo 
internacional que é o TIMSS, onde Portugal participou; pretendiam-se comparar 
desempenhos e tinha também algumas questões que se prendiam com a imagem da 
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matemática. E por incrível que vos pareça, a maioria dos alunos portugueses disse que 
gostava da matemática. 

Rui – Em que ano? 

Entrevistadora – Até ao 9º/10º ano. 

Rui – Não se pode relacionar a dimensão afectiva com o insucesso. Eu tinha amigos 
que gostavam de matemática e que diziam “eu tenho pena de não perceber bem a 
matemática porque eu até gosto disto”. Porque eles sentiam-se satisfeitos quando 
conseguiam fazer uma coisa e não era aquele satisfeito por conseguir fazer (“já vou 
passar à cadeira”) era porque percebiam, percebiam que aquilo tinha uma lógica e 
ficavam muito contentes com isso. 

Entrevistadora – Mas não acham que haja uma relação entre a parte emocional do 
relacionamento com a matemática e o desempenho? 

Rui – Exacto. Há aquela representação, mais ou menos social, de que a matemática é 
má, como foi referido logo ao princípio, mas se formos ver bem, pessoa a pessoa, se 
calhar a pessoa até gosta, mas como há aquela ideia que não se gosta eles partilham 
também dessa ideia quando estão juntos. Mas se calhar se isso for feito com um 
questionário quando eles estão sozinhos até não têm problemas nenhuns em dizer que 
gostam da matemática, principalmente se o questionário for anónimo. 

Carla2 – A pessoa até pode gostar, mas se está no meio de amigos que não gostam, a 
pessoa não vai dizer que gosta senão cai-lhe tudo em cima. 

Sérgio – O questionário foi feito há quanto tempo? 

Entrevistadora – Os resultados foram divulgados o ano passado, penso que terá sido 
feito em 97/98. 

Sérgio – Acho um bocado estranho… isto parece quase um teste (desculpem lá o 
aparte) como o meu professor de sociologia nos disse que tinham feito: estávamos 
assim num grupo e disse-nos que as pessoas de olhos de azuis eram mais inteligentes 
e as pessoas ficaram mesmo a pensar que eram mais inteligentes e depois fizeram o 
mesmo teste com pessoas de olhos castanhos e depois as pessoas pensavam mesmo 
que eram mais inteligentes. Parece quase um teste desses. 

Entrevistadora – Não. Era um questionário relativamente extenso e entre várias 
perguntas pedia-se às pessoas que se posicionassem numa escala … 

Ricardo – Era mais ou menos o que eu estava a dizer em relação até ao 9º ano. Porque 
até ao 9º ano aquilo não é difícil e as pessoas como até compreendem aquilo… há 
aquela história: como compreendem, então gostam. Como não é difícil entre dizer 
“não gosto”, “gosto mais ou menos” ou “gosto”… se calhar a maioria diria “faço 
aquilo porque preciso”, mas como até não desgosta, no questionário diz “gosto”. 

Carla1 – E porque aquela coisa de nós estarmos a resolver as coisas é engraçado e dá 
luta a gente resolver a equação e chegar ao resultado. 

Ricardo – Mas é quando a gente consegue chegar ao resultado. 
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Carla1 – Mas é quando a gente percebe, quando a gente consegue lá chegar. E depois 
há aquela coisa de ver na turma quem é que consegue resolver a equação primeiro e se 
está certo. Há aquele entusiasmo que puxa uns pelos outros. 

Rui – E depois há o insucesso exponencial, falha-se uma coisinha, começa-se a 
desmotivar, a desmotivar e depois falha-se mesmo tudo. 

Entrevistadora – E se eu vos pedisse sugestões para o ensino da matemática, para 
diminuir o insucesso na matemática? 

Ricardo – O programa era a primeira coisa a remodelar. Toda a gente se queixa… é o 
programa, é reduzir o programa para dar mais tempo para explicar as matérias e para 
os próprios professores se motivarem. 

Carla1 – É reduzir o programa. 

Carla2- Porque os professores sentem-se na obrigação de dar aquilo à pressa para 
acabar o programa e nem que seja uma aula para cada matéria, têm de acabar. E é 
claro que um aluno assim não consegue perceber. 

Ricardo – Eles são obrigados e então os próprios professores stressam, têm que dar 
aulas de compensação porque senão não conseguem dar a matéria… 

Carla1 – As aulas são impessoais, não há aquela afectividade entre o professor e o 
aluno, é que nem dá tempo. Uma pessoa tem uma dúvida e nem há tempo para expor a 
dúvida quanto mais para explicar. 

Ricardo – E via-se perfeitamente no 9º ano, dava-se uma matéria e ficávamos para aí 
5/6 aulas a fazer exercícios daquilo. A partir do 10º ano dás uma matéria, fazes 1 ou 2 
exercícios, fazes em casa mais uns exercícios… 

Carla1 – Mas acho que tem de haver uma maior aplicação prática da teoria, tem de se 
tentar mostrar mais aos alunos onde é que aquilo se vai aplicar. 

Entrevistadora – Desde a primária? 

Carla1 – Sim, desde a primária. 

Sérgio – Isso é feito na primária 

Rui – Os professores deviam ter um programa de formação em técnicas de estímulo 
em disciplinas amaldiçoadas. 

Carla1 – Eu até acho que na primária os alunos conseguem perceber melhor onde é 
que aquilo se aplica do que a partir daí. 

Ricardo – Porque eles fazem com as maçãs. 

Rui – E com as laranjas. 

Carla1 – Exacto, com as maçãs eles percebem porque é que precisam das contas, 
porque as professoras até contam a história das compras. 
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Ricardo – Eu lembro-me quando estava na primária, quando eram contas com as 
laranjas e com as maçãs era muito giro… aquilo na altura parecia muito complicado 
mas quando consegui lá chegar era muito giro.  

Carla1 – Porque eles até criam histórias que estão perto de nós, como irmos comprar 
rebuçados ou ir às compras com a mãe. 

Carla2 – Se calhar têm mais aplicação coisas que demos na 4ª classe do que coisas 
que demos no 12º. Acho que isto tinha de levar tudo uma grande volta. 

Carla1 – Têm de criar um contexto para dar as coisas, porque até à 4ª classe eles dão 
um contexto para nos dar as operações e a tabuada e depois, a partir do 6º, não há 
contexto, há um corte radical, as coisas caem do céu. 

André – Na disciplina de matemática se calhar não é assim tão fácil fazer isso como 
nas outras.  

Carla1 – Mas se nós damos as coisas elas vão sempre aplicar-se a qualquer coisa, 
senão elas não existiam, então eles têm de criar uma história, nem que seja fictícia, 
para nós percebermos para que é que aquilo serve. 

Sérgio – Por exemplo, em história [disciplina]consegues sempre perceber. 

André – Sim e é fácil de aceitar. 

Rui – E a história que eles tinham de inventar para mostrar a aplicação quotidiana ia 
ser de tal forma complexa que as pessoas iam-se desmotivar. É isso que eu há pouco 
disse das engenharias, eles iam ter que dizer: “Queres perceber para que é que isto 
serve? Imagina um foguetão, ele tem de fazer um circuito, tem gastar não sei quantos 
litros de combustível… 

Carla1 – Então não há lógica para eles nos ensinarem isso. 

André – Não, não podes ver as coisas assim. Não é por acaso que a matemática é a 
base de todas as ciências. 

Carla1 – Mas então olha lá, se te estão a dar uma coisa que não percebes para que é 
que aquilo serve, não gostas, não consegues aprender… 

André – Se calhar na matemática não é assim tão fácil como nas outras disciplinas de 
relacionar… 

Carla1 – Então se calhar tem de haver uma reformulação das áreas, uma reformulação 
das matérias para cada área. 

Rui – É verdade, mas é que na altura em que estás nessa matemática tu ainda não 
sabes, ainda não tens a certeza (alguns têm) se vais ou não para cursos que vão 
precisar da matemática. 

Carla1 – Por isso mesmo é que tu até ao 9º ano não deves dar uma matemática assim 
tão complicada que eles não consigam criar qualquer coisa prática para aquilo. Porque 
a partir do 10º ano é que as coisas começam a ser assim mais irreais. 
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Entrevistadora – Eu queria pegar no que o André estava a dizer. Não sei se percebi 
bem, mas pareceu-me que o que o André estava a dizer é que se calhar não será esse o 
objectivo da matemática, fazer essa passagem constante e imediata para a realidade, 
se calhar é algo de mais abstracto e não há essa necessidade de ligação tão premente à 
realidade. Não sei se percebi mal? 

André – Eu acho que no campo da matemática não é assim tão fácil como nos outros 
campos de fazer esse relacionamento constante. 

Entrevistadora – Mas há necessidade desse relacionamento constante? 

André – Exacto. E pode fazer-se, às vezes. 

Ricardo – Isto faz-me lembrar uma passagem da Bíblia em que perguntam a Jesus 
porque deviam pagar os impostos e Jesus disse: “Dai a César o que é de César”. 
Simplesmente, dai a matemática a quem gosta de matemática, pronto. 

Rui – O que eu digo é que na altura em que eles dão a matemática ainda não sabes se 
queres ou não, aliás podes vir a querer mas ainda não sabes se queres ou não. 

Carla1 – Eles têm que aproximar mais a matemática à situação real das crianças, tem 
de haver uma maior aproximação às necessidades deles. 

Entrevistadora – Vocês acham que a matemática devia ser optativa, por exemplo um 
miúdo no 8º ano não gosta de matemática então não tem matemática? 

Carla1 – Não. 

Rui – Não, seriam muito novos e não sabem se vão precisar ou não. 

Ricardo – Não. 

Carla2 – No secundário já acho; por exemplo, eu acho que não preciso de matemática. 
Eu aqui acho que devia poder optar entre matemática e métodos e não pude fazer essa 
opção. Devíamos poder optar por aquilo que queríamos. Mas acho que até ao 9º ano 
toda a gente devia ter matemática. 

Carla1 – Porque aí o aluno ainda não sabe o que é que quer seguir, se vai continuar a 
estudar se não vai continuar a estudar. 

Sérgio – Mas atenção, os miúdos dizem todos que gostam de matemática. Não 
percebo. 

Carla1 – Eu também não percebo. É que depois isso não é compatível com o 
insucesso na matemática. 

Ricardo – Vemos perfeitamente, nos telejornais por exemplo, que até o governo está 
preocupadíssimo com a matemática e quer dar uma volta a isso. E com o português 
também, aí também há uma grande taxa de insucesso. 

Carla1 – Uma coisa  que é certa é que a matemática e o português são as bases. 

Entrevistadora – Se quisermos fazer uma comparação, o que é que é mais importante, 
a matemática ou o português? 
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Sérgio – Acho que são as duas. 

Rui – Eu acho que é a matemática porque quando eles dizem do português “o 
português é muito importante para tu perceberes as perguntas nos testes”... mas o que 
nós damos é literatura, seja que português for, mesmo o português que não é do 
agrupamento 4, aquele português que é das  Ciências, eu só dei literatura, dei “Os 
Maias”, dei... 

Carla1 – Mas eu acho que o português no geral é mais importante para a maioria das 
pessoas do que a matemática em si, porque há muita gente que depois não vai usar a 
matemática, enquanto que com o português, uma pessoa sabendo falar bem e 
conseguindo compreender as coisas… 

Rui – Mas é o português actual, a gramática, não é darmos o Sheakspeare… 

Carla1 – Mas se a gente for ver as disciplinas tem de haver uma reformulação porque 
está tudo muito distante da realidade. 

Rui – Por exemplo, eu acho incrível que eles digam que o português é importante e as 
regras da gramática são super importantes e depois dão o Nobel a uma pessoa que não 
usa pontuação [José Saramago]. 

Entrevistadora – Há uns anos ouvi na televisão um programa de debate acerca do 
ensino e do insucesso existente em determinadas disciplinas e referiam um estudo que 
tinha sido feito junto dos alunos do ensino superior, no qual tinham concluído que 
muitos alunos não conheciam Shesakspeare. E os autores do programa mostravam-se 
muito chocados com isso. Telefonou para lá alguém, que por acaso era professora e 
por acaso era professora de matemática. E assim que a senhora disse que era 
professora de matemática Miguel Sousa Tavares (um do autores do programa): “Nós 
de matemática só conhecemos o teorema de Pitágoras”. Reparem na atitude: é 
chocante não saber quem foi Sheakspeare, mas ele próprio de matemática não sabe 
mais do que o teorema de Pitágoras e isso não tem grande importância, no seu 
entender. Será que a sociedade em geral também pensa assim? Será que ele é uma 
excepção à regra? Será que esta ideia que ele tem de que a matemática não é 
importante e que a literatura é muito mais importante para a formação de uma pessoa, 
também é partilhada pelo cidadão em geral? 

Rui – Acho que a maioria sim, mas eu não penso assim. 

Carla1 – Eu não penso assim, mas acho que há uma maioria que pensa assim por não 
perceberem como é que a matemática se aplica na prática. 

André – Se calhar toda a gente gosta minimamente de matemática mas é dada tanta 
coisa inútil na escola que … 

Carla1 – Parece que as outras coisas são mais importantes do que a matemática 
porque não se aplica na prática, acho que vem tudo daí e por isso a maioria pensa que 
a matemática é menos importante do que o resto. 

Rui – Na minha escola as maiores dificuldades eram a português. 

Sérgio – Vocês consideram como cultura a matemática, ou como cultura geral? 
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[Silêncio] 

Rui – Acho que sim 

Sérgio – Isto é uma pergunta de onde a gente pode partir. 

Carla1 – É. 

Rui – Sim na medida em que adquires um pensamento lógico que te permite usar a 
cultura geral. 

Carla1 – Mas à partida, mesmo que tu penses que sim, que faz parte da cultura geral, 
tu à partida não dizes logo que sim, ainda ficas a pensar. 

Sérgio – Exacto. Ouviram o silêncio. 

Carla1 – Uma pessoa fica a pensar: será que é ou não é? 

Entrevistadora – Realmente do que se tem falado aqui é essencialmente do carácter 
utilitário da matemática e acho que essa é uma excelente pergunta: será que a 
matemática faz parte do nosso património cultural, à semelhança por exemplo da 
literatura, da história? 

André – Eu acho que não podemos rejeitar…  

Rui – Eu acho que não é património cultural mas é importante para compreender o 
nosso património. 

Carla1 – Eu acho que faz parte da nossa cultura, mas as pessoas não a incluem e nós 
próprios, que se calhar achamos, também ficámos assim a pensar… 

Rui – Por exemplo esta história da passagem do milénio também é uma questão de 
cultura matemática, porque a maior parte não sabe que na altura em que começou o 
calendário não existia o zero, por exemplo, e que Dionísios começou a contar a partir 
do ano 1. É uma questão de cultura geral a nível matemático. 

Ricardo – Em relação a essa questão da matemática ser cultural geral, bom...  é uma 
questão de cultura geral mas tenhamos limites. Por exemplo, é cultura geral saber que 
Salazar tomava  banho com a empregada? 

Sérgio – Há muitas pessoas, por exemplo do agrupamento 1 (não quero estar a 
criticar) que não sabem quem é Marx e as suas ideias, mas também não querem 
saber… 

Ricardo – Mas, concluindo o meu raciocínio, tal como isso são pormenores a mais, 
em matemática também há coisas que nós damos que para cultura geral também não 
servem, são coisas muito específicas que …é cultura geral a mais. 

Rui – É cultura específica, se calhar. 

Carla1 – Se calhar até é a parte da cultura geral que tu vais usar menos no dia-a-dia. 

Sérgio – É a tal coisa da necessidade. 
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Carla1 – Mas até mesmo para os computadores é preciso saber matemática, a 
matemática e o inglês e, se calhar, as pessoas sentem a necessidade do computador e 
não sentem a necessidade da matemática. 

Entrevistadora – Será que o computador não facilita a relação com a matemática? 

Rui – Sim, funciona como máquina de calcular. 

Entrevistadora – Só? 

Rui – Não, não. É como a máquina de calcular: nós aprendemos a fazer… pronto 
agora que vocês já sabem não precisam de ficar a pensar mais nisso porque o resto o 
computador faz, é só para vocês saberem o que é que o computador fica a fazer 
quando vocês carregam no rato. 

Entrevistadora – Mas acham que esse recurso ao computador pode melhorar o nível 
de sucesso na matemática, ou o relacionamento dos alunos com a matemática? 

Carla1 – Hoje em dia desde cedo os miúdos lidam com o computador e estimula-os; 
além de poderem usar o computador para diversas coisas já há aqueles programas de 
matemática para os miúdos aprenderem matemática. E se calhar eles gostam mais de 
estar ali no computador a brincar com aqueles coisas que esses programas têm, criam 
jogos e tudo e isso estimula-os. 

Rui – Esses programas sim, mas por exemplo o Excel não estimula nada a 
aprendizagem da matemática na medida em que faz as operações e tu ficas sem saber 
como é que foram feitas, ficas só a saber o resultado. 

Sérgio – Eu acho que o computador é óptimo, isso é uma grande vantagem do 
computador, mas eu acho que as desvantagens são maiores: se reparares no tempo que 
os miúdos passam em frente ao computador.  

Carla1 – Mas ele passam mais tempo a jogar do que.. 

Sérgio – Não. Jogar agora já não é o objectivo principal. 

Rui – É o MIRC 

Sérgio – É o MIRC, exactamente. Um local de conversação. Eu tenho uma prima de 
11 anos e o passatempo dela é conversar no MIRC. 

Rui – Isso para o desenvolvimento do português é incrível. Quando eu comecei a lidar 
mais com isso eu olhava para aquilo e perguntava o que é que era ppl, perguntava o 
que era ddtc? É incrível, as pessoas ficam tão básicas com aquilo. 

Carla1 – Mas com esses programas que eu estava a dizer, os pais e os próprios 
professores nas escolas, se pegarem nesse programas e começarem a dar a matemática 
através do computador e apoiados nesses programas, se calhar era muito fácil eles 
começarem a gostar da matemática. 

Entrevistadora – Então, uma mudança passaria por uma mudança de comportamentos 
na escola, na forma como as coisas são dadas, essencialmente. 

Sérgio – Acho que as mudanças já as vimos aqui ao longo da conversa toda. 
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Rui – E também ao nível do comportamento social  das pessoas; deixarem de falar 
mal de uma coisa quando na verdade até gostam dela, só porque é giro dizer mal. 

Carla1 - Isso é um bocado complicado. 

Ricardo – Não me venham perguntar a mim porque eu digo mesmo mal. 

Entrevistadora – Se não querem acrescentar mais nada, damos por concluída esta 
conversa e agradeço-vos a vossa disponibilidade. 
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Alunos com matemática até ao 9º ano 
 

Constituição do grupo: 
João Filipe – Antropologia 

Miguel – Sociologia 

Vanessa – Sociologia 

 

Data da entrevista:  
22 de Março de 2000 

 

Introdução do tema a discutir: 
Não sei se vocês sabem, mas este ano é o Ano Mundial da Matemática. Portanto, a 
matemática está na ordem do dia.  

A propósito da matemática, gostaria que me dissessem como é que, na vossa opinião, 
as pessoas a vêem. 

 

João Filipe – Eu acho que a matemática é daquelas disciplinas em que quase toda a 
gente tem problemas. 

Miguel – Eu acho que isso tem um bocado a ver com a forma como a própria pessoa 
vê a matemática. Eu conheço os dois casos: pessoas que gostam de matemática e 
acham aliciante todos aqueles problemas lógicos e de resolver exercícios; conheço 
depois aquelas, como é o meu caso, que acha alguma lógica, mas que depois, passado 
o primeiro desenvolvimento ou passada uma etapa, já não acha muito interesse 
naquilo. Tenho os dois casos: a minha irmã, que é licenciada em matemática, acha que 
é uma disciplina (a matemática em geral) das mais importantes para o 
desenvolvimento do raciocínio. 

Vanessa – Acho que todas as pessoas têm consciência de que a matemática é 
importante, até mesmo para o nosso dia-a-dia. Agora, daí até gostar ou não, acho que 
isso depende de cada pessoa e também do ensino que teve durante o secundário e a 
primária. 

Entrevistadora – Sabemos que a matemática é uma das disciplinas que tem mais 
insucesso. Que razões é que vocês encontram para isso? 

Miguel – Provavelmente será o método de ensino. Eu falo do meu caso, tive sempre a 
mesma professora do 5º até ao 9ºano e gostava muito da minha professora de 
matemática; hoje que já passaram muitos anos vejo que tinha um grave problema: o 
método de ensino. Ela gostava muito de dar aulas em grupo; punha problemas na 
mesa e “agora resolvam em grupo”. Por exemplo em grupos de quatro havia apenas 
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uma cabeça pensante, uma ou duas no máximo, e os outros ficavam encostados ao que 
se estava a pensar. E foi isso um bocado que me fez não acompanhar sempre a matéria 
como devia acompanhar. Acho que essa será uma das razões – o método de ensino. 

Vanessa – Eu sempre adorei os meus professores de matemática, acho que eles davam 
bem a matéria e tudo, mas eu acho que…quase toda a gente que eu conheço diz que 
não gosta nada da matemática, mas eu acho que é mais uma falta de interesse do aluno 
pela cadeira. E acho que devia haver uma reforma qualquer na aprendizagem para 
incentivar o aluno a gostar mais da cadeira, a interessar-se mais pela cadeira. 

Entrevistadora – Mas porque é que as pessoas não gostam de matemática? É genético? 

João Filipe – Não sei. 

Miguel – Acho que não. 

João Filipe – Eu acho que é essa tal falta de estímulo quando se inicia o processo de 
aprendizagem. 

Entrevistadora – Logo na primária? 

João Filipe – Sim. À partida poderá haver pessoas que já têm uma tendência ou mais 
aptidões para o cálculo … e há pessoas que, à partida, não têm muito isso e se não 
forem estimuladas… 

Miguel – As pessoas têm tendência logo de início a mostrar interesse por 
determinadas disciplinas e, se calhar, um aluno que normalmente gosta mais de 
disciplinas ligadas com história ou geografia, se calhar gosta menos das disciplinas 
ligadas à matemática (às vezes até pode ser que as duas se conciliem), e o professor de 
matemática tem no seu método de ensino de pôr problemas práticos, que puxem, que 
incentivem esse aluno que não gosta e que tem tendência a gostar mais de outro tipo 
de disciplinas, com outro tipo de matéria, onde o método de estudar é diferente. 
Porque uma pessoa estar a estudar história não é a mesma coisa que estar a fazer 
exercícios de matemática para um teste. Uma pessoa lê história, vai investigar, etc. A 
matemática (pelo menos é a ideia que eu tenho) é aquela quase obrigação de ter que 
fazer uns exercícios, de perceber a lógica; é um bocadinho diferente, e o professor tem 
de passar os exercícios para coisas mais práticas para também incentivar o aluno. Mas 
acho que é desde pequeno que a pessoa vai delineando essa preferência. 

Entrevistadora – Acha que há um talento natural para a matemática? 

Miguel – Sim, exactamente. A minha irmã, por exemplo, é o lado oposto de mim. 
Sempre teve mais jeito para as coisas da matemática, as químicas, físicas, etc, porque 
aquilo é, não sei, é uma coisa que está no sangue: aquele gosto. Não sei, eu fico a 
olhar, por vezes, a fazer certos exercícios e eu digo “mas isto não tem lógica 
nenhuma”, mas ela está ali toda entretida a fazer exercícios, o x e o y e aquelas letras 
todas esquisitas, e eu olho para aquilo e digo assim: “o que é que isto interessa para a 
vida real?” e não consigo perceber. 

Entrevistadora – Para se ser um bom aluno, então, só se se tiver um talento natural 
para a matemática. É isso? 
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Miguel – Não, não… 

Entrevistadora – Então, o que é que é preciso para se ser um bom aluno a matemática? 

Miguel – Quer dizer… também é o talento, mas acima de tudo é o incentivo que tem 
de ser dado logo de início. Porque uma pessoa mesmo não gostando até pode tirar 
boas notas a matemática, mas tem é de ser incentivado, porque se não for põe a 
disciplina de parte. Eu digo assim “eu não gosto disto e, portanto, não faço.” Também 
é preciso algum talento, ter um gosto pelo que está a fazer, mas se não tem então que 
seja puxado para ver se, já que não o tem, se consegue arranjar alguma coisa. 

Entrevistadora – O que é que acha Vanessa? 

Vanessa – Eu acho que a pessoa tem de gostar minimamente de matemática, porque 
eu acho que as pessoas que gostam de matemática (que eu vejo a resolver aquilo como 
se fosse um jogo, estão divertidas a fazer o exercício, e acham piada) têm mais 
facilidade; talvez por gostarem mesmo da cadeira e acharem aquilo fantástico, têm 
mais facilidade. Enquanto que os outros que não se interessam muito acabam por 
desistir a meio de um exercício elas podem passar horas a fazer aquilo. Eu acho que 
tem de se incentivar mesmo o aluno desde a primária. 

Entrevistadora – E o João? O que é que pensa? 

João – Eu concordo. Logo desde o início da aprendizagem, e não só em relação à 
matemática, tem de haver um estímulo para as disciplinas de cálculo e também para as 
outras. Há crianças que gostam muito de disciplinas de cálculo mas têm dificuldades 
noutro tipo de disciplinas, como por exemplo o português, a Geografia, a história. Eu 
lembro-me que havia colegas meus que apresentavam dificuldades nessa disciplinas e 
eram bons a matemática.  

Entrevistadora – Então o que eu deduzo daqui é que está na mão dos professores 
mudar a situação. São só os professores os responsáveis por isso? 

João – Não. 

Entrevistadora – Eu pergunto isto porque, no outro dia uma professora dizia-me que 
tinha ouvido um miúdo, que ainda não estava na primária, afirmar que detestava a 
matemática. Eu pergunto: estará nos genes esta aversão? É uma aversão natural à 
matemática?  

Vanessa – Eu acho que é também a família que está por detrás. Ouvem dizer que a 
matemática é horrível, muito difícil, é só problemas muito complicados, e eu acho que 
é a partir daí. Vem a partir do que a criança ouve. E até se pode dizer que ao chegar à 
primária até gostava de matemática, mas meteu na cabeça que aquilo é horrível e não 
se interessa, não se dedica à cadeira, não faz os trabalhos com prazer. Eu acho que 
vem da família, vem de trás mesmo. 

Entrevistadora – Acham que o grupo em que está inserido, em termos de família, de 
amigos (se os amigos gostam ou não gostam de matemática), pode influenciar? 

João e Vanessa – Eu acho que sim. 
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Entrevistadora – Vocês conhecem casos de pessoas que enveredaram por uma área 
para fugir à matemática porque os amigos também o fizeram? Acham que há casos 
desses? É que nós ouvimos muito aquela conversa de corredor e ficamos a pensar até 
que ponto é que isso é verdade: “eu fui para letras para fugir à matemática”, “ a minha 
turma inteira ia para a área x que não tinha matemática e eu também fui”. Será que 
isto é mesmo assim? É porque depois há o reverso da medalha: um estudo feito mais 
ou menos recentemente, no qual Portugal participou juntamente com outros 25 países, 
aponta para percentagens muito elevadas de alunos que dizem que gostam ou gostam 
muito de matemática. Parece que há aqui uma contradição. Afinal, gostam ou não 
gostam? Andam ou não a fugir à matemática? 

Miguel – Eu acho que há muita gente que foge da matemática e vai para letras para 
fugir à matemática e às ciências naturais. Não digo que as pessoas são influenciadas 
pelos amigos, também parte um bocado de cada um. Eu, por exemplo, no 10º ano, 
quando tive a opção dos quatro agrupamentos para escolher, o agrupamento 1 pus 
logo fora de questão porque tinha a matemática, tinha a biologia, tinha aquelas coisas 
todas. Por acaso havia algumas coisas que eu até queria fazer, por exemplo, desde 
pequeno sempre disse que gostava de ser engenheiro agrónomo mas com a evolução 
dos acontecimentos, disse logo assim: “O quê? matemática, Biologia? Nem pensar, 
adeus Agronomia, fica para a próxima”. E eu acho que há muita gente que tem este 
raciocínio: “Vou para aqui porque não tenho matemática”. Na minha turma do 10º ano 
as pessoas tinham um bocado essa posição e quando viram que tinham uma disciplina 
que eram os métodos quantitativos, pronto não era matemática, mas ainda tinham que 
voltar a fazer cálculos: “Outra vez! Ainda não é desta que nos safamos.” 

Vanessa – Eu acho que há uma fuga à matemática. 

Entrevistadora – Eu já fiz algumas entrevistas destas com pais e alunos e uma ideia 
que surgiu aí foi que a matemática era uma disciplina que exigia um maior 
acompanhamento em casa do que as outras. Vocês também sentem isso? 

Miguel, Vanessa e João – Eu acho que sim. 

Entrevistadora – E acham que em casa há esse acompanhamento? Que os pais fazem 
esse acompanhamento. 

Vanessa – Eu acho que cada vez menos os pais têm tempo para estar ali, pelo menos 
uma hora, a ver se os filhos percebem aquele problema ou não. 

Entrevistadora – E acham que sem isso não se consegue fazer a matemática? 

Miguel – Não sei… sem um acompanhamento… 

Entrevistadora – Sem um acompanhamento extra-escola. 

João – Eu acho que não se consegue, a nível geral. Pronto, pode haver aqueles casos 
de pessoas que têm aquele génio e que conseguem, mas não é por acaso que há muita 
gente a dar explicações de matemática e que há uma grande procura de explicações de 
matemática. Mesmo em alunos que têm facilidade em matemática. Eu lembro-me de 
amigos que tenho e que estavam a concluir o 12º, um deles ia para engenharia e ele 
até era um aluno razoável a matemática e teve de recorrer a explicações (também para 
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a média e isso tudo). Há sempre uma necessidade, mesmo que tenha facilidade, para a 
matemática há sempre a necessidade de acompanhamento personalizado. 

Miguel – Porque é uma disciplina que requer que a pessoa tenha um 
acompanhamento… porque está a seguir um raciocínio lógico. Noutras disciplinas se 
calhar não será tanto, pode-se fazer tudo sozinho, tirar apontamentos, estudar, tudo… 
e na matemática, como há um raciocínio lógico que tem de ser seguido, convém que 
esteja alguém a acompanhar para ver se esse raciocínio lógico está a ser seguido 
correctamente ou não. 

Entrevistadora – Pelos pais? Por um explicador? 

Miguel – Pais ou explicadores, sim. 

Entrevistadora – Então, quem não tiver hipótese de ter esse acompanhamento ou tem 
um jeito natural para a matemática ou … 

Miguel – Não, porque hoje em dia nas escolas…não sei se é em todas as escolas, mas 
pelo menos na escola onde a minha mãe dá aulas, há núcleos de matemática para 
ajudar os alunos que não podem pagar explicar explicações. É a própria escola que 
fornece um apoio a várias disciplinas, entre elas a matemática, e os alunos com 
dúvidas (mesmo a seguir às aulas, porque há muitos alunos que os pais só os vão 
buscar ao final do dia) estão a fazer os trabalhos de matemática com os professores. 

Entrevistadora – Como é que vocês acham que os pais reagem às notas dos filhos a 
matemática, comparativamente com as outras disciplinas? 

[silêncio] 

Entrevistadora – Se calhar é mais fácil contextualizar. Como é que eram as vossa 
notas a matemática? 

Miguel – Eu até ao 9º ano tinha sempre à volta de 4/5. 

Entrevistadora – Mesmo não gostando tinha boas notas a matemática. Tinha esse 
acompanhamento extra? 

Miguel – Tinha. O meu pai e a minha irmã que também me ajudava muito. Depois, no 
10º ano é que foi o descalabro. Mudei de escola, era uma coisa diferente. Como estava 
na escola onde a minha mãe dava aulas era um pouco protegido e sentia que tinha de 
corresponder a essa protecção. No 10º ano mudei de escola, senti-me um bocado 
sozinho e fui completamente a pique. 

Entrevistadora – E os seus pais como é que reagiram? 

Miguel – Reagiram mal, muito mal mesmo. Principalmente porque tive de ir a exame 
a Métodos Quantitativos e o meu pai reagiu muito mal mesmo. Disse que eu não 
pensava, que eu era um “calinas”. 

Entrevistadora – Porque eles valorizam a matemática? 

Miguel – Valorizam. Acham que a matemática é uma disciplina de base, daquele 
grupo de disciplinas base, como o português, por exemplo. 
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Entrevistadora – E no vosso caso, como é que foi o vosso percurso? 

Vanessa – O meu entre 3 e 4, mas era muito instável, dependia muito da matéria que 
estava a dar, se eu gostava fazia aquilo com facilidade, quase nem estudava e ia para o 
teste e apanhava boas notas. Dependia muito… e os meus pais… não sei se 
diferenciavam muito das notas das outras cadeiras. É claro que se apanhasse más 
notas eles não gostavam. 

Entrevistadora – Portanto, regra geral, se tivesse más notas eles não gostavam mas 
não ficavam mais chateados por ser uma nota negativa a matemática do que a outra 
disciplina? 

Vanessa – Não. 

João – O meu caso é um bocado mais crónico. Sempre tive negativas a matemática, 
entre o 2 e o 1, e a minha mãe não reagia mal porque ela dizia que compreendia, 
porque ela também tinha tido dificuldades a matemática quando estudava e 
compreendia a minha situação. Nunca me repreendeu, dizia: “tenta estudar”. 

Entrevistadora – E o João teve algum acompanhamento extra? 

João – No 12º senti-me um bocado constrangido. Mas eu penso que foi um bocado de 
relaxamento da minha parte. Em relação à disciplina de Métodos Quantitativos 
novamente aconteceu isto. Eu pus mesmo a cadeira de parte e depois estava a acabar o 
12º, precisava de concluir, tive de acabar aquela disciplina e tive de recorrer a 
explicações. Mas eu penso que da minha parte foi mesmo relaxamento. Mas depois 
até conseguir fazer aquilo, mesmo com explicações... mas, eu gostava de referir que 
no ensino secundário há muito professores de matemática… eu até conheço um caso, 
da minha família, que começou a leccionar matemática porque não podia fazer aquilo 
que ela gostava…e eu acho que há muitos professores de matemática (talvez também 
de outras disciplinas, mas mais de matemática) que dão aulas de matemática sem 
gostar. Penso que tive muitos professores de matemática que davam aulas sem gostar, 
porque precisavam do emprego. E lembro-me de haver um professor que tinha muito 
boa fama, de ser um bom professor, e os alunos dele, em média, passavam e não havia 
muitos chumbos; na minha turma sempre houve muitos chumbos, principalmente no 
secundário. 

Entrevistadora – E não era com esse professor? 

João – Não era com esse professor, era com outro professor que… 

Miguel – … quase parecia que dava as aulas por obrigação? 

João – Exactamente. Obviamente não estou a querer culpabilizar o professor por tudo, 
também tem de haver um interesse mínimo por parte dos alunos, mas é muito 
importante o professor. Lá está, é aquela disciplina que precisa de mais 
acompanhamento. Porque não se pode contornar uma disciplina exacta, ou quase 
exacta. É assim, tem de ser assim, enquanto que nas outras disciplinas a pessoa pode 
contornar, pode inventar. Inventar não, mas pode dar asas à imaginação e isso por 
vezes é valorizado pelos professores. Numa disciplina de português, de Filosofia, um 
aluno que tente usar um pouco a imaginação pode ser valorizado. 
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Entrevistadora – E na matemática não há espaço para a criatividade? 

João – Não. É uma coisa muito mecânica. Por isso é que eu não gosto (também). 

Entrevistadora – Em termos da posição dos pais há aqui posições bastante distintas: 
enquanto que os pais do Miguel valorizam bastante a matemática, os da Vanessa 
consideram-na mais ou menos idêntica às outras, para os seus (João), para a sua mãe 
pelo menos, a matemática não surge com uma importância especial. Essa perspectiva 
é engraçada, porque eu ouço-a muitas vezes na rua, ou quando encontro alguém que 
sabe que dou aulas de matemática: “Ah, pois, o meu filho...a matemática é que é pior. 
Mas também já eu era assim.” Por isso é que eu pergunto: será que isto vem nos 
genes? Porque surge muitas vezes a afirmação “Já eu era assim.” Será que não há uma 
desvalorização da matemática enquanto saber relativamente às outras áreas? 

João – Eu penso que sim. 

Entrevistadora – E essa desvalorização tem razão de ser? Isto é, se calhar essa 
desvalorização tem a ver com facto de a matemática, afinal, não ser tão útil quanto se 
pensa. Se há tanta gente a ser bem sucedido na vida sem a matemática, que sempre foi 
má aluna a matemática, se calhar então a matemática não é precisa para nada. Para 
que é que ela serve  afinal? 

João – Pois… 

Vanessa – Eu acho que ela serve para o quotidiano, é lógico que a pessoa tem de saber 
o mínimo de matemática, nem que seja para contar o dinheiro que tem no fim do mês. 
Eu acho que é no uso quotidiano. É uma ciência que é mesmo muito importante. 
Tenho pena de não gostar dela. 

Miguel – Eu acho que a matemática tem a sua razão de existir. Independentemente de 
eu gostar ou não dela, que não gosto, mas tenho a perfeita noção de que ela me dá um 
raciocínio lógico que não consigo adquirir noutra disciplina qualquer. Uma rapidez de 
raciocínio que, se calhar, para o dia-a-dia…se calhar foi das coisas que mais consegui 
retirar da matemática foi essa rapidez, e já pensei isso várias vezes (não é por estar 
aqui), o ensino da matemática deu-me uma forma de pensar mais rápida; em 
determinados casos em que para agir tenho de pensar imediatamente, se calhar devo 
isso à matemática. Não quer dizer que, na prática, a fazer exercícios e tudo mais, seja 
tão rápido, mas para coisas do dia-a-dia… 

Entrevistadora – Que género de coisas? 

Miguel – Problemas que me aparecem, de ordem pessoal, do tipo “tenho esta hipótese 
ou tenho esta”, rapidamente raciocino logo. Foi a matemática que me desenvolveu 
essa rapidez de raciocínio. E mesmo os chamados silogismos - uma coisa implica a 
outra por isso a conclusão será esta - aprendi um bocado com a matemática. 

Entrevistadora – Há quem diga que isso também se com a Filosofia ou a jogar xadrez. 

João – Pois… eu não devo concordar… não, eu concordo que a matemática seja 
importante, pelo menos na nossa sociedade, na nossa cultura, mas isso face às 
exigências da nossa sociedade, da nossa cultura. Porque ela é muito importante mas é 
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mesmo face a essa exigências. Talvez não o fosse se nós não tivéssemos desenvolvido 
a matemática como ciência. 

Vanessa – Há sociedades sem matemática? 

João – Eu acho que há. Desenvolveram outros temas, filosóficos. Eu não tenho um 
conhecimento muito aprofundado, mas penso que não sejam pessoas com dificuldade 
de raciocinar rápido. Não desenvolveram tanto a questão do cálculo, desenvolveram 
mais outros temas espirituais e filosóficos. 

Vanessa – Mas acho que tem de haver sempre uma base matemática. 

Miguel – Mesmo essas sociedades que não utilizam tanto a matemática, por exemplo, 
até podemos ir buscar as sociedades primitivas, faziam as suas próprias contas, nem 
que fosse das cabeças de gado que tivessem, não é? 

Entrevistadora – O que eu tiro daqui é que, se calhar, para o uso que se faz da 
matemática, bastava a matemática que se aprende até à 4ª classe. Será? 

João – Pois… 

Entrevistadora – Para fazer contas, para ir às compras, para pensar mais rapidamente. 
Para que é que serve mais? 

João – Depende do percurso do indivíduo. 

Vanessa – Nós estamos a aprender, por exemplo aqui em sociologia, que precisamos 
mesmo de qualquer coisinha a mais. 

Miguel – É conforme a especialização que a pessoa fizer. Se for para um curso de 
engenharia civil tem de ter muita coisa sobre matemática, pelo menos para fazer os 
cálculos da quantidade de betão que vai utilizar. Aquilo são sempre equações que se 
fazem. Se calhar no nosso caso, na nossa área (somos todos mais ou menos da mesma 
área) não vamos precisar tanto da matemática. Não será tão importante como num 
curso de Física, por exemplo, ou de Engenharia. 

Entrevistadora – Mas pensando naquelas pessoas que não vão para a Universidade, 
acham que essas pessoas enquanto estão na escola devem ter sempre matemática ou 
bastava até à 4ª classe? Devia haver uma diferenciação à partida ou não? 

João – Eu acho que deve haver sempre uma disciplina de cálculo, ou de lógica. 
Porque face às exigências nós vamos sempre precisar, pelo menos na nossa sociedade, 
para nos enquadrarmos e nos inserirmos bem. Mas uma disciplina bem adequada, 
porque não interessa a uma pessoa que não está interessada em seguir um determinado 
percurso ter aquelas matemáticas mais complexas. 

Entrevistadora – Tal como está:  até ao 9º toda a gente ter a matemática da mesma 
forma e, então, a partir daí haver a tal divisão em agrupamentos. Está bem assim? 

Miguel – Penso que sim. Mesmo as pessoas que não queiram seguir o ensino superior, 
que queiram seguir o ensino técnico, têm a sua própria disciplina de matemática, tem 
algumas modificações. Até ao 9º ano sim, embora ache que certo tipo de contas, de 
equações, etc, para uma pessoa que à partida… o problema é que até ao 9º ano a 
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pessoa, às vezes,  não sabe muito bem o que é que quer, por isso convém ter aquela 
base…mas, não sei. São dois pensamentos: se calhar determinado tipo de matéria, 
para um aluno que já tem à partida o seu caminho delineado, não será tão importante. 

Entrevistadora – Essa era a minha questão seguinte: será que os miúdos antes do 9º 
ano já sabem como é que vai ser o percurso deles? 

Miguel – Pois, esse é que é o problema. 

Entrevistadora – Será que se pode dar, antes do 9º ano, uma matemática diferenciada? 

Miguel – É um bocado complicado 

Vanessa – Acho que não. 

Entrevistadora – Vocês quando fizeram a vossa escolha do agrupamento no 10º ano já 
estavam bem certos do que é que queriam fazer na vida? 

Vanessa – Não. 

João – Eu foi mesmo para fugir à matemática. 

Miguel – Foi uma das razões. 

Entrevistadora – E no seu grupo de amigos, como é que foi? 

João – Foi basicamente isso também. Terão havido outros amigos que tinham mais 
facilidade a matemática e optaram por outros agrupamentos, mas aqueles que tinham 
mais dificuldades, os que tínhamos mais dificuldade, nem sequer pusemos em questão 
outro agrupamento, era aquele que não tinha, era o mais viável para nós. 

Miguel – É engraçado que eu vejo pessoas, mães, que têm os filhos agora no 9º ano e 
que dizem: “de certeza que vai para o agrupamento de letras, porque detesta 
matemática”. 

Entrevistadora – E a Vanessa, também lhe aconteceu mais ou menos o mesmo? 

Vanessa – Sim, a maior parte dos meus amigos fugiu à matemática. 

Entrevistadora – Portanto, eram pessoas que, desde sempre, não gostavam de 
matemática, não se entendiam com a matemática? 

Vanessa – Sim. 

Entrevistadora – Se eu vos pedisse que sugerissem algumas alterações de modo a 
aumentar o sucesso na matemática, o que é que vocês acham que eram importante 
fazer? 

João – Eu acho que devia começar tudo desde o princípio, no início do percurso 
escolar da criança, mesmo na primária. Penso que isso devia ser a primeira medida a 
tomar: focar as atenções para ver como é que está. 

Entrevistadora – Como é que se motivam as crianças? 

João – Isso é que já não sei. Acho que isso varia muito de criança para criança e tem 
de se ter muita atenção às variações, às aptidões, e ter muita atenção às crianças que à 
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partida mostram algum desinteresse. Não é deixar os outros de parte, mas ter muita 
atenção a essa crianças e procurar arranjar uma pedagogia mais estimulante. Eu estou 
a fazer um bocado de auto-referência, porque eu sinto que nunca fui muito estimulado 
e sempre que me surgem disciplinas de cálculo ponho logo de parte, só que depois 
arrependo-me e eu penso que é um bocado essa falta de estímulo, que eu não tive. 

Miguel – É isso. Eu também posso fazer um bocado de auto-referência: quando estava 
no colégio a minha professora estava-nos a dar as disciplinas de Geografia, história, 
português e dava uma carga emocional muito mais elevada quando estava a dar 
matemática, e nós sentíamos isso: quando era a matemática, parecia que aquilo era 
uma coisa do outro mundo e nós sentíamos isso também. A carga emocional da 
professora mudava completamente, parecia que aquilo era uma disciplina do outro 
mundo, e nós sentíamos essa diferença de humor na professora e dizíamos “pronto, lá 
vem a matemática”. Era muito complicado. Tem de partir um bocado do próprio 
professor. Depois… não sei… os professores fazem tantas acções de formação, que 
nessas acções seja incutida aos professores a necessidade de tentar passar aos alunos 
casos mais práticos, de coisas do dia-a-dia, não dar essa carga tão pesada à disciplina, 
de uma coisa que… porque a ideia que se dá é que a matemática é uma coisa que não 
se pode mexer muito porque aquilo é assim e não há grandes mudanças. Todos nós 
sabemos que é a tal disciplina mecânica, mas então que se tente passar mais para o 
quotidiano, para a pessoa se sentir mais incentivada, para tentar dar algum sentido 
àquelas contas. Era o que eu estava  dizer à pouco acerca daquelas contas da minha 
irmã: para mim aquilo não tem nenhum sentido, mas se calhar se eu vir aquilo 
aplicado a problemas do quotidiano já acho alguma lógica e isso incentiva mais. 

Entrevistadora – Mas será que a matemática tem de ser útil? Há tantas coisas que são 
património da humanidade, a pintura, a música, que não têm um carácter utilitário e 
ninguém lhes nega importância. Será que a matemática tem que ter esse carácter 
utilitário? 

João – Para mim não. 

Entrevistadora – Vocês não concebem a matemática como património da humanidade, 
a par das artes, por exemplo? 

[Silêncio, risos] 

Miguel – Não sei… é uma pergunta… 

Entrevistadora – Eu não estou a dizer que é. Estou a perguntar. Será que não pode ter 
o mesmo estatuto? Ou tem de ter um estatuto a par, sei lá, do inglês, que serve para as 
pessoas comunicarem, para se entenderem? 

Miguel – Não sei. É uma pergunta complicada. O que é que a matemática fez de 
importante, não é? Fez, fez. Há pessoas que se distinguiram pela matemática, pelos 
teoremas, etc, mas essas pessoas, se calhar, não são tão conhecidas como outras 
pessoas que se distinguiram por outro feito qualquer. Não sei. 

Entrevistadora – Eu estou a questionar só porque já ouvi as duas perspectivas – a 
matemática é património da humanidade e, como tal, as pessoas na escola têm de ter 
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matemática, ao longo de todo o seu percurso escolar, porque é algo que está no seu 
património; depois há aquelas que acham que a matemática tem um carácter utilitário 
e, nessa perspectiva, surge a ideia de que os professores quando dão a matéria devem 
mostrar para que é que aquilo serve. Mas também já ouvi que há coisas que não se 
consegue mostrar para que é que servem, nem tem que se mostrar. Se calhar até nem 
servem no momento, podem servir muito depois, portanto, não tem esse carácter 
utilitário, nem tem que ter. Então, em que é que ficamos? 

Miguel – Faz parte da formação, mas daí até ser património acho que vai um grande 
passo. 

Vanessa – Eu também acho. 

Miguel – Acho que tem de ter uma utilidade mais real, não sei… é uma pergunta um 
bocado complicada… 

Entrevistadora – Como é que fica aí a pintura? Que utilidade é que tem? Para pintar as 
paredes? 

Miguel – É o prazer de uma pessoa ir ver uma obra de arte, olhar para um quadro e 
gostar, ou não gostar, explicar porque é que gosta ou não... lá está, faz parte do 
próprio prazer, da própria cultura. Agora, não vou apreciar um exercício, não é? 

Vanessa – Há quem aprecie, há quem ache uma obra de arte. Há quem olhe para ali e 
ache aquilo magnífico, como é que conseguiu fazer aquilo, como é que aquele senhor 
conseguiu com um raciocínio tão certo. 

Miguel – Mas como é uma coisa mais mecânica, não é uma coisa que vem do interior 
da pessoa, ou que se manifeste… 

Vanessa –  Está num ponto mais alto, nem toda a gente… quer dizer… por exemplo, a 
arte qualquer pessoa pode dizer “isto não tem significado nenhum”, para um quadro 
em branco, e acho que na matemática… 

João – Eu acho que a matemática se desenvolveu por necessidade mesmo, uma 
necessidade de haver cálculo mesmo, de trocar. 

Entrevistadora – Mas vocês sabem que alguns génios da matemática eram também 
grandes pintores, filósofos… 

João – Eu estava a falar mais na génese da matemática, porque é que surgiu a 
matemática. Talvez por necessidade, e as artes e as ciências sociais… não sei… as 
ciências sociais talvez tenham nascido também da necessidade, mas as artes não. 
Penso que as artes vêm mais da sensibilidade do ser humano, de exprimir sensações. 
Não se pode... na minha opinião (eu nunca reflecti sobre isto, estou a reflectir agora) 
mas penso que a matemática não surgiu por questões emocionais, por necessidade de 
exprimir um sentimento, acho que surgiu mais pela necessidade de trocar, de efectuar 
trocas comerciais. 

Entrevistadora – Continuando com a utilização da matemática. Vocês sentem que a 
matemática, em termos do vosso futuro profissional, vai ter um papel importante nas 
vossas vidas? 
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João – Pois, eu já tive um professor que o ano passado, quando eu andava com 
problemas com Métodos Quantitativos, que me disse que “por acaso no teu curso a 
cadeira de Métodos, como está a ser leccionada, não tem aplicabilidade nenhuma”, 
mas eu vejo que face às exigências do mercado de trabalho eu se calhar vou precisar 
de conhecimentos de estatística e de matemática. Eles estão a pensar reestruturar o 
meu curso, nessas cadeiras e também numa outra. Vocês são de Sociologia, não é? 

Vanessa e Miguel – Sim. 

João – Eu penso que os sociólogos trabalham muito mais com dados estatísticos. Os 
antropólogos, em princípio, não deveriam trabalhar com dados estatísticos, mas eu 
acho que agora vou precisar de alguns conhecimentos estatísticos. Não começou por 
ser uma necessidade do antropólogo, porque o antropólogo faz muito mais uma 
espécie de micro-sociologia, mais trabalho de terreno, não se preocupa muito em 
trabalhar com populações muito numerosas, preocupa-se mais com questões mais 
singulares, mas a antropologia agora tem de se adaptar mais às exigências do mercado 
de trabalho. 

Entrevistadora – E vocês? 

Vanessa – Em relação a Sociologia tenho a certeza que vai servir para alguma coisa 
porque faz parte do trabalho do sociólogo trabalhar com estatísticas, acho que é o dia-
a-dia do sociólogo. 

Miguel – É também conforme a área que a pessoa vá seguir dentro da própria 
sociologia. Eu, no meu caso, fazer trabalho de campo não seria a coisa que eu mais 
gostaria de fazer, mas a maior parte dos meus colegas que quer ir fazer trabalho de 
campo, é obrigatório ter de mexer em estatística, criar a base de dados, estudar a 
relação entre uma coisa e outra, têm necessariamente de trabalhar com a matemática. 
Eu, tenho um exemplo mais perto que também tirou sociologia e depois foi para 
gestão autárquica, mas aí também a pessoa trabalha muito com as estatísticas, com a 
matemática. 

Entrevistadora – E em termos gerais, pensam que a generalidade das pessoas no seu-
dia-a-dia profissional usa muito a matemática? 

Miguel – Para fazer contas, saber quanto é que descontam ao fim do mês, para gerir o 
seu ordenado, “xis vai para isto, xis vai para aquilo”. 

Vanessa – Nem que seja a máquina calculadora. 

Miguel – Sim, mas isso implica sempre a matemática. Pego na máquina, tenho a 
percepção do que há a pagar; do meu ordenado todas as semanas vou ao 
supermercado e gasto um tanto. Isso implica um raciocínio matemático. 

Entrevistadora – Mas é matemática sobretudo da 4ª classe. Voltamos a uma questão 
que já se tinha colocado. Se calhar a generalidade das pessoas não precisava de mais 
do que essa matemática. 
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Miguel – Pois, se calhar a generalidade das pessoas, pelo menos as pessoas mais 
velhas, só têm mesmo essa matemática da 4ª classe. E conseguem viver no seu dia-a-
dia só com essa matemática. Não sei. 

Vanessa – Depende do rumo de cada pessoa. 

Miguel – Eu não estou a fazer discriminação, mas se calhar essas pessoas, depois sem 
a aplicação até, não digo ao 12º ano mas até ao 9º ano, se calhar essas pessoas não têm 
a tal rapidez de raciocínio ou o raciocínio lógico que têm as outras pessoas que 
tiveram matemática até ao 9º ano vêm a ter. 

Entrevistadora – E a matemática do 9º até ao 12º ano? 

Miguel – Essa é uma matemática muito mais especializada. 

Entrevistadora – Voltando à questão dos professores e dos professores terem que 
motivar mais os alunos, como é que isso se faz quando se tem turmas com…quantos 
alunos tinham as vossas turmas? 

Vanessa – Trinta e tal. E aí é que está o problema. 

Entrevistadora – Acham que isso pode ser um problema? 

Vanessa – Acho. São muito grandes. Acho que o professor não consegue dar uma aula 
boa, nem captar a atenção de todos os alunos numa turma de 30 a 40 pessoas. É 
impossível. Acho que as turmas deviam ser mais pequenas. 

Miguel – É. Porque com uma turma mais pequena o professor tem tendência a 
acompanhar os alunos mais individualmente, enquanto que numa turma grande, para 
além da tendência para a dispersão, para o burburinho, o professor acaba por só 
acompanhar os que se interessam efectivamente e os outros põe-nos mais de parte. 
Não digo que seja de propósito. 

Vanessa – Mas normalmente acontece. Normalmente avançam ao ritmo dos alunos 
que acompanham a matéria enquanto que os outros ficam sempre para trás. 

Entrevistadora – Nivelam por cima? 

Vanessa – Sim. 

Entrevistadora – E os programas? A extensão dos programas? Vocês deram sempre o 
programa todo? Houve alguns problemas com a dimensão dos programas? 

João – Eu no secundário tive muitos meses sem ter professores de matemática, no 8º, 
no 9º, havia alturas em que o professor faltava muito, ou vinha um estagiário, na 
minha escola acontecia muito isso. 

Vanessa – Por acaso na disciplina de matemática não tive esse problema, tive mais em 
história, onde os programas eram muito extensos, mas em matemática não. 

Miguel – Eu também cumpri sempre os programas. Eu estava numa escola que estava 
a fazer a experiência de reforma do programa e então tinha mesmo que cumprir o 
programa para ver se funcionava mesmo. 
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Entrevistadora – Nas vossas turmas havia “os bons alunos a matemática”? Como é 
que eles se relacionavam com os outros? 

Miguel – Faziam parte do grupo de amigos, era tudo normal, relacionavam-se bem. 
Havia, se calhar, uma aluna que era mesmo muito boa e era posta de parte, não era por 
ela, eram as outras que a punham de parte. Não era totalmente marginalizada, mas 
punham-na de parte, se calhar havia um bocado de inveja, porque depois havia a 
preferência dos professores e aquilo irritava um bocado as pessoas e então havia a 
tendência para a pôr um bocado de parte. 

Entrevistadora - E vocês? 

João – Nunca houve assim grandes alunos a matemática, que eu me lembre, na minha 
turma. Havia pessoas que se desenrascavam melhor e que tinham notas razoáveis ou 
notas boas, mas que eu me lembre nunca houve assim grandes destaques. 

Entrevistadora – E essas pessoas que tinham melhores notas a matemática, 
integravam-se bem com as outras? 

João – Sim. Na minha turma, pelo menos. Havia outras turmas, eu lembro-me, onde 
havia assim um grande aluno a matemática... há sempre uma tendência para 
marginalizar. 

Entrevistadora – Porquê? Porque ele é bom aluno a matemática ou porque os 
professores lhe dão mais atenção? 

João – Não sei. Não sei se é só por ser bom aluno a matemática, por vezes também é 
noutras disciplinas. É por se destacar.  

Miguel – Mas por exemplo, no 10º ano, quando fui para o secundário, conhecia 
pessoas de outros agrupamentos onde havia esses geniozinhos e havia uma 
discriminação total e a própria pessoa também se isolava e até tinha assim uma 
característica física que era… pronto de geniozinho... um óculozinhos e tal. E depois 
esse geniozinhos juntavam-se todos num grupo e era um bocado um grupo à parte. 

Entrevistadora – E a Vanessa teve alguma experiência destas? 

Vanessa – Na minha turma havia um craque a matemática, aliás não era só a 
matemática, mas ele adorava a matemática, mas sempre se relacionou bem connosco e 
ajudava-nos. Ele depois continuou e tinha sempre as melhores notas do liceu. 

Entrevistadora – E em termos físicos, como é que era?  

Vanessa – Tinha sempre umas “bíblias” em inglês, coisas assim muito intelectuais, 
mas era normal. 

Miguel – Por exemplo, estou-me a lembrar que no Técnico há certos cursos, aqueles 
que têm mais aplicação da matemática, como as engenharias, a informática, eles 
próprios entre eles (o Técnico já é um ambiente um bocado esquisito, já é muito 
competitivo, eles próprios fazem os seus grupos), ridicularizam aqueles que estão 
nesses cursos que têm mais matemática, eu tenho muitos amigos que estão lá e 
chamam-lhes craniozinhos, lunáticos, etc. 
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Entrevistadora – Se tivessem de fazer uma carta para o Ministério da Educação 
sugerindo alterações o que é que vocês diriam? 

Miguel – Bom, agora vem aí uma reforma que eu particularmente acho que é 
negativa, até mesmo para a matemática, que é a história das aulas serem de maior 
duração. Acho que não adianta nada. A pessoa já está… 

Vanessa – Até porque o horário já é muito sobrecarregado, no secundário. Muito 
mesmo, com as cadeiras todas. Eu acho que é um erro. 

João – Eu também devo concordar, acho que é demasiado. 

Miguel – Quando eu tinha 2 horas de matemática seguidas, a professora nesses dias 
punha-nos a fazer os tais trabalhos de grupo para não sobrecarregar tanto. Não estou a 
ver que em todas as aulas os professores possam pôr os alunos a fazer trabalhos de 
grupo. Essa era uma das primeiras medidas. Um aluno não consegue estar, faz parte 
da natureza, da pessoa, não consegue estar ali 90 minutos parado. Já é difícil segurar 
ali os alunos 50 minutos, sem eles se dispersarem muito, quanto mais os 90 minutos. 
É exagerado. Depois, é aquela história de que tinha falado à bocado, de tentar tornar a 
matemática mais prática e, se calhar, para aqueles alunos que à partida já sabem (é um 
bocado difícil porque se calhar o aluno até ao 9º ano ainda não sabe) que não vão 
seguir um certo tipo de ensino, ou que não vão seguir o ensino superior, tentar 
descarregar um pouco a matemática, não ser tão pesado o programa para esses alunos 
que não vão precisar da matemática. 

Entrevistadora – E a Vanessa? Tem alguma recomendação especial a fazer? 

Vanessa – Não. Além destas que foram feitas, não. É muito difícil, é muito 
complicado. 

Miguel – Os próprios manuais, às vezes são muito pesadões. Por exemplo, o de 
Métodos Quantitativos tinha poucas figuras, eram muitos problemas a seguir uns aos 
outros, o que o tornava um pouco pesado. 

Entrevistadora – E o João Pedro? Quer acrescentar alguma coisa? 

João – Eu acho que era importante que houvesse nas escolas um núcleo de 
matemática para apoiar os alunos com dificuldades logo de início. Por parte dos 
professores: estarem atentos logo no início do ano, seja em que ano for, e estimularem 
os alunos para terem um acompanhamento extra. Não é assustá-los com explicações, 
mas fazê-los compreender que é benéfico para eles terem um acompanhamento extra. 
Eu acho que era muito importante em todas as escolas, acho que na minha não havia 
isso. 

Entrevistadora – Acho que hoje em dia já existe em muitas escolas. 

João – Não sei como é que está a escola agora, ela passou por várias remodelações, 
mas na altura se havia algum núcleo de matemática não dei por ele. 

Entrevistadora – E na sua, Vanessa? Havia este acompanhamento extra? 
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Vanessa – Havia, havia. Os professores normalmente iam falar com as pessoas que 
precisavam. 

Entrevistadora – Quando é que vocês deixaram de gostar de matemática? 

Vanessa – Eu acho que nunca gostei, desde a primária. 

Miguel – Eu gostei até para aí ao 7º ano quando começaram a aparecer as equações. 
Foi na altura em que apareceram as equações, o x e o y, é que deixei de gostar. 

Entrevistadora – Então quando aparecem as letras é que deixa de gostar [ironia]? 

Miguel – Mas eram incógnitas. E os meus pais sempre insistiram e ainda hoje 
insistem “tens de gostar”, principalmente a minha mãe, quando eu digo que não gosto 
dos Métodos Quantitativos, diz-me que se eu fizesse uma reflexão se calhar até 
gostava, mas que meti na cabeça que não gostava e portanto não gosto mesmo. 

João – Desde que me lembro de existir na escola, a matemática sempre foi um 
pesadelo para mim. Sempre tive más experiências a matemática, sempre me senti mal. 
Não sei porquê. Talvez pelo que falámos aqui hoje, por falta de estímulo. Nunca 
gostei. Nem na primária, nem no preparatório, nunca gostei e sempre tive muitas 
dificuldades. Mesmo com explicadores e tudo. Têm sempre de me estar a explicar 
tudo com calma. Tem de ser uma pessoa com paciência, porque se não tem paciência 
eu também perco a paciência. 

Miguel – Só mais uma coisa. Actualmente estão tão em cima dos professores de 
matemática e a pôr-lhes uma carga tão grande em cima, que eu tenho medo que os 
alunos que estão a entrar agora já vão com esse espírito de “O que é que é a 
matemática?” e comecem logo de início a pô-la de parte. Hoje em dia os meios de 
comunicação social chegam de outra forma aos miúdos e uma pessoa no 5º ano, já 
começa a ganhar um pensamento autónomo, começa logo com essa pressão a fazer da 
matemática um bicho de sete cabeças.  

Vanessa – Qualquer dia é isso e torna-se cada vez mais difícil ao aluno conseguir ter 
algum interesse. A achar que aquilo é tão difícil e se calhar até nem é tão difícil assim. 
Eu acho que é mais uma ideia que as pessoas fazem. 

Isabel – Porque é que vocês acham que há umas pessoas que fazem essa ideia e outras 
que não? 

Miguel – Tem a ver com a experiência pessoal de cada um. 

Entrevistadora – E acham que é possível mudar. Uma pessoa que não gostava de 
matemática passar a gostar? 

Miguel – Acho que sim.  

Entrevistadora – O que é que é preciso? 

Miguel – Lá está, também tem a ver com próprio aproveitamento do aluno. Se o aluno 
começar a ter um melhor aproveitamento, começar a ver as suas notas a subirem, 
também se começa a entusiasmar e o próprio aluno diz “afinal não é assim tão difícil, 
afinal até gosto”. Depois, também se um ano tem um professor péssimo e depois tem 
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outro que puxa por ele, se calhar o próprio aluno, se vir que tem um incentivo do 
professor, pode passar de uma situação em que não gosta de matemática para uma em 
que se calhar até acha que é giro. 

Entrevistadora – Acha que foi isso que lhe faltou, João? 

João – Acho que sim. Acho que foi isso que me faltou, basicamente. Mas acho que 
um professor de matemática não chega. Tem de haver sempre um extra, pelo menos, 
não digo para todos, mas pelo menos para alguns alunos. 

Entrevistadora – Fora das aulas de matemática. 

João – Fora das aulas. Nas aulas também não era mal pensado, só que… 

Vanessa – As turmas têm de ser mais pequenas. Muito mais. São muitos alunos e 
acabam sempre por ficar de parte aqueles que não conseguem acompanhar o ritmo. 

João – O ISCTE até nem tem turmas muito numerosas, comparado com outros 
Institutos e outras Universidades até tem um bom sistema de ensino a nível do número 
de pessoas por turma e do acompanhamento dos alunos, só que isto já é o início de 
uma carreira profissional para o indivíduo e tudo o que ficou para trás… mais 
importante… 

Miguel – Voltando a falar nos professores. Os professores às vezes quando estão no 
início de carreira têm uma carga horária elevadíssima, chegam a ter 6 turmas e se 
calhar não conseguem… se tiverem uma turma logo de manhã dão de uma forma, a 
meio da manhã dão de outra forma e se calhar ao final da tarde já é… já estão pelos 
cabelos. Há tanta gente a concorrer aos mini-concursos, se calhar fazer uma divisão 
era boa ideia. 

Entrevistadora – E os alunos? O que é que eles têm de fazer? Não passa também pelos 
alunos? 

Miguel – Passa. 

Entrevistadora – Fala-se muito dos professores, que têm de motivar os alunos. E os 
alunos? São receptáculos que estão ali para serem motivados? 

João – Mas são, em grande parte. Há que ver que o aluno está a adquirir 
conhecimento, o professor está a transmitir. Em princípio, quem transmite tem de 
estimular, tem de o fazer com prazer. Não é “tomem lá isto e vejam lá se percebem 
isto”. 

Vanessa – O aluno tem de trabalhar. Só que eu acho que isso também se aprende 
desde a primária, com os pais a incentivarem o aluno a estudar todos os dias. 

Miguel – Uma pessoa tem de ter capacidade de se organizar, fazer um esquema 
mesmo. Estudar um bocadinho todos os dias, a minha professora de matemática dizia 
isso no 9º ano “nem que seja só uma meia hora, todos os dias, às vezes meia hora é o 
suficiente”. Meia hora, nem isso, pegava nos livros de outras disciplina e na 
matemática não pegava. Também parte de nós próprios, o aluno também tem de 
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ganhar alguma responsabilidade. Se calhar se não estudar meia hora chego lá no dia 
seguinte e não percebo nada do que o professor está dizer. 

Entrevistadora – Os bons alunos são mais organizados? 

Miguel – São, são. 

João – E penso que os alunos que têm mais facilidade em matemática são mais 
metódicos. 

Miguel – São mais racionais. 

João – Em relação ao método de estudo, são mais organizados. Eu vejo isso por 
colegas meus que vieram de matemática. 

Entrevistadora – E se calhar dedicam mais horas ao estudo. 

Todos – Sim.  

João – Mas isso também não se pode generalizar. Quer dizer… uma coisa que eu 
reparo é que… foi muito mais gratificante, algumas disciplinas do 1º ano e também do 
2º ano, eu nunca tinha tirado tão boas notas no secundário, obviamente também agora 
estou a fazer uma coisa que eu gosto, que fui eu que escolhi. Mas, não sei, acho que 
agora estou mais metódico. Mas nunca gostei de matemática. Lá está, eu acho que há 
vários factores que têm de se ter sempre em conta, não se pode dizer é mesmo só por 
causa disto. Eu assumo responsabilidade. Nunca irei culpabilizar a professora de 
Informática ou de Métodos, porque eu sou mesmo relaxado em relação a essas 
cadeiras. 

Entrevistadora – Vocês acham que os professores vos culpabilizam? 

João – Acho que não. Acho não nos culpabilizam. Compreendo que fiquem muitas 
vezes frustrados por nós não respondermos e até podem pensar que o problema é 
deles. Em relação a mim o problema não é, neste caso. Pelo menos neste caso. Talvez 
tenha sido anteriormente, mas neste caso acho que não. Pelo menos em relação a mim. 
Agora em relação a outras pessoas não sei, porque as pessoas são diferentes, até há 
pessoas que vão às aulas, não sei se estudam ou não estudam, e também não 
conseguem. 

Entrevistadora – Alunos na mesma turma, com o mesmo professor, uns têm sucesso 
outros não. 

Miguel – Eu penso que deve ser um bocado de frustração para o professor não 
conseguir fazer nada.  

Vanessa – Eu pelo menos se fosse professora e visse isso nos meus alunos dizia “Meu 
Deus, o que é que eu estou aqui a fazer?” 

Miguel –Então quem está com gosto a dar aulas deve ser mesmo uma frustração 
grande. 

Vanessa – Sim, deve chegar a casa e perguntar “O que é que eu estou aqui a fazer?” 
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Miguel – Eu vejo a minha irmã, a minha irmã dá a disciplina de Álgebra Linear, a 
turma é de repetentes, há pessoas que já lá estão há pelo menos o dobro do tempo que 
demora a fazer o curso, a minha irmã chega a casa e diz assim: “Não é possível, são 
tão burros.” 

[Risos] 

Entrevistadora – Acham que os bons alunos a matemática e os professores de 
matemática acham burros aqueles alunos que não percebem? 

Miguel – O meu pai uma vez chamou-me burro [rindo]. 

[Risos] 

Miguel – ...estava a repreender-me por eu não ter tido uma boa nota a Métodos 
Quantitativos e não ter passado e o meu pai disse: “és mesmo burro.”[Risos] Pronto, 
estaria a brincar, espero eu. 

Vanessa – Aqueles que têm facilidade acham que é tão fácil, mesmo os bons alunos 
quando estão a explicar alguma coisa a um aluno que não percebe: “Então, mas não 
estás a perceber? Mas como é que não percebes? Isto é tão fácil.” 

Miguel – A minha irmã dá-me explicações e eu às vezes fico a olhar para aquilo e ela 
diz: “Mas isto é tão fácil, isto aqui é óbvio”. A minha mãe até estava a dizer “se calhar 
não é boa ideia teres explicações com a tua irmã porque ela tem confiança demais 
contigo”. Ela diz: “isto está aqui, pensa, raciocina.” E eu, “Pois!”. 

João – Eu acho que há sempre a questão da auto-referência. Se eu percebo porque é 
que o outro não percebe? Há aquela dificuldade em compreender, mas daí até achar 
que é burro, acho que não. Ninguém é burro. 

Entrevistadora – E os professores? Acha que há professores que acham que se os 
alunos não percebem é porque são um bocadinho burros e não têm essas capacidades 
ou acham que é por outras razões. 

João – Eu custa-me a acreditar que haja quem pense assim. 

Miguel – Mas há. Quando dizem aquela célebre palavra “coitadinhos”, estão-nos a 
chamar burros. Discretamente: “Coitadito, não dá para mais.” 

Entrevistadora – Mas isso normalmente até são os pais. 

Miguel – Pois são. 

Entrevistadora – O “coitadinho”, normalmente, vem dos pais, não é tanto dos colegas 
ou dos amigos que têm facilidade, ou dos professores. O “coitadinho” é muito o 
desculpabilizar o insucesso  dos filhos. 

Miguel – Nós às vezes entre nós também fazemos isso. Não é por mal, mas às vezes 
sai. Não no caso da matemática, porque não sou exemplo, mas noutras disciplinas, às 
vezes sai, às vezes vejo uma coisa qualquer e digo “isto é burrice”. 

João – Haverá sempre uma tendência mínima para, não para achar burros, mas para… 
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Vanessa – É uma dificuldade em perceber como é que o outro não percebe. 

Entrevistadora – Uma pessoa que não percebe uma piada a gente acha-o “totó”, não é? 

João – Acho que há sempre uma tendência mínima para, não direi burros, mas… 

Entrevistadora – E as pessoas sentem-se burras quando não conseguem pensar? 

João – Eu acho que há muitas pessoas que se sentem burras. Eu próprio. Tento pensar 
que não sou burro (e acho que consigo), acho que não sou burro, mas sinto-me 
frustrado em relação mais às disciplinas de cálculo. Mas admito e reconheço que não 
é por eu ser burro, é mesmo por relaxo meu. 

Entrevistadora – Pelo seu percurso, talvez? 

João – Pelo meu percurso, também. Mas às vezes sinto-me burro. 

Miguel – Burro não sei se as pessoas se sentem, mas sentem-se frustradas, muito 
frustradas por não conseguirem raciocinar e ter aproveitamento à matemática. 

João – Mais isso, talvez. 

Miguel – Eu conheço várias pessoas. Eu não, porque tinha a disciplina de parte, mas 
conheço várias pessoas que queriam, até gostavam da matemática, mas não 
conseguiam fazer e sentiam-se um bocado frustradas com elas próprias. 

Entrevistadora – Qual é que acham que é a tendência para o futuro em relação à visão 
dos alunos acerca da matemática? 

João – Acho que vai continuar igual.  

Miguel – É. Se calhar como as coisas estão a ser repensadas agora, talvez até, a médio 
prazo, as coisas melhorem. 

Vanessa – Talvez. 

Entrevistadora – Vocês têm irmãos mais novos? 

Vanessa – Eu não. 

João – Eu tenho. 

Entrevistadora – Com que idade? 

João – Tem 19 anos. 

Entrevistadora – Como é que é a relação dele com a matemática? 

João – O meu irmão actualmente desistiu de estudar, mas parece sempre ter revelado 
mais facilidade em relação à matemática. Por outro lado em relação a Línguas, 
português, história, sempre teve bastante dificuldade e a minha mãe olhava para isto 
assim: “são mesmo diferentes, em quase tudo.” Pois, não sei, eu reparo que ele é 
muito mais prático do que eu, a nível geral. É uma pessoa muito mais prática. Não sei 
se isso tem a ver alguma coisa. 

Miguel – Eu não concordo com essa ideia. Acho que uma pessoa que tenha uma 
maior apetência para a matemática é prática até um certo ponto, mas depois nas 
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coisas… lá está, enquanto que um aluno que não gosta de matemática vai buscar essa 
lógica à matemática, a pessoa que gosta de matemática, que tem aptidão para a 
matemática tem o raciocínio na altura, mas se calhar depois para a vida real não terá 
tanto essa… 

Entrevistadora – Anda mais nas nuvens? 

Miguel – Anda mais nas nuvens, não é tão prático. É engraçado, eu tenho essa ideia. 
Acho que um aluno que não tem, vai buscar essa rapidez e essa prática à matemática, 
um aluno que não gosta de matemática. Um aluno que gosta é prático e rápido na 
matemática, mas depois no resto não o é. 

Entrevistadora – E a Vanessa? Quer dizer alguma coisa? 

Vanessa – Não sei. 

João – Eu acho que varia muito. 

Vanessa – Eu também. 

Miguel – São mais racionais, mas não são mais práticos. Acho que no dia-a-dia não se 
conseguem desenvencilhar. A minha mãe até costuma fazer essa comparação. Ela é de 
Românicas e diz que o meu pai e a minha irmã (de matemática) são tão inteligentes, 
tão inteligentes, mas depois na vida real não mostram. 

Entrevistadora – Há uma grande relação, na conversa das pessoas, entre a inteligência 
e a matemática? 

João – Acho que sim, acho que se associa muito a matemática à inteligência. Aquele 
aluno é bom aluno a matemática, é inteligente. 

Vanessa – “Grandes génios.”  

João – Eu acho que há muito essa ideia. 

Vanessa – Até porque os alunos de Ciências (eu tenho essa sensação) em relação aos 
alunos de Línguas acham que somos uns lunáticos… 

João – Românticos.  

Miguel – É a palavra certa, uns românticos. 

Vanessa – É isso. Só servem para dizer palavras belas e para pensar um bocadinho. 
Acham que não fazemos nada de prático, nada de concreto. 

Miguel – Tenho amigos meus que dizem mesmo “tu não fazes nada, tu não estudas 
nada. Andas no bem bom todo o ano.” 

Vanessa – Sim. “Isso é só ler uns textos e pronto.” Eu vejo essa diferença nos meus 
colegas de ciências. 

João – Eu acho que é mais falta de compreensão. Talvez menos sensibilidade devido 
àquilo para que se direccionam. 

Miguel – Se calhar o tal racionalismo depois não lhes dá sentimentalismo. 
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João – Mas acho que também pode haver um equilíbrio. Com certeza que há pessoas 
que conseguem manter o equilíbrio, mas eu acho que há muito essa ideia de associar o 
bom aluno a matemática a uma pessoa inteligente. 

Miguel – Eu também concordo. 

Entrevistadora – E o “marrão”. 

Todos – Sim. 

João – Principalmente no ensino secundário e na adolescência acho que há muito essa 
tendência – o aluno que é bom a matemática é o tipo mais inteligente da turma. 

Miguel – E então se segue depois os caminhos da matemática ou das ciências então aí 
é que é. E então se tem boas notas, é bem sucedido, é um génio. 

Entrevistadora – Se não tiverem mais nada a acrescentar, resta-me agradecer a todos 
por esta conversa. 
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Constituição do grupo: 
Lina – filha no 5º e filho no 8º ano (secretária) 

Alice – filha no 6º ano (professora universitária, licenciatura e mestrado em 
sociologia) 

Sara – filho no 5º ano (aluna de antropologia) 

Berta – filha no 12º e filho no 10º ano (aluna de sociologia) 

Rosa Maria – filha no 10º ano (educadora de infância) 

Lena – filho no 6º, filhas no 8º e 9º ano (auxiliar de acção educativa) 

 

Data da entrevista:  
7 de Fevereiro de 2000 

 

Introdução do tema a discutir 
Hoje em dia fala-se muito da matemática e eu estou precisamente a trabalhar sobre 
esse tema. Gostaria que vocês me dissessem como é que, na vossa opinião, as pessoas, 
e em particular os miúdos, vêem a matemática. 

 

Rosa – No geral eles vêem muito mal a matemática; no meu caso particular tive sorte, 
eles gostam de matemática e são bons alunos a matemática, excelentes mesmo. Mas 
são mais fracos a línguas, se calhar os outros que são mais fracos a matemática são 
mais fortes a línguas, não sei. Os meus de facto a matemática nunca tiveram 
problemas mas o que eu oiço, no geral, é que eles têm falta de bases. Os meus dizem 
que os miúdos que chegam ao 5º e 6º ano e que têm dificuldades em matemática já 
trazem falta de bases do 1ºciclo. 

Lina – No meu caso, o Ivo foi este o primeiro ano que está a ter dificuldades em 
matemática. Até aqui não tinha acontecido. 

Entrevistadora – Porque é que acha que isso está a acontecer este ano? 

Lina – Ele diz que não entende a matéria, que o professor não sabe explicar, que 
explica três vezes a mesma coisa mas que eles não entendem o que o professor quer. 
Passa-se a nível da turma, porque eu fui falar com a directora de turma e não é só o 
Ivo. A turma no geral é fraca a matemática este ano. No ano passado não. Não tiveram 
o mesmo professor, este professor é novo. Os miúdos são os mesmos do ano passado 
e este ano estão com dificuldades em matemática. 

Entrevistadora – E ele até aqui gostava da matemática e tinha bons resultados? 

Lina – Tinha bons resultados, não tinha dificuldades, tinha mais dificuldades nas 
línguas. Este ano é ao contrário, começou logo com a matemática, mas quando fui 



Matemática: A Bela ou o Monstro? 

 

 82

falar com a directora de turma constatei que a turma está com dificuldades a 
matemática. 

Sara – Eu posso falar no meu caso: o meu filho chumbou o ano passado mas foi uma 
acção psicológica da parte dele, um acto de rebeldia, chumbou a quase tudo, não foi 
só a matemática. E este ano está a ter bons, boas notas a matemática e ele diz, passo a 
citar, “A matemática? Ó mãe, é fácil, é giro, a professora é que não sabe para explicar. 
Muitas das vezes ela fica histérica e não consegue dar a matéria como deve ser e se 
não fosse nós fazermos os exercícios das fichas do livro não percebíamos nada”. 
Portanto, há pessoas que estão a dar aulas de matemática e que não têm a preparação 
adequada para lidar com miúdos. Realmente o 5º e 6º ano é aquela fase em que ou 
gostamos da matemática ou detestamos a matemática. 

Rosa – O que eu ouço dizer é que os bons professores de matemática estão situados a 
partir do 10º ano. Os licenciados em matemática para dar aulas estão situados no 10º, 
11º e 12º. Então o que é que acontece? Quem vai dar ao 5º e 6º ano são os outros 
professores, que se calhar não têm qualificação…sabem matemática mas se calhar não 
sabem ensinar. 

Sara – A professora dele de matemática tem formação em ciências, biologia ou 
qualquer coisa assim,  e para dar ciências acho que é muito boa. Agora para explicar 
matemática… ele diz que não percebe nada da forma como ela explica nas aulas e 
realmente se não fosse nós acompanharmos em casa, ao fim-de-semana pelo menos, 
ele não conseguia. Quando nós lhe fazemos as perguntas ele sabe perfeitamente 
responder, consegue resolver o problema com a maior das facilidades e ele diz “com 
vocês parece muito mais fácil”. Pronto, se calhar somos mais claros, não sei, nunca 
assisti a uma aula, não sei. 

Lena – Quanto à Cátia acho que ela está muito bem a matemática este ano. Estou 
mesmo contente com ela. Este ano deu com uma professora novinha, com 23 anos, 
que está a dar aulas de matemática e é impecável.  

Entrevistadora – E ela gostava de matemática? 

Lena – Não, não. Ou não gostava ou então não tinha um bom acompanhamento dos 
professores. Este ano entrou mesmo bem; está a ter boas notas a matemática. 

Entrevistadora – E os outros? 

Lena – São fracos. A Sílvia e o Zé são fraquíssimos mesmo. 

Entrevistadora – E o que é que eles dizem da matemática?  

Lena – Que é chata, que é complicada, que não percebem nada daquilo, não sabem 
para que é aquilo, para que servem aqueles métodos. Agora a Cátia não gostava e este 
ano está contente. E a directora de turma, que é a professora de matemática, diz 
“consegui apanhar a Cátia mesmo por um cabelinho”. Porque a Cátia já estava a faltar 
este ano outra vez, porque ela de facto não tinha nenhum interesse pela escola e ela 
este ano está interessada. Estou muito satisfeita com ela. 
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Alice – Eu acho que há aqui duas questões e uma delas é a familiaridade que nós 
temos desde pequeninos, e portanto os nossos filhos, com a matemática em casa; ou 
seja, não temos. Temos com o português, temos com as línguas estrangeiras porque 
ouvimos na televisão, temos com a história porque também vemos alguns programas, 
temos com a geografia porque são temas mais ou menos comuns. Com a matemática 
não. O primeiro e único contacto que temos com a matemática é na escola e o sucesso 
depende única e exclusivamente dos professores; enquanto que nas outras disciplinas 
os miúdos vão tendo um acompanhamento em casa, ou vão ouvindo na televisão, a 
matemática propriamente não dominam. Portanto acho que chegam mesmo verdinhos 
à escola. Por outro lado, relativamente aos professores, eu acho que um bom professor 
a matemática não é necessariamente um licenciado em matemática. Um recém 
licenciado é a pior coisa que há como professor para um miúdo do 5º ou 6º ano 
porque falta a experiência que eles adquirem, saber como transmitir as coisas, não 
basta saber as coisas. É preciso saber como se transmite, saber como captar a atenção 
de miúdos que estão sempre com “as antenas no ar”. É diferente dar inglês ou dar 
matemática, porque é uma coisa em que eles precisam de estar com atenção. E penso 
que o problema dos professores aqui é mais, não tanto da qualificação académica de 
dominarem a matéria ou não, mas sim da apetência para ensinar e de terem descoberto 
aquela maneira particular de transmitir um tema que é árduo, em que os miúdos não 
estão minimamente interessados, de uma maneira aliciante. 

Sara – Eu tenho um primo licenciado em matemática e que fez mestrado em 
matemática aplicada porque adora a matemática, e ele diz que adora dar aulas a 
miúdos com problemas, principalmente aquelas turmas com miúdos em risco que já 
estão há muitos anos a fazer a disciplina. E ele diz que primeiro que tudo é tentar 
cativá-los como se fosse uma espécie de jogo, um desafio, uma brincadeira, levá-los a 
pensar nas coisas à volta deles como se fosse um problema que eles pudessem que 
resolver e começar a tentar fasciná-los com a matemática vista de um ângulo mais 
social, mais geral, e não só aquela coisa com fórmulas. Ele é fantástico, tem jogos em 
casa que faz e leva para as aulas e leva os miúdos lá a casa, ele é uma paixão. 

Lena – Esta professora também, a da minha filha também faz isso. 

Rosa – Eu estou  de acordo consigo [Alice] apenas em parte, porque eu acho que não 
é só quando eles entram… estava a dizer que eles só têm contacto com matemática 
quando eles entram para a escola.. 

Alice – Eu estou-me a referir à matemática quando eles entram no 5º ano, na primária 
fazem as operações básicas, não há um pensamento tão abstracto. 

Rosa – De qualquer forma eu acho que o gosto pela matemática se inicia na pré-
primária, é verdade que a matemática é cada vez mais complicada e cada vez mais 
diferente… 

Alice – O que eu estava a dizer é que é só na escola, não é em casa. O primeiro 
contacto que eles têm com a matemática é na escola. 

Rosa – Pois, no meu caso se calhar não foi, se calhar os meus começaram muito cedo; 
o meu filho com três anos, na camioneta dizia-me assim (eram aquelas camionetas 
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antigas que tinham quatro lugares de um lado e três do outro): “Mãe, esta tem quatro 
de um lado e três do outro, se tivesse três deste lado tinha dois do outro, se tivesse 
dois de um lado tinha um do outro e se tivesse um de um lado tinha zero do outro, não 
era mãe?”. E eu acho que isto é uma iniciação à matemática, e um miúdo que se 
interessa por isto se calhar interessa-se por outras coisas e eu fui-o motivando. 

Alice – Mas não podemos dizer que isso seja o representativo das crianças 
portuguesas. 

Berta – Bom, eu vou começar a falar senão… [risos] éassim: a percepção que eu 
tenho dos miúdos em geral em relação à matemática, é que eles não se interessam; eu 
parece-me que eles nem chegam a perceber se gostam ou não e se calhar vão atrás de 
algum estereótipo – que ninguém gosta de matemática, que não é bom gostar da 
matemática, que a matemática não é bonita, não é interessante – e dizem que não 
gostam, no geral. Eu tenho dois filhos: a minha filha gosta de matemática e não 
percebo como é que ela não a consegue fazer, ninguém percebe; o meu filho não quer 
nem ouvir falar de matemática e no ano passado (ele estava no 9º ano) o problema era 
a matemática. Tentei motivá-lo só conversando com ele e nos dois primeiros períodos 
ele foi capaz de fazer; só conversando com ele, eu não lhe ensinei aquilo porque eu já 
não me lembrava. Também tinha uma professora excelente. Entretanto eu tive que 
largar porque o trabalho complicou-se e pronto ele afundou-se outra vez. 

Entrevistadora – Se eu vos pedisse para elegerem uma causa, a principal causa para os 
maus resultados a matemática, o que é que diziam? 

Berta – Uma causa só? 

Entrevistadora – A principal. 

Lina – É eles levarem já essa ideia à partida de que não gostam de matemática. 

Berta – Eu também acho. 

Lina – Eles saem da primária, vão para o ciclo … 

Berta – E vão mal preparados. 

Lina – Vão mal preparados e depois é... a matemática, eles vão entusiasmadíssimos 
com o francês, ou com o inglês ou com qualquer outra matéria nova, vão 
entusiasmadíssimos com a mudança de terem 50 minutos de aula e depois terem 10 
minutos de intervalo (aconteceu isso com os meus três filhos), mas já vão dispostos a 
não gostar de matemática; e podem passar chumbados a matemática. 

Entrevistadora – E onde é que eles ganham essa predisposição? 

Lina – Aí é que está. Eu acho que já vai da primária. 

Berta – É uma cultura da matemática – negativa. 

Lina – É. 

Rosa – Acho que sim 
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Berta – E não concordo consigo [Alice] quando diz que eles têm o primeiro contacto 
com a matemática… eu não percebi se queria dizer com a lógica matemática, com o 
pensamento matemático… 

Rosa – A lógica, o pensamento matemático começa na pré-primária. 

Alice – Começa na escola, eu digo na escola… 

Berta – Mas eu não concordo consigo, eu acho que os meus iam bem preparados para 
isso. 

Alice – Os meus também. Mas eu estou a falar no geral. A matemática é das cadeiras 
com grande insucesso (a par do português). Há-de haver aqui alguma razão, que não 
pode ser inata, somos sociólogos (alguns) e não podemos atribuir causas outras que 
não sejam sociais para um problema que é social. Portanto tem que haver aqui 
qualquer coisa de diferente na matemática. Não apenas nos conteúdos que são 
transmitidos, mas que está fora dos conteúdos. Eu penso que isso que está fora dos 
conteúdos; das duas uma: há crianças que têm facilidade no pensamento abstracto e 
essas, naturalmente, terão mais capacidade para se adaptar a bons professores, a maus 
professores, a mais interesse em casa, menos interesse em casa e lá se vão safando; 
agora há crianças, pessoas, que têm dificuldades evidentes no pensamento abstracto e 
se esses não têm um acompanhamento... 

Berta – Uma motivação… 

Alice – E uma motivação, mas isso... uma coisa acompanha a outra, mais 
acompanhamento dará mais motivação; se não o tiverem, é natural que o primeiro 
insucesso gere desmotivação e depois entramos numa bola de neve, que é “eu não sou 
capaz nem vou ser capaz, tenho más notas, eu não sou capaz”. E acho que eles não 
vêem utilidade prática na matemática. 

Entrevistadora – E há? 

Alice – Há. Eu gosto de matemática. Temos o português, sim senhor, lemos, ouvimos, 
olhamos para o jornal, aquilo serve para alguma coisa. Estudamos história, também 
serve para alguma coisa, abrimos um livro e conseguimos reconhecer “olha eu estudei 
isto na escola, que giro”. Temos matemática, a equação da recta, para que é que isto 
serve? 

Berta – Mas desenvolve a nossa capacidade de raciocínio. 

Alice – Também podem jogar xadrez, jogar xadrez também desenvolve a capacidade 
de raciocínio. 

Rosa – Se calhar a matemática precisava de mais tempo e de ser reformulada para 
esses alunos que têm mais dificuldades e que não têm motivação. E acho que na nossa 
realidade escolar, em que as turmas são enormes, se calhar é mais difícil na 
matemática o professor, com 30 e tal alunos, conseguir perceber quem é que tem 
dificuldade e quem é que não tem, e até pode não ter tempo para explicar ao aluno os 
problemas e eles não os resolvem. Penso eu que, na maior parte dos casos, não será 
por incapacidade mas por falta de tempo.  
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Alice – Na escola da minha filha há apoio. 

Lena – Agora já há mas antigamente, há uns 5 ou 6 anos, não. 

Berta – Havia, havia. 

Sara – Havia, mas não havia professores para darem apoio. Muitas vezes o meu 
marido, um oficial do exército, no colégio militar teve que dar apoio nas mais 
variadíssimas cadeiras. Os miúdos tinham dúvidas e ele tinha que andar com montes 
de livros debaixo do braço para poder acompanhar. 

Lena – O Zé está a ter apoio aqui na Eugénio dos Santos 

Lina – O Ivo também está, com a mesma professora. Ela também acha que dar 
matemática àquela turma três vezes não está a chegar e é a própria professora de 
matemática que dá a compensação. Mas nós notamos, os pais e a directora de turma, 
que ela mesmo que explique duas ou três vezes, os miúdos não percebem, ela explica 
exactamente da mesma maneira e eles não conseguem perceber. 

Sara – Na  turma do meu filho, as aulas de apoio, como vão menos miúdos (são cerca 
de 10 ou 12), dão frutos, eles conseguem às vezes perceber melhor as coisas nas aulas 
de apoio.  

Lena – Memorizar... 

Sara – Aliás a própria professora lida melhor com eles nas aulas de apoio do que nas 
aulas normais, porque são 25 miúdos… 

Rosa – Era aí que eu queria chegar. 

Alice – Houve uma palavra que apareceu agora que me fez… memorizar. O problema 
é esse: é que a matemática não é para memorizar, é para perceber e enquanto eles 
memorizarem matemática e não perceberem vão ter sempre insucesso.  

Rosa – Porque é encadeado. A matemática é encadeada, por isso é que eu acho que há 
deficiências que vêm já da primária, depois no 5º e  6º ano também e depois seguem. 

Lena – As dificuldades que há é quando eles saem do primeiro ciclo sem bases 
nenhumas; por exemplo há miúdos que passam para o 5º ano sem saberem as 
tabuadas. 

Berta – As tabuadas não têm que ser decoradas, têm é que ser percebidas, e até hoje, 
toda a gente memorizava as tabuadas. A mim não me ensinaram assim e eu ensinei os 
meus filhos da forma que me ensinaram a mim e eles não têm dificuldades na 
tabuada. Mas na maioria dos casos acredito que seja porque a matemática não é para 
decorar é para perceber. 

Alice – “Ai mãe amanhã tenho que levar a tabuada do 6 e do 7 senão a professora dá 
cabo de mim”. Isto é a matemática. 

Lina – Os meus já não aprenderam a memorizar, aprenderam a somar. 

Berta – Tem a ver com o método de ensino. 
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Rosa – Eu não sei se é geral, mas por exemplo os meus filhos eles não gostam das 
disciplinas em que tenham de “empinar”. Eles gostam da matemática porque a 
compreendem. Por exemplo a Mariana adora matemática, agora tudo o que seja para 
decorar, as disciplinas em que tenha de decorar ela detesta. 

Berta – Ainda se pode levantar aqui outra questão: enquanto que nas outras disciplinas 
com mais interesse as coisas apanham-se e chega-se a casa não é preciso muito estudo 
e fazer muitos exercícios, a matemática obriga a um trabalho contínuo que na maior 
parte dos casos eles não estão dispostos a fazer, até porque têm muitos mais convites: 
a televisão, os jogos, coisas que os podem satisfazer sem terem que estar a trabalhar. 

Sara – Há A matemática Fantástica com os super-heróis que ensina... eu aprendi os 
ângulos todos com A matemática Fantástica. 

Berta – Mas está pouco divulgada não é? 

Sara – Está. Está numa secção muito afastada dos jogos de computador [continua com 
descrição do jogo]. 

Entrevistadora – Há pouco dizia [Alice] que um fenómeno que é social tem de ter 
causas sociais. Então não há vocação natural para a matemática? 

Alice – Pode haver, mas leva ao insucesso. 

Entrevistadora – Sabe porque é que eu pergunto isto? É que eu oiço tantos pais a dizer 
“Pois o meu filho não é muito bom a matemática, mas já eu não era.” Será que está 
nos genes? 

Alice – A minha filha o ano passado teve 5 a matemática e não gosta de matemática. 
Portanto, vocação natural não há, há horários de estudo em casa, há controlo 
relativamente aos testes, há uma mãe e um pai (mas principalmente uma mãe) a rever 
a matéria com ela, a fazer os exercícios e a garantir que ela se comece a habituar a ter 
boas notas que é para lhe ir ganhando o gosto, porque eu acho que também é isso. 

Rosa – Está no 6º ano a sua filha? 

Alice – Está. 

Rosa – Pois, aí eu ainda acompanhava bastante. Depois, a partir daí, no 7º e 8º, eles já  
começaram a trabalhar mais sozinhos. 

Sara – Mas eu acho que isso é uma coisa natural, porque há miúdos que têm uma 
maior vocação por exemplo para a matemática. Não sei se é bem vocação. Para eles 
acaba por ser quase inato e para eles é muito mais fácil o raciocínio matemático do 
que terem de pensar, por exemplo, num texto filosófico; estar ali a pegar num filósofo 
e estarem a pensar, isto é uma dor de cabeça, é um quebra-cabeças; para eles eu acho 
que é muito mais fácil a matemática, torna-se lógico, racional. 

Alice – Eu acredito nas inclinações, agora acho que os pais e os professores podem 
dar ajuda a quem tem inclinações e forçar um bocadinho onde elas não existem, para 
o sucesso, não é para o génio. Quer dizer… os miúdos continuam a chumbar 
sistematicamente a matemática, porquê? Tem de ser uma causa social. Os portugueses 
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não são naturalmente inatos para a matemática. Não podemos dizer... tem de haver 
aqui qualquer outra coisa... 

Berta – Não me parece que haja uma causa única, há várias  que concorrem… 

Entrevistadora – O que é que vocês fariam para diminuir o insucesso? 

Alice – Eu acho que isso começa em casa. 

Entrevistadora – E os pais que não têm hipótese para isso? O que sai desta conversa 
parece ser que: se não houver apoio em casa muito dificilmente se conseguem bons 
resultados a matemática. 

Berta – Mas é que a escola não pode substituir a família. 

Alice – Mas não é ensinar, é o apoio…  há muitos pais que poderiam não dizer “eu 
também não fui bom a matemática por isso é natural que tu não sejas”. 

Entrevistadora – Mas acham que há essa atitude por parte dos pais?  

Berta – Acho. 

Alice – Há. De desculpabilizar: “A matemática é tão difícil, se eu não percebo como é 
que ele há-de perceber”. 

Entrevistadora – Mais do que nas outras disciplinas? 

Alice – Mais. 

Berta – Mais. 

Alice – E aí, penso eu, mais por causa da familiaridade com o tema. 

Berta – Eu quando preciso de aprender, aprendo aquilo que é preciso. 

Rosa – Pois, eu também gostava muito de matemática. 

Berta – Eu gosto, mas não sei, mas quando é preciso aprendo. 

Alice – Eu e uma colega, quando entrámos para a faculdade chegávamos a estar 5 e 6 
horas a fazer exercícios; nem comíamos, nem casa-de-banho, nem nada, eram 
exercícios, exercícios, derivadas, derivadas, funções, funções, porque aquilo é árduo, 
dá muito trabalho e é preciso estudar muito. Ou de facto se é um génio… 

Berta – Se não, dá trabalho. 

Alice – … ou então dá muito trabalho ter sucesso. E às vezes é fácil dizer: “coitado do 
miúdo, estuda, estuda e não consegue. Vai lá jogar à bola, vai lá ver os bonecos”. 

Sara – E às vezes estuda, estuda e não consegue. É porque não percebe. Às vezes não 
basta só estudar e trabalhar, se ele não percebe, então… 

Rosa – Se não tem bases depois não percebe e vai-se desmotivando. A maioria dos 
miúdos gosta de inglês, a minha detesta e detesta porquê? Ela tem positiva, porque vai 
empurrada, mas ela detesta inglês porque não entende, porque não compreende… 

Sara – Não consegue pensar em inglês. 
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Rosa – E ela já vem com falhas desde o 5º ano e agora está a ser cada vez mais difícil; 
e agora tive de arranjar uma explicadora porque eu não tenho conhecimentos (já não 
tenho) para a ajudar e ela está a melhorar, teve um 7 no primeiro teste e agora teve um 
12. Já não foi mau. Mas detesta porque não entende, porque quando ela começar a 
perceber já vai começar…nunca vai gostar muito mas…é como os da matemática... 

Berta – Voltemos ao que se pode fazer para melhorar. Primeira coisa (no meu ponto 
de vista): a escola não substitui a família e é preciso criar nas crianças hábitos que a 
maior parte deles não tem; depois os professores: acredito que nem todos estejam tão 
bem preparados, nem dispostos; e há aquelas inclinações como já se falou; nas escolas 
as salas de aula estão excessivamente cheias de gente, há alunos a mais e os 
professores tem dificuldade em dar conta de tantos alunos, até porque nem todos têm 
o mesmo grau de dificuldade. E não vale a pena estarmos a falar do sistema porque 
por enquanto não se pode mudar. 

Alice – E tem que se desmistificar um bocadinho o papão da matemática. 

Berta – Exactamente. 

Alice – Porque as pessoas… “nas outras consigo ter boas notas, mas na matemática 
não”. Há aqui um cantinho do nosso cérebro específico para a matemática e que está 
atrofiadinho [com ironia]. 

Berta – E que já está à partida. 

Alice – Mas acho que é uma questão de como é que o tema é abordado quando somos 
pequeninos. Se ele já é visto como “se não comes a sopa vais fazer exercícios de 
matemática” pronto, a matemática aparece assim como o “papão”. Depois é difícil 
endireitar um caminho que já começa assim. 

Entrevistadora – Mas se isso já é assim antes de irem para a escola, quer dizer que 
quem lhes incute essa ideia… 

Sara – São os pais. 

Alice – Começa na família. Não é por maldade. 

Sara – Às vezes os próprios irmãos. 

Lina – Muitos pais se calhar nem sabem bem o que é a matemática. 

Berta – Resta saber de que crianças é que estamos a falar. De que camada da 
sociedade é que estamos a falar. 

Lina – E depois também dos professores primários. Eu já tive três filhos e constatei 
que os professores mais jovens chegam mais rapidamente aos alunos, incutem-lhes 
certas coisas que uma professora já de mais idade, como a que me deu a 4ª classe e 
como a que deu ao David... já não é igual à que deu a aritmética e a matemática e as 
outras disciplinas ao Ivo e à Manuela, que tem uma mentalidade diferente. 

Alice – Eu, por acaso, tenho uma experiência contrária: a Catarina (a que tem agora 
matemática) apanhou na 1ª e 2ª classe uma professora em pré-reforma que já nem 
usava livros, ela tinha já as suas fichas, tinha os materiais pedagógicos todos 
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seleccionados ao longo de 40 anos de carreira. Aquela 1ª e 2ª classe correu “sem 
espinhas”. Na 3ª e 4ª classe a Catarina volta a apanhar uma professora em fim de 
carreira, com uma calma fabulosa, a saber principalmente “ter rédeas” nos miúdos. A 
Catarina este ano tem uma professora de Ciências que grita com eles, que os põe na 
rua, que faz testes em que se eles erram a primeira pergunta erram as quatro seguintes 
e, no entanto, é uma professora jovem, acabada de licenciar, mas que não sabe lidar 
com 20 ou 30 miúdos de 11, 12 anos. No meu caso, os professores mais velhos, com a 
experiência adquirida, têm uma capacidade de lidar com eles e de os saber manobrar 
muito melhor do que os mais jovens. Esses têm que aprender; daqui a uns anos serão 
melhores, necessariamente. 

Rosa – Eu concordo consigo nalgumas coisas, mas não é regra. De facto há 
professores novos que são muito bons…a minha filha já teve uma professora 
estagiária, o ano passado… 

Lina – Os mais novos tem outros acessos aos miúdos... as professoras mais antigas 
não chegam tão bem a eles. 

Berta – Então e se pusermos a questão assim: e os professores que vão dar aulas 
porque não têm mais trabalho? 

Rosa – Exactamente, é isso. 

Berta – Vamos chamar-lhe vocação? Vamos chamar-lhe aproveitamento de uma 
situação para ganhar dinheiro dando aulas, porque as pessoas não estão minimamente 
preparadas nem gostam do que estão a fazer e querem é despejar a matéria e a seguir 
ir para casa. 

Rosa – Eu acho que uma pessoa que não gosta daquilo que faz não consegue 
transmitir interesse aos miúdos. 

Alice – Se há vocação para a matemática também há vocação para dar aulas. Se 
estamos aqui a falar de inclinações, então o insucesso a dar aulas tem as mesmas 
razões que o insucesso na matemática. Um professor que dá aulas de matemática 
porque não conseguiu outra coisa, necessariamente terá mais probabilidades de não 
ter um bom desempenho do que um professor que dá aulas de português ou de inglês. 

Rosa – Por isso é que eu acho que os professores novos, aqueles que têm o curso de 
matemática via de ensino, conseguem. Porque aquela turma (da Mariana) era um 
bocado indisciplinada, nas outras disciplinas havia problemas e na disciplina de 
matemática onde há mais insucesso habitualmente e onde tinham uma professora 
estagiária até era onde tinham maior aproveitamento. Portanto não é regra, embora eu 
ache que a experiência também pode contribuir. 

Alice – Pois, quem tem mais do que um filho sabe como é que é: sabe como é que 
lidou com o primeiro, como é que lidou com o segundo, como é que lidou com o 
terceiro, vai-se ganhando um “calo” e quando a gente se lembra das coisas que fez 
com o primeiro filho até tem vergonha. 

Entrevistadora – Há pouco estava a falar da utilidade da matemática? Ela existe? 
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Alice – Eu acho que existe.  

Entrevistadora – Para quê? 

Alice – Para ir às compras, por exemplo (estamos a falar da Catarina, do nível de 
matemática que ela tem), para pensar rapidamente, para habituar a cabeça a trabalhar. 
Depois, em termos de utilidade prática: para ir às compras, para fazer trocos, para ver 
“então deram-me dois contos para fazer compras de Natal, deixa-me lá ver o que é eu 
posso comprar”. Para eles a utilidade é esta, é saberem gerir. Por exemplo a Catarina 
eu digo-lhe “tens x por semana, desembrulha-te” e ela vai fazendo as suas contas e 
começa a ver “se eu começar a guardar x todas as semanas então isto vai dar tanto”. É 
alguma utilidade, ter noção das grandezas, eu acho que é uma utilidade. 

Entrevistadora – Eu estou a perguntar isto porque no outro dia tive uma reunião destas 
com alunos e eles também achavam que a matemática era útil, mas havia também 
aquela ideia de que se calhar para o comum dos cidadãos bastava a matemática que se 
dá até ao 9º. Podia-se perfeitamente ficar por aí e depois só para aqueles que 
pretendiam seguir estudos universitários, valeria a pena dar um nível mais complexo 
de matemática. 

Berta – Mas é isso que se está a fazer, não é? 

Entrevistadora – Eu pergunto: concordam ou acham que a matemática devia ser 
estendida até ao 12º para todos, numa perspectiva da matemática como património 
cultural? 

Berta – Não com estes programas. 

Alice – Não, não.  

Rosa – Não 

Lina – Não. 

Sara – O insucesso ainda seria muito maior. 

Alice – Acho que não há necessidade. Para esquecer? Para depois não utilizar? As 
coisas são tanto mais úteis quanto a gente nem dá por elas, quando não estamos a 
pensar nelas e as vamos utilizar, aí é que elas são verdadeiramente úteis. Uma criatura 
que quer ir para Filosofia…por acaso Filosofia até tem a ver com a matemática na 
lógica… que quer ir para Floricultura, para Bailado, dar matemática até ao 12º para 
quê? Para esquecer. 

Entrevistadora – E acha que eles no 9º já estão em condições de decidir se querem ir 
para a universidade ou não. 

Berta – Não estão, não estão. 

Alice – Não sei, mas se calhar já têm as suas áreas, se querem ir dançar ou… 

Berta – As áreas... 

Alice – Com 14, 15 anos acho que sim. 
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Sara – Eu quando estava no 9º ano tinha excelentes notas a arte e design e o meu 
professor dizia que era uma coisa muito minha, que eu tinha jeito, era o que eu devia 
seguir, o meu pai quis à força que eu seguisse contabilidade e eu passado muitos anos, 
de estar casada e de ter filhos resolvi fazer algo de que gostava, tirei o meu curso de 
arte (já estou satisfeita nesse aspecto) e vim agora para Antropologia onde me deparei 
com matemática. Mas não faz mal, no 1º ano talvez… se dessem a matéria que dão no 
2º ano  no 1º ano e não dessem aquela matéria toda que dão no 1ºano... mas tenho aqui 
uma pessoa que gosta tanto de matemática…não é que eu não goste, é a tal coisa, de 
perceber ou não perceber. 

Alice – Eu tive a sorte de gostar de matemática. 

Berta – Eu gosto. Eu gosto e acho que é muito, muito necessário. Eu sou de 
Sociologia e a estatística é muito importante. 

Sara – Estatística está bem, agora a aquela parte da matemática. 

Alice – Mas não se consegue fazer estatística se não se conseguir pensar em termos 
matemáticos. Porque então aí é empinar fórmulas e testes e depois a gente não 
percebe o que é que aquilo é. E se não se percebe o que se está a fazer depois não se 
conseguem tomar as decisões na altura em que é preciso fazê-lo. Estatística sem 
matemática… não. 

Berta – Bom, eu fiz métodos quantitativos com o 9º ano feito há 20 anos. 

Alice – Mas dá trabalho. 

Berta – Dá, muito trabalho, e muita persistência dos professores também, muito 
acompanhamento. 

Entrevistadora – E se eu vos dissesse que num estudo internacional feito há uns 3 ou 4 
anos, um estudo comparativo dos desempenhos de alunos de 26 países, entre os quais 
Portugal, para além das tarefas que tinham de realizar também se perguntava aos 
miúdos se eles gostavam de matemática e a grande maioria dos miúdos (estou-me a 
referir aos portugueses) na ordem dos 80%, gostavam ou gostavam muito de 
matemática. Vocês acreditam? 

Lina – Eu acredito. Eles podem gostar. Eu não ponho em causa se o Ivo gosta ou não 
de matemática, o que eu digo é que ele não entende, ele fica revoltado porque não 
percebe. 

Alice – Eu desconfio. 

Entrevistadora – Não é o que ouvimos no autocarro, não é? 

Alice – Não é o que ouvimos no autocarro, não é o que ouvimos em casa e, apesar de 
tudo, a lógica não é uma batata. Quer dizer se os miúdos têm más notas por alguma 
razão é e se eles têm boas notas por alguma razão é. É estranho, 80% parece-me 
muito, acredito que 40% ou 50% até goste, agora 80% a dizer que gosta de 
matemática sabendo nós que o insucesso deve andar à volta disto… 

Rosa – Mas o insucesso não tem só a ver com gostar ou não gostar. 
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Alice – Tem muito, no sentido em que à medida que eu vou tendo um bocadinho de 
sucesso eu vou gostando mais. 

Rosa – Mas a realidade que nós temos é de turmas de 30 e tal alunos em que os 
professores dão a matéria e quem capta, capta e quem não capta, se não tem pais em 
casa que lhe possam dar apoio ou se não tem uma explicadora, não apanha. 

Alice – Mas isso não será uma amostra representativa dos portugueses. Eu acho 
estranho. Eu acho é que há uma necessidade de dizer que sim, que se gosta daquilo, 
“eu até gosto, só que não estudo o suficiente e não sou capaz, mas eu até gosto”. Será 
uma mea culpa? 

Berta – Do que eu me apercebo, na generalidade, é que os meninos não trabalham, 
não fazem exercícios, e a matemática só se estuda fazendo exercícios e uma grande 
maioria não se dedica. Tem outros apelos. 

Sara – Não é só a matemática. Eles não se dedicam a nada. Se não houver o tal 
acompanhamento e horas de estudo: “Queres ir brincar, queres ver televisão? Antes 
faz os teus trabalhos, nós temos o nosso trabalho e tu tens o teu, tens os teus deveres, 
cada um tens os seus”. 

Alice – É mais fácil apanhar coisas de história nas aulas, e de ciências, do que apanhar 
de matemática. 

Lena – Eu continuo a dizer que há um bocado de culpa dos professores. Uma das 
minha filhas apanhou um professor de matemática que ela viu-se aflita para conseguir 
ter positiva a matemática e não era só ela, era a turma toda, portanto… e ele continua 
a não ter grande sucesso lá na escola, apesar de toda a gente gostar dele, mas fora da 
disciplina. 

Berta – Mas não é um caso generalizado. 

Lena – E ela nesse ano passou reprovada a matemática, ela e muitos outros, acho que 
passaram 5 alunos. Nós os pais na reunião fomos muito contra o professor, ele 
continua lá e continua a ter problemas, “quem percebe, percebe, quem estudou, 
estudou, quem não estudou paciência”. Então esse ano foi tudo abaixo, ficou tudo 
com a matemática por fazer. 

Berta – Para além do acompanhamento em casa muitas vezes não ser possível, o 
acompanhamento na escola pelos professores também não é fácil, dado o elevado 
número de alunos por turma. E isso também me parece ser problemático. O professor 
chega ao fim do ano e não consegue saber quais são na realidade as dificuldades ou 
porque é que eles as têm, quais são as causas. 

Rosa – É muito difícil com 30 e tal alunos um professor conseguir perceber quais são 
os alunos que têm dificuldade, independentemente de eles estudarem pouco ou 
estudarem muito. É difícil o professor conseguir chegar a cada aluno e de facto muitos 
alunos com apoio individual vão lá. Portanto, precisam de mais tempo do que os 
outros. Se calhar é o nosso sistema de ensino que está mal. 

Berta – E depois os alunos vão-se desinteressando. 
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Sara – E os professores faltam imenso, eu já reparei. O Marcelo o ano passado andou 
no Colégio Militar e os professores quase nunca faltavam, este ano ele diz “mãe tive 
dois furos, não tive duas aulas”, todo satisfeito. 

Alice - Em que escola está ele? 

Sara – Está na Delfim Santos. 

Alice – A Catarina está na Delfim Santos mas ela tem sempre aulas. 

Sara – Aquela escola é óptima mas a professora de matemática falta imenso, de vez 
em quando está com uma espécie de esgotamento. Realmente eu acho que o problema 
dela é não saber lidar com a turma tão grande, são muitos miúdos a fazer baralho, 
desestabilizam, há sempre um ou dois que são repetentes, que falam imenso e que 
desestabilizam tudo. 

Alice – É o efeito de grupo. 

Berta – Também se coloca o problema da composição das turmas. 

Alice – Mas isto é uma regra da casa: não afastar os meninos com problemas e inseri-
los nas turmas dos meninos “normais”, de modo que há sempre dois ou três elementos 
perturbadores e desestabilizadores. E se a turma tem uma vocação inata para asneira, 
que é o caso da turma da Catarina, em que o director de turma diz “eles não são 
malcriados, eles não são ordinários, são selvagens, espreguiçam-se ruidosamente nas 
aulas, arrotam, mas fazem aquilo com uma naturalidade que, se calhar, é assim que 
fazem em casa”. 

Berta – Será que é uma questão de disciplina? 

Alice – E os professores não conseguem, porque assim que o professor se vira para o 
quadro ( o quadro é destes que dá para ver o reflexo do que se está a passar atrás) já 
está um fingir que está a tomar banho, já está outro a fazer macaquices; nenhum 
professor consegue lidar com uma turma destas. Ou diz “acabou, ficam uma hora a 
olhar para mim” (sem dar aula), que foi que fez um professor, ou então eu acho que a 
certa altura o professor começa-se a sentir um bocado a fazer o papel de palhaço: 
“quem são estes piolhos de 11 anos a gozar nas minhas costas?”. Qualquer um perde a 
pachorra com situações destas, não há experiência nem vocação que valha. 

Entrevistadora – O que é que queria dizer quando falava no efeito de grupo? 

Alice – É isto... é assim: há dois ou três que desestabilizam, são os engraçadinhos da 
turma…se o professor tem a sorte de ter uma turma em que os miúdos estão todos 
mais ou menos no mesmo comprimento de onda, que a atitude na sala de aula é de 
ouvir o que o professor diz e intervir quando é preciso, que sabem comportar-se nas 
aulas, certamente aquela turma terá mais aproveitamento.  

Rosa – Compete ao professor conseguir isso. 

Alice – Compete. 
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Rosa – A mesma turma em determinadas disciplinas, com determinados professores, é 
péssima, é indisciplinada e noutras, com outros professores, porta-se bem, 
nomeadamente a matemática. 

Alice – A turma da Catarina é com todos os professores, não há nenhum que não se 
queixe daquela turma, é a turma pior da Delfim Santos, quase trepam pelas paredes. 

Rosa – Depois até ao 9º ano é obrigatório andar, não é? É o ensino obrigatório e 
depois às vezes há aqueles miúdos crescidos que não têm interesse nenhum em andar 
ali, que é só para desestabilizar e eu acho que isso também perturba. 

Berta – Mas isso é assim, penso eu, até aos 16 depois então passarão para a noite. 

Entrevistadora – E como é que são os amigos dos vossos filhos em relação à 
matemática? Como é que é a relação deles com a matemática? 

Berta – Em relação ao meu, tem tido amigos óptimos a matemática e outros ainda 
piores do que ele. As coisas não são homogéneas. 

Lina – No caso do Ivo, o ano passado, a turma estava bem, este ano os 23 alunos da 
turma estão a ter problemas. Os que tinham negativas a rondar a positiva foram para o 
apoio (são uns 4 ou 5, mas nem sempre vão todos) e a professora diz que não sabe 
como é que eles tiram negativa nos testes porque ali naquela horinha ela não vê que 
eles tenham problemas, e realmente o ano passado não tiveram e estes anos todos não 
tiveram. A turma este ano está assim. São todos maus alunos a matemática. 

Entrevistadora – O que é que é preciso para se ser um bom aluno a matemática? 

Alice – Trabalhar. 

Lena – Ter um bom professor. 

Rosa – Trabalhar e ter um bom professor. 

Alice – A Catarina não gosta e à conta do trabalho é uma boa aluna 

Berta – A matemática não foi feita para os génios, foi feita para as pessoas normais, 
portanto, desde que haja trabalho eu não acredito que haja insucesso, em matemática 
ou em qualquer outra disciplina. 

Lena – Pois, trabalhar… 

Alice – É isso, a matemática não é um cantinho especial. 

Rosa – Eu acho que sim, mas os professores também têm de ajudar. 

Sara – Os professores têm de saber cativar os alunos, porque há miúdos que até 
gostam de matemática mas depois vão para ali e não percebem nada, e depois também 
não têm o tal acompanhamento em casa para os ajudar a resolver e a perceber. 

Entrevistadora – E o que é que é preciso para os cativar? 

Sara – A “matemática Fantástica” é óptima, por exemplo. 

Entrevistadora – Mas nem todas as escola têm possibilidades de ter esse tipo de 
equipamento. 
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Alice – Outro dia o director de turma disse-me o seguinte: na Delfim Santos os 
meninos têm a biblioteca, com duas zonas de leitura e a videoteca e eles podem ir para 
a videoteca da mesma maneira que podem ir para a Biblioteca (e o director de turma 
disse-me que o ano passado - devia estar numa posição para poder fazer isso – ele 
comprou mil cassetes e têm desde os desenhos animados ao National Geographic, 
podem ver tudo o que quiserem) e muitos deles nunca lá puseram os pés e ficam a 
jogar à bola nos recreios quando não há aulas. Tenta-se incentivar os miúdos, mas 
mesmo assim não se consegue. Eu acho que os professores têm culpa, acho também 
que os pais têm culpa e acho que há umas  pessoas que nas escolas são muito 
importantes e que normalmente não são faladas, que são os chamados auxiliares de 
acção educativa. O auxiliar de acção educativa está ali, vê os meninos a jogar à bola 
porque é que não lhes vai dizer “vão lá, vão ver um filme”? Porque é que não têm 
também uma atitude? 

Sara – Porque isso também não lhes foi pedido. 

Alice – Não é no sentido de serem polícias, porque eu acho que os miúdos a coisa de 
que menos gostam é de se sentirem vigiados. 

Berta – Se calhar acham que isso não faz parte das funções deles, não? 

Lina – Quando a escola admite um auxiliar de acção educativa geralmente admite-o 
para fazer limpezas e para impedir que a criancinha trepe ali para cima. 

Sara – O ano passado, no último mês eu trazia o meu filho para a biblioteca ao sábado 
e ele tinha um trabalho de história para fazer, sobre Lisboa, e eu comecei a mostrar-
lhe a história universal, a enciclopédia, pus-lhe tudo ali em cima, disse-lhe como é que 
ele devia ver e ele começou a ver: “epá, isto assim é fácil, posso fazer um trabalho 
com isto tudo”. Ele foi tirar fotocópias, começou a passar as coisinhas que ele achava 
mais interessantes. Teve um excelente no trabalho. Foi com a motivação. Tanto que 
ele este ano usa a biblioteca da escola, vai lá buscar as coisas todas que precisa, para 
ciências, sobre animais em vias de extinção, tudo. Ele vai buscar as coisas à biblioteca 
porque já apanhou aquele bichinho, sabe que ali é um espaço onde ele pode encontrar 
o que precisa. 

Berta – É muito importante. Mas quem é que ensinou como se faz? Foi na escola? 
Não foi. Na escola é exigido, mas muitas vezes não se ensina o básico. 

Alice – Eles chegam à Universidade sem saber fazer uma pesquisa bibliográfica. 

Berta – Ora aí é que está. Não se ensina a fazer, como é que se faz, nos mínimos 
pormenores. Não se ensina. 

Rosa – Há pouco disse uma coisa muito interessante e eu concordo consigo: a escola 
não substitui a família. Nem a família substitui a escola. Eu só compreendo um 
processo educativo quando as duas instituições estão ligadas, e não só. Tem de haver 
por parte dos professores uma certa motivação para..., porque se eles estiverem 
motivados também conseguem transmitir, mas tem de haver muito apoio da parte dos 
pais também. E o apoio pode não passar só por ensinar a matéria. 

Alice – É o interesse 
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Rosa – É o interesse, é o acompanhar dos cadernos dos filhos.. 

Alice – Não há. 

Rosa – Por exemplo, quando eles eram mais pequenos... agora não tanto, mas mesmo 
à Mariana no 10º ano às vezes peço os cadernos e ela mostra-me e gosta que eu 
elogie. Portanto, é importante. 

Rosa – Aquilo é o trabalho deles, é a profissão deles, portanto os pais devem mostrar 
reconhecimento por aquele trabalho, porque aquilo é importante. Eu não percebo nada 
da tua profissão, mas gosto de ver que tu tens um bom desempenho. E a maior parte 
das famílias, não estou a falar por nós que estamos aqui, porque se estamos aqui já por 
alguma razão é, a maior parte das famílias não se interessa nada pela forma como os 
miúdos estão na aula, como é que têm o caderno, se faltam, se não faltam. A 
preocupação é, quando vem o papel da escola a dizer faltou cinco vezes ou faltou seis 
vezes. Aí: “Ai, Nossa Senhora!” 

Berta – E quando vamos às reuniões de pais? Quem são os pais que vão? São sempre 
os mesmos pais. 

Alice – E quem é que abre a boca? 

Berta – Os miúdos mais problemáticos nunca têm lá os pais. 

Lena – Isso acontece na escola dos meus filhos. 

Entrevistadora – São poucos os que aparecem? 

Berta – Muito poucos os que aparecem. 

Alice – No meu caso aparecem bastantes mas não abrem a boca. Acho que fazem 
aquilo por obrigação. 

Berta – Sim. Quando se pede uma colaboração dos pais na escola, os pais dizem que 
sim mas do dizer ao fazer vai uma distância enorme. 

Alice – E quando dizem é para dizer mal. Quando abrem a boca é para dizer mal. 

Berta – Exactamente. 

Alice – É para dizer mal do professor, é para dizer mal do funcionamento, que não 
concordam com qualquer coisa. Não há ninguém que diga: “Precisam de mim? Estou 
aqui.” Há uma coisa que se chama Área Escola que é suposto ter a participação de 
professores, alunos e pais. É suposto os pais empenharem-se na Área Escola. Algum 
pai se oferece? 

Berta – E quando os pais se oferecem eles não sabem lidar com essa situação. Já me 
aconteceu. Eu quis participar e não souberam aproveitar a minha participação. 

Rosa – Eu já fiz parte da Associação de Pais. Às vezes as escola não consegue…eu 
acho que depende um bocado do Conselho Directivo, porque no caso do meu filho 
mais velho aquilo funcionava tão mal, tão mal, que eu às tantas meti-me mesmo na 
Associação de Pais, fiz parte da Associação durante um ano, todas as  sextas-feiras ia 
às reuniões, trabalhei, fiz montes de coisas e achei que o Conselho Directivo não dá 
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resposta. E quando nós íamos para o Conselho Pedagógico havia uma desconfiança à 
partida por parte dos professores: “O que é que este está aqui a fazer? Está aqui para 
pôr problemas”. E portanto, à partida o pai era logo uma pessoa não grata ali na 
reunião do Conselho Pedagógico e eu interroguei-me: até que ponto os pais (eles 
também se demitem um bocado), aqueles que dão o seu apoio, que estão dispostos a... 
depois não há resposta da parte da escola para aceitar esse contributo. E o que é que 
eu fiz? Eu resolvi o problema do meu filho – tirei-o dessa escola. 

Berta – Eu o ano passado não aceitei integrar a Associação de Pais exactamente por 
isso, porque eu tinha lá um filho e não me apetecia nada que ele sofresse retaliações; 
porque havia coisas que eu não podia ver e eu tinha de ir questionar porque é que 
eram assim e isso ia trazer consequências para ele. Por isso eu não integrei. 

Lina – Eu fiz no 4º ano do David e no 4º ano do Ivo e depois tirei-os, mudei-os de 
escola para poder dizer o que estava mal, para poder chegar à Direcção Geral de 
Educação da minha área. 

Rosa – Há escolas que se preocupam muito… a minha filha, por exemplo, no ano 
passado esteve numa escola que se preocupava muito… de facto a escola é bonita, os 
jardins estão muito bens tratados e dá gosto olhar, entra-se lá e vê-se que a escola está 
bem tratada, mas depois tem outros problemas que é a má qualidade de ensino. E 
quando na reunião de pais (e a sala estava cheia portanto até me pareceu que eram 
pais interessados) se puseram alguns problemas, nomeadamente com a professora de 
inglês, que não tinha capacidade (e nesse ano o inglês foi à vida), o problema que a 
directora de turma punha, que achava que era o mais importante, era o problema dum 
silicone que tinham arrancado duma janela e que uma auxiliar de educação tinha dito 
que tinham sido os meninos daquela turma que tinham feito porque tinham estado lá 
na hora anterior. Era a palavra dela contra a dos miúdos e eles diziam que não tinham 
sido. Eu não percebo nada de silicone mas o meu marido levantou-se e foi lá ver como 
é que estava o silicone e aquilo estava posto de uma maneira que uma empregada da 
limpeza a passar com um pano com lixívia podia tirar. Nada indicava que tivessem 
sido as criança (de qualquer maneira eu tenho a certeza que a minha não tinha feito 
aquilo, mas estávamos ali para discutir o caso geral e não o caso particular da 
Mariana), mas o principal problema para a directora era o silicone, o resto não tinha a 
menor importância. 

Entrevistadora – E nessas reuniões de pais não se levanta o problema do insucesso na 
matemática? 

Berta – Claro que se levanta. No ano passado o Tiago tinha como directora de turma 
precisamente a professora de matemática. 

Rosa – Naquele caso a turma tinha uma professora de matemática que era estagiária 
mas estava com bom aproveitamento a matemática. Este ano está numa escola que 
tem um aspecto horrível, que é o oposto da outra em termos de apresentação, só que 
eles investem muito na qualidade de ensino. 
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Entrevistadora – E quando se colocam esses problemas nas reuniões, relativamente ao 
insucesso na matemática, os pais culpam os professores, culpam os filhos, como é que 
é? 

Berta – Na maior parte das vezes culpam os professores. 

Rosa – Na maior parte das vezes culpam os professores, sim. 

Lena – Os professores. 

Entrevistadora – E como é que vocês reagem quando eles trazem uma nota menos boa 
a matemática? 

Berta – Bom, eu já estou habituada. 

Lina – Como quando trazem uma nota menos boa a outra disciplina, tentamos que 
eles subam, que eles estudem, que eles se apliquem. 

Rosa – Eu relativamente à matemática não tenho esse problema, mas em relação às 
outras disciplinas, quando me aparece uma nota menos boa, tento estimulá-la para 
fazer melhor, digo-lhe que ela tem de estudar mais. 

Entrevistadora – E os pais em geral? Como é que vocês acham que eles reagem? 

Alice – Acho que reagem menos mal a uma nota má a matemática do que a uma nota 
má a outra…  

Berta – … a outra disciplina qualquer. 

Alice – … a outra disciplina qualquer. Porque é mais natural ter notas más a 
matemática, é mais desculpável. 

Berta – Exactamente, é mais desculpável. 

Rosa – Eu acho que, no geral, é capaz de ser assim. 

Alice – E até isso cria algum à vontade nos miúdos, não é? 

Lena – Eu este ano estou muito satisfeita com a minha Cátia. Nunca pensei que no 9º 
ano ela fosse apanhar bem a matemática logo de início; nos outros anos ela teve 
sempre negativa a matemática. 

Entrevistadora – A Lena acha que isso se deve ao esforço dela? 

Lena – E à professora também. Ela diz que ela tem um método de ensino diferente dos 
outros professores que teve. Ela diz: “Ó mãe ela vai buscar cartas, vai buscar…”, diz 
que ensina muito bem.  

Rosa – De facto também não há muitos professores licenciados em matemática com o 
gosto de ensinar. 

Lena – Ela gosta mesmo daquilo que está a exercer. 

Rosa – Os que há são poucos, não chegam, por isso eles têm de recorrer a outros 
técnicos que sabem matemática mas que se calhar não sabem transmiti-la. Transmiti-
la eles sabem, não sabem é transmitir o gosto pela matemática que um professor que 
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tirou a matemática para ensinar, se calhar, sabe. Se ele tirou um curso para dar aulas 
de matemática é porque gosta de ensinar matemática. 

Berta – No caso do meu filho, o que me parece é que ele foi habituado a pensar que 
não era capaz, por isso é que ele desistiu. E por isso é que no ano passado eu 
consegui, só conversando com ele, que ele se interessasse e ele foi capaz. Só para lhe 
provar que ele era capaz. 

Alice – No jargão sociológico isso é a história do Goffman, rotula-se a pessoa como 
incapaz e ela acaba mesmo por ser incapaz (ainda por cima com um bocadinho de 
desculpa). 

Rosa – Eu, em relação à minha filha, sinto isso no inglês. A explicadora o que é que 
ela faz? Dá a mesma matéria que a professora e alguma bases que ela não tem e faz 
mais exercícios. Por isso, ela além dos trabalhos que a professora manda fazer ainda 
tem os da explicadora, portanto ela tem mais trabalho, mas o que eu lhe digo é que ela 
é capaz. Digo-lhe muitas vezes: “Então tu és boa aluna naquilo a que a maioria das 
pessoas não é, a matemática e a química, e a inglês não consegues?” 

Berta – Também se põe a questão dos alunos estudarem só por si ou de terem de ser 
controlados. No caso da matemática, por exemplo em relação ao meu filho, ele tem de 
ser controlado, porque ele não estuda, porque ele não quer, porque ele tem outros 
apelos. 

Alice – Não tem interesse nenhum. 

Berta – Ele está a fazer um curso profissional neste momento e está interessadíssimo 
na prática, na prática, as aulas teóricas algumas têm interesse. Na matemática continua 
excluído o interesse. 

Lena – A minha este ano está muito  bem a matemática e não vai nada com história. 

Berta – O controlo no estudo, tem de haver um controlo por parte dos pais. 

Alice – Tem de haver um controlo, tem de haver regras. 

Berta – Regras. 

Alice – Porque se há regras para estar à mesa também há regras para estudar. 

Berta – Exactamente. Disciplina. Porque senão houver… 

Alice – Não se estuda com a televisão acesa. 

Berta – E não se come com a televisão acesa, e não há televisão no quarto e não se 
come ao pé da televisão, ninguém leva para lá o comer. 

Lena – Esse é o mal deles lá em casa: ter as facilidades todas, é a televisão no 
quarto...são quatro filhos, um quer ver isto outro quer ver aquilo, então, espalhem-se à 
vontade… 

Alice – Cada espaço tem a sua função e há um tempo para cada coisa senão não fazem 
nada bem, nem sequer a televisão vêem bem. 
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Lena – Isto é um bocado complicado para os pais que trabalham e que chegam 
tardissimo a casa, não dá tempo para nada. Eu tenho quatro filhos e chego a casa e não 
tenho tempo… 

Berta – Quatro? São muitos. 

Lena – A mais velha faz 22 anos este mês. 

Berta – Pois, eu tenho uma com 20 e é muito problemática também. É uma aluna que 
não há professor nenhum de matemática (em relação à matemática) que não diga que 
ela é uma óptima aluna, ela demostra ser, ela sabe e quando chega aos testes… ela 
sabe e os professores sabem que ela sabe. 

Lena – Isso pode ser do sistema nervoso. 

Berta – Vamos ver, vamos ver… 

Alice – Em contrapartida estou mais preocupada com a Marta que ainda não está 
nesta fase e que deve ser um desses casos de incapacidade inata para a matemática. 
Tem 8 anos “Marta, 2 vezes 1?[gesto de quem conta pelos dedos] Resposta: três.” 

Berta – Mas ela não pensa... 

Alice – Ela não pensa, ela nem pensa. Mas depois escreve histórias, inventa histórias, 
tem um caderno de escrever histórias, adora, escreve, escreve, inventa histórias. 
Portanto, ela a matemática… inventa. Inventei, mais uma regra. Isto foi um problema 
ontem, era por causa da numeração romana. Um monumento tinha a data em 
numeração romana e a pergunta era há quanto tempo o monumento tinha sido 
construído. O primeiro passo do problema era transformar aquilo em árabe. Ela lá 
conseguiu, aquilo dava 1707. “Então e agora? Agora é 1707 menos 2000. Marta, e 
depois o que é que isso dá? Não sei. Tens de tirar menos de mais. Se tu tens 4 
rebuçados como é que tiras 5 rebuçados? Não sei”. Quer dizer, ela não diz não tiro, eu 
acho que ficar com menos um rebuçado naquela cabeça é possível (já existe a noção 
de números negativos). Eu só me preocupa ela continuar a inventar. Adora história, 
português. 

Berta – O que é interessante é que há normalmente esse desnível. Os que são 
melhores alunos a letras são menos em matemática e Ciências. 

Rosa – Eu acho que isso é verdade. Já era no meu tempo. 

Alice – Em contrapartida temos muitos casos de médicos escritores. 

Rosa – Isso são excepções. 

Alice – É para compensar o pensamento científico com qualquer coisa mais… 

Berta – A minha filha não percebe como é que eu estou sempre agarrada a letras. 
“Como é que é possível? Isso não é nada prático. Não gosto nada disso”. Gosta é de 
biologia, de geologia… e de matemática. Incrível, não é? E no entanto escreve melhor 
do que eu. Tem um poder de síntese muito melhor do que o meu, sistematiza muito 
melhor do que eu. 
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Alice – Isso é porque aprendeu na escola. 

Rosa – Eu tenho dificuldade em sintetizar as coisas, porque de facto naquela altura 
não tinha muita importância. 

Berta – A mim nunca ninguém me ensinou. Outra questão: eu noto em relação aos 
meus filhos que eles não pedem ajuda; eu tenho que lá ir, eu. Tem de partir de mim 
porque eles não pedem ajuda. 

Alice – A Catarina ainda me pede ajuda. 

Berta – Não, os meus não pedem; eu é que tenho de lá ir: “deixa lá ver se tu sabes.” 
Não sei se isto se pode generalizar. 

Alice – Eu acho que ela pedirá ajuda enquanto as minhas ajudas forem úteis para ela. 
Quando ela começar a achar que eu já não sirvo… 

Rosa – Eu, o ano passado tive de me sentar com a minha, porque a professora de 
história fazia um tipo de testes a que ela não estava habituada. Ela estava habituada a 
testes de pergunta/ resposta e a professora o ano passado fazia aqueles testes em que 
dava um tema, dois temas, para desenvolver. O primeiro período foi um desastre. E eu 
acho que a minha filha é inteligente, que ela era capaz, e disse-lhe a ela: vamo-nos 
sentar, vais pegar no livro, ver qual é a matéria, vais ler aqui ao pé de mim, vais 
resumir, vais desenvolver. E estive-lhe a ensinar mais ou menos os tópicos, não lhe fiz 
o exercício; aliás, fiz um tema, sem ter nada a ver com o que a professora tinha dito, 
que eu desenvolvi para ela ver como é que se fazia. 

Berta – Lá está, como é que se fazia. 

Rosa – E ela depois fez. Passou de um 2 no primeiro período, para um 4 no segundo 
período e no terceiro período teve um 5. E a professora escreveu-lhe até uma 
dedicatória que nunca esqueceria uma aluna que passou de um 2 para um 5. Porque, 
de facto, é obra. Mas foi, no primeiro período eu tive alguns problemas de saúde, 
estive menos disponível, não dei tanta atenção, e aquilo foi por ali abaixo. Quando eu 
tomei consciência de que ela de facto precisava de ajuda e me sentei ao pé dela as 
coisas começaram a correr melhor. 

Berta – Ela não pedia, não era? 

Rosa – Ela não pedia, nem a mim nem ao pai. Eu é que tive de parar, eu e o pai, para 
percebermos. 

Berta – Porque acompanha. 

Rosa – Pois. 

Entrevistadora – Se não querem acrescentar mais nenhuma coisa, agradeço a 
disponibilidade e ficamos por aqui. 
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Constituição do grupo: 
Ana Costa – professora de matemática do 2º ciclo (Dona Luísa de Gusmão) 

Salomé Lucas – professora de matemática do 3º ciclo (Francisco Arruda) 

Paula – professora de Economia e Direito do ensino recorrente secundário 

Ana Paula Almeida– professora de Educação Visual e Educação Visual e Tecnológica 
do 2º e 3º ciclo (Casa Pia de Lisboa) 

Maria do Carmo – professora de Métodos Quantitativos no ensino superior  

 

Data da entrevista:  
17 de Março de 2000 

 

Introdução do tema a discutir: 
Penso que todas vocês sabem já que a matemática é um assunto que está na ordem do 
dia – este é  o Ano Mundial da Matemática. A grande questão que eu tenho para vos 
colocar é a seguinte: na vossa opinião, como é que as pessoas vêem a matemática. 

 

Ana Costa – Tudo depende um bocado da idade, do tipo de pessoa; isto não pode ser 
assim: como é que as outras pessoas vêem a matemática. Penso que as pessoas têm 
sempre a ideia de que é qualquer coisa que é difícil. Que é qualquer coisa de que as 
pessoas devem ter conhecimentos, mas que para os alcançar é preciso sofrer um 
bocado, ou fazer um esforço para lá chegar. No fundo só aqueles que sempre tiveram 
facilidade a matemática é que aceitam que é uma coisa que se começa e que está 
construída umas coisas por cima das outras e que, portanto, quando se começa bem e 
a pessoa é “normal”, pode ser uma coisa que dá imenso prazer e que nunca mais 
termina na vida, que se quer continuar. A maioria das pessoas acha que é uma coisa 
que se deve ter mas que é sempre muito suado e muito sofrido. Depois há as pessoas 
que entendem como ela é importante, mesmo que não tenham aproveitado na devida 
altura, ou porque tiveram dificuldades ou porque vêem pessoas à sua volta que 
aproveitaram isso e que isso lhes serviu para a vida, não é só para subir na carreira, 
nem para ganhar dinheiro, é para as coisas do dia-a-dia, a pessoa vai fazer uma 
compra e se calhar se a compra é um bocado mais complicada não vai sozinha, 
escolhe um amigo e quando escolhe um amigo não é só por gostar dele, é porque acha 
que esse amigo tem facilidade em dialogar, em entender, em ver como é que é essa 
coisa dos descontos (só para dar um exemplo). Então, há as pessoas que consideram 
que isso é importante e depois há as outras que acham… e isso vê-se muito nos 
miúdos que continuam a dizer “O meu pai sempre ganhou a vida e nunca precisou de 
matemática, sempre foi mau aluno e não precisa disso para nada”, e desde o condutor 
do camião TIR até ao empresário. 
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Agora, do ponto de vista das crianças, eu  penso que eles não entendem mesmo para 
que é que serve a matemática. O inglês eles entendem, mesmo que não gostem 
percebem que lhes vai fazer falta, as coisas visuais agora entendem muito que lhes vai 
fazer falta, a matemática continuam a achar que o que é importante é saber a tabuada e 
as coisas assim básicas e não entendem que em qualquer situação, por mais simples, 
quem sabe raciocinar tem um trunfo na mão. 

Carmo – Se calhar já nem a tabuada é muito importante porque as máquinas de 
calcular já fazem. 

Ana Costa – Não é nada importante. 

Carmo – Não é nada importante. E também se calhar se não forem bem sucedidos na 
matemática, se calhar o pai também acha que “Bem eu também não tenho muito 
jeito”, portanto é normal, é de família, isto já começa a ser hereditário… 

Salomé – …genético, naturalmente.  

Carmo – Começa a ser uma mutação genética… 

Salomé – Pensa-se que é genético. 

Ana Costa – Pois claro. E as pessoas já encaram com naturalidade. É assim! 

Salomé – Dá-me a sensação que a matemática quase se pode considerar uma 
carruagem que vai em movimento e em que a maioria supõe à partida que não 
consegue apanhar. Há uns que apanham com muita facilidade, esses são muito 
poucos, e depois há outros que realmente não conseguem e que desistem porque 
acham que é impossível, porque é muito difícil, porque o pai também já não era bom, 
também já não conseguia.  

Exige trabalho e eu de qualquer das formas acho que a tabuada aprendida na altura 
certa é muito importante. No outro dia assisti a isto no supermercado: três 
funcionárias estavam a precisar ao mesmo tempo de fazer uma conta, as máquinas 
registadoras estavam estragadas e então estava tudo parado à espera de uma máquina 
de calcular que depois teria de servir aquela gente toda, quando era uma conta do 
género 900 gramas vezes 140$00. Ora isto também não pode ser. Há um mínimo dos 
mínimos que tem de ser aprendido na altura própria, porque se não se aprender 
naquela altura depois já não é possível. 

Ana Costa – Eu não chamo a isso tabuada. Saber quanto é que custa um quilo e 
quanto é que pesa 100 gramas não chamo tabuada, chamo mesmo aprender a viver. 
Agora tabuada é mesmo 7 vezes 8.  

Salomé – Embora haja miúdos que quando estão na escola primária até fazem e 
sabem e somam, para a frente e para trás e depois há qualquer coisa; parece que 
desaparece passado um tempo. Não sei, é falta de tempo… 

Ana Costa – Nunca foi entendido, o mecanismo nunca foi entendido. As pessoas 
continuam a exigir muito que se tenha letra bonita, que se escreva os sumários; quer 
dizer, a fachada está toda montada e depois aquilo que é importante para a vida as 
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pessoas não exigem e certos professores também exigem pouco tempo para a própria 
vida. 

Ana Paula Almeida – Eu, de certa forma, dá-me a sensação (embora a minha 
população seja um pouco diferente da vossa, uma vez que sou professora da Casa Pia 
de Lisboa) que os encarregados de educação e mesmo os alunos, sim senhor podem 
até pensar “Eu nunca vou lá chegar”, mas as duas disciplinas importantes para eles 
são o português e a matemática e tenho alunos a fazer o maior esforço que 
conseguem… nós temos aulas de apoio ao estudo (penso que nas outras escolas 
também existem) e parece-me... pelo menos a sensação que eu tenho, é que embora 
tenham problemas na aprendizagem dos conteúdos da matemática, parece-me que é 
uma das preocupações principais – o português e a matemática – e quando falha 
alguma delas para eles é muitíssimo importante. É evidente que depois vai-se a uma 
pizzaria e a senhora não consegue fazer o troco se a máquina não lhe der logo o 
resultado. Mas pronto, não tenho tanto a visão de que para eles seja tão pouco 
importante assim, parece-me é que é uma coisa mais ou menos inatingível.  

Entrevistadora – Paula, tu que não dás aulas de matemática… 

Paula – Sofro, sofro a ignorância… 

Entrevistadora – Os teus alunos comentam alguma coisa acerca da matemática? 

Paula – Ora bem, de há uns anos para cá estou só a dar disciplinas de direito, direito 
do trabalho, higiene e segurança no trabalho, etc. mas em 23 anos de aulas, dei 
durante alguns anos introdução à actividade económica e em introdução à actividade 
económica era preciso falar de inflação, de índice de preços no consumidor e dizer aos 
meninos se eles sabiam o que era uma percentagem. Acontece que aqueles que 
estavam em introdução à actividade económica estavam por opção, era escolhida por 
eles e tinham matemática (eram alunos que seguiriam para Economia e aí precisavam 
de matemática), mas mesmo assim faziam um esforço danado para perceberem 
alguma coisa de percentagens e como é que se transformavam os índices nas taxas, 
nas várias taxas. 

Entrevistadora – Mas achas que eles gostavam ou não da matemática? 

Paula – Quando se tratava de fazer contas... o raciocínio era tudo muito simples, mas 
quando se tratava de fazer contas era um momento solene, parava tudo. O que eu 
achei sempre é que eles tinham dificuldade em construir abstracções. Por exemplo, 
nós dizíamos assim: o cabaz de compras é constituído por x produtos, vamos agora 
encontrar aqui a média dos preços destes produtos. Eles percebiam isso. Era só somar 
aquelas verbas todas e depois, como é que se acha a média? Divide-se pelo número 
das parcelas. Mais ou menos até aí eles percebiam. Mas depois quando eu perguntava: 
“e então, essa média serve para quê? Isso significa o quê? Serve-vos para quê?” 
Depois tinha que ir ao exemplo das notas deles. É claro quando apareceram os 
numerus clausus eles perceberam para que servia a média. O que é importante nesta 
história da matemática parece-me a mim, é desde logo no início… mas eu tenho certa 
dificuldade em falar disto porque eu sou também uma vítima do processo. 
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Entrevistadora – Vítima porquê? 

Paula – Porque eu fui para Direito por causa da matemática. Então, custa-me separar a 
visão dos meus alunos da minha visão. Porque se calhar eu também imprimo uma 
certa solenidade ao momento da matemática por causa das minhas dificuldades em 
matemática. Eu era boa aluna a matemática até ao 8º ano, ou seja até ao 4º ano. 
Depois tive um professor catástrofe e no 5º ano tive de fazer num ano os três anos. 
Quando a minha turma chegou ao 5º ano a professora descobriu que não sabíamos o 
que era o Teorema de Pitágoras, que não sabíamos o que era uma sucessão, por aí 
fora, a única coisa que nós sabíamos eram equações de 1º grau, porque o professor, 
dizia ele, não passava para o assunto seguinte enquanto aquele não estivesse 
percebido. E ele era um indivíduo que tinha feito tábuas de logaritmos, portanto a 
cabeça dele já era completamente abstracta. Explicar-nos a eficácia da matemática, a 
prática da matemática, para que é que a matemática serve, ele não fazia isso.  

Ele foi-se embora para outra escola e quando chegou a nova professora e apanhou a 
turma naquele estado lastimoso com um exame do 5º ano para fazer disse: “meus 
senhores vocês têm que fazer a matemática desde o 3º ano, vamos num ano fazer a 
matemática do 3º, 4º e 5º ano. Agora, imaginas o que é eu, que tinha boas notas, que 
queria ir para física, e que me esbarrava na matemática e pronto não conseguia. 
Naquele ano houve quem conseguisse, com explicadores, mas eu não queria ter 
explicadores, achei que tinha de aprender matemática sozinha, “Eu hei-de conseguir 
sozinha”. Não consegui. Mas passei com 10. Só que depois em vez de ir para física 
resolvi escolher qualquer coisa que não tivesse matemática.  

Quando eu chego depois… comecei a dar aulas e os meus alunos, muitos deles, usam 
exactamente o mesmo argumento: “eu estou na área de humanísticas porque chumbei 
sempre a matemática. Desde que comecei não sei nada de matemática, eu sempre 
chumbei a matemática e então, vou para a área das letras”. O que é que acontece? Eu 
verifiquei que os alunos que eram bons alunos a matemática eram os melhores alunos 
na parte das letras. Eu quando comecei a dar aulas dei literatura e os melhores alunos, 
que escreviam melhor, que raciocinavam melhor, que apresentavam melhores textos, 
eram alunos da área de ciências, que tinham também obrigatoriamente português, mas 
que eram da área de ciências. Os alunos que não tinham ido para as ciências, para a 
matemática, eram alunos também com muitas deficiências a português, eram alunos 
que escreviam pessimamente, que davam muitos erros; portanto para além da 
deficiência em termos do raciocínio de contas, também tinham deficiências a nível de 
interpretação e compreensão de textos.  

Por isso eu acho que as coisas até são capazes de estar interligadas – o português e a 
matemática. Não é serem disciplinas estanques, que é um defeito que eu acho que 
hoje têm, as disciplinas que deviam estar interligadas. Em relação aos alunos, eles 
entendem que a matemática, tal como o português, são disciplinas em que todos os 
dias têm de pegar nelas, a matéria é cumulativa, eles se não sabem uma coisa… é a tal 
falta de bases, eles se não sabem uma coisa não conseguem passar para a frente. E não 
conseguem mesmo, eles chegam àquele exercício e nem que o façam dez vezes não 
conseguem passar daquele nível para cima.  
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E com o português acontece a mesma coisa, com a gramática. E eu penso que sejam 
deficiências no método de estudo. Porque se por um lado, se deve fazer perceber aos 
alunos que a matemática é viva, aliás há montanhas de acções da matemática viva, de 
pôr os meninos a ver como é que se constrói uma ponte, com todos os cálculos 
necessários e os problemas que levanta, por outro lado há uma certa renitência em 
fazer raciocínios de abstracção. Com a filosofia é outro quebra-cabeças: o 
conhecimento, a teoria do conhecimento. Mas para que é que aquilo serve? 

A ideia que eu tenho é que eles têm dificuldade, por um lado, em fazer um raciocínio 
abstracto, são preguiçosos a pensar, a passar daquilo que são casos concretos para 
fazer determinadas  generalizações científicas, têm dificuldade nessa passagem e, por 
outro lado, se aligeirarmos demais a matemática (“vamos só fazer coisinhas muito 
simples”) acabam por não perceber nada do que estão a fazer e por mecanizar. Eles 
mecanizam um determinado exercício, mas depois não sabem qual é o objectivo e a 
consequência desse exercício. 

Entrevistadora – E se eu vos pedisse para indicarem os principais responsáveis pelo 
insucesso que há a matemática? 

Paula – São os professores, são os professores. 

Ana – Concordo a 300%. 

Salomé – São os professores. 

Carmo –São sempre os professores. 

Paula – São sempre os professores 

Entrevistadora – Mas isso é o que dizem os alunos ou é o que vocês pensam? 

Ana – Não, não, é o que eu penso. 

Paula – É o que eu sinto e o que eu sei, e é também o que os alunos me dizem: “mas 
ele não explica”. E eu digo: “mas tu, se calhar, também não te sabes explicar”. Mas 
eles dizem: “ o professor não sabe, desiste.” 

Ana – Uma acusação que eles fazem muito é que os professores de matemática 
quando querem explicar segunda ou terceira vez, mesmo que usem outras palavras, 
normalmente acabam por elaborar a exposição de uma forma muito idêntica. Depois 
uma coisa que se ouve muito é que os professores de matemática são arrogantes – “Eu 
é que sou boa, tu não percebes nada”. Claro que as pessoas não dizem isto, mas estas 
coisas passam. 

Paula – Superioridade. Parece que os professores de matemática se acham mais 
inteligentes do que as outras pessoas. 

Ana Costa – Eu sou professora de matemática mas acho mesmo isto, e ouço isto 
muitas vezes. 

Paula – Eu digo isto muitas vezes aos meus colegas de matemática sem problemas 
nenhuns. 
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Ana Costa – Eu também digo, por isso é que tenho a má fama que tenho. E outro 
coisa que eu acho é que é de facto muito difícil; eu tento, mas também não consigo, é 
muito difícil conseguir ter numa sala de aula miúdos que estão num nível de 
aprendizagem normal e miúdos que se calhar é a última esperança, que estão tão 
atrasados, tão atrasados. Quando são casos de saúde, pronto tudo bem, há alguém que 
pega neles e fica com eles, agora quando é aquele miúdo que é só atraso, como é que 
se consegue ter na aula um, dois, três miúdos, tão atrasados? 

Paula – E como é que interagem depois com os  outros? Para ensinar a esses, os 
outros desinteressam-se, desmotivam-se. 

Ana Costa – É o fim. 

Paula – Na minha escola há uma coisa que acho que é fabuloso, que é o laboratório de 
matemática, há as olimpíadas da matemática… 

Ana Costa – Como é que é o laboratório de matemática? 

Paula – Eles têm montanhas de jogos… 

Ana Costa – Está aberto sempre? 

Paula – Está, está, há professores que dão lá aulas e há outros que aproveitam o 
espaço…agora eu acho que parte dos alunos, é uma honra, talvez, quando eles têm 
boa nota a matemática. Para eles quem é bom aluno a matemática é superior, parece 
que pertence a uma elite. 

Carmo – Mas ele não é bem aceite, não é bem aceite. 

Paula – Como não são bem aceites os snobs. Mas ele pertence a uma elite, ele 
pertence a uma elite daqueles iluminados que tiveram a sorte de… “A matemática 
para mim…eu não sei como é que vocês têm tantas dificuldades.” 

Carmo – Isso é a postura de alguns. 

Entrevistadora – Mas então porque é que alguns têm tanta facilidade e outros não? Há 
um talento natural para a matemática? 

Paula – Eu penso que seja o arranque inicial. Eu tive pena que me cortassem o meu 
arranque, eu sempre gostei de matemática. Porque é que eu sempre percebi muito bem 
a geometria e não percebia as sucessões? Não percebia porque ninguém me explicou. 
Depois como tinha que empinar as fórmulas, empinar as fórmulas não é uma coisa 
assim muito agradável e ficava a olhar para aquilo, a partir daí está o processo todo 
emperrado. 

Carmo – Os primeiros anos são importantíssimos.  

Salomé – São, são. 

Carmo – O entusiasmo que o professor consegue transmitir nos primeiros anos da 
aprendizagem da matemática é fundamental. Eles são miúdos, não têm uma 
capacidade de concentração muito elevada e os poucos momentos em que eles estão 
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mais ou menos concentrados e a dar-nos atenção há que os entusiasmar muito para 
aqueles aspectos. 

Paula – Com o jogo, a actividade lúdica. 

Carmo – Naturalmente alguns terão mais apetência para o cálculo, para a dedução, 
para o raciocínio matemático. 

Paula – Mas uma coisa que eu acho que é importantíssima é salientar esse aspecto de 
que a aprendizagem matemática é condição necessária e suficiente para a 
aprendizagem nas outras disciplinas. 

Carmo – Mas eles separam as coisas, há uma barreira, há aquela barreira, estamos na 
aula de matemática, há uma barreira à partida. Eu cheguei a ter um aluno no 7º ano 
que tinha um raciocínio a matemática brilhante, muito mais avançado do que os 
colegas, não sei porquê nem porque não, mas tinha (eu estava a falar e ele já estava a 
chegar às conclusões enquanto que os outros ainda estavam a tentar perceber o que é 
que se estava ali a passar) e ele propositadamente dava respostas erradas, 
desculpando-se depois: “é verdade não era isto, errei”. Mas de certa forma era para 
não dar a entender aos colegas que ele já estava a perceber aquilo há muito tempo. 
Mas há aquela barreira natural e se nós não a conseguimos ultrapassar… há aqueles 
que são muito bons a matemática e que têm a mania que os outros não percebem nada 
daquilo e há os outros que têm muito boas notas a matemática e quase pedem 
desculpa aos colegas por terem boas notas a matemática. Há as duas posturas na sala 
de aulas. 

Salomé – Talvez também existisse uma época em que nós conversávamos muito 
pouco entre as diversas disciplinas e, às vezes, havia conteúdos que uns abordavam de 
uma maneira outros abordavam de outra, uns usavam umas variáveis outros usavam 
outras e houve realmente uma fase em que era o x e y, o y e o x, e depois era por isso 
que eles tinham dificuldades, por exemplo na economia, porque as variáveis eram 
outras. Mas penso que as coisas neste momento estão totalmente diferentes, nós 
trocamos opiniões com colegas de outros grupos, da educação visual, da física, da 
química, às vezes até das línguas (como é que os números se escrevem em inglês, em 
francês, etc), e neste momento penso que se está a tentar que as escolas estejam um 
bocadinho melhor equipadas, que todas caminhem para ter os laboratórios de 
matemática, onde podem desenvolver um trabalho muito bom e onde o professor pode 
desenvolver um processo, onde parte de um caso concreto e vai por ali adiante até à 
generalização. 

Paula – Na minha escola fazem-se projectos interdisciplinares em que entra a 
matemática. Por exemplo (agora estava a olhar para o chão), fazer os jardins, o chão 
da sala com quadrados, quanto quadrados cabem… há coisas interessantes. 

Ana Costa – Há pouco falou-se em mecanizar… eu agora só dou aulas ao 2º ciclo mas 
já dei ao 3º e normalmente acompanho em casa sempre alguns miúdos, por exemplo 
tenho agora um que está no 9º ano e que está na minha casa desde o fim do 5º, e eu 
vou vendo o que é que acontece. Portanto, quando os miúdos têm dificuldades e 
quando nós não conseguimos… é que alguma mecanização é mesmo importante, mais 
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do que a tabuada para mim. É o caso da percentagem: quando um miúdo que não é 
brilhante não consegue mecanizar na devida altura como é que se faz uma 
percentagem e depois apanha a professora de geografia a ensinar-lhe à maneira dela, 
apanha a professora de biologia também a ensinar-lhe à maneira dela, quando não 
apanha também o professor de EVT a ensinar-lhe à maneira dele, isto é o fim. E 
físico-química, meu Deus, esses então é que ensinam tudo à maneira deles, nunca 
perguntam “como é que vocês aprenderam em matemática?”. Isto para quem não tem 
a cabeça clara, a mecanização feita, é o fim; eles ficam sem saber como é que se faz, 
quem é que hão-de seguir, eles não entendem a diferença entre um método e outro. 

Entrevistadora – Eu, há bocado, fiquei surpreendida com uma coisa que a Ana Paula 
disse: que a matemática, a par do português, era uma das disciplinas para eles mais 
importantes. Eu não tinha nada essa sensação. Achava que eles menosprezavam a 
matemática. 

Paula – É tão importante que formam a tal elite, o tal grupinho, os eleitos. 

Entrevistadora – Serão esses. E os outros? Os que têm problemas a matemática, os 
que têm insucesso a matemática? Para eles esse insucesso não perde um bocado de 
valor face a outras disciplinas? 

Ana Paula – Não. Aliás, eu penso que isto não é não é só para eles, é para eles, para os 
pais e para os professores. De certa forma as disciplinas base do ensino secundário são 
o português, a matemática, o inglês... 

Entrevistadora – Mas achaa que é valorizado de igual modo o insucesso e matemática 
e o insucesso a português, por exemplo? 

Ana Paula – Penso que sim, não vejo diferença nenhuma, nem de um lado nem de 
outro. Eu tenho a direcção de turma e tenho a professora de português que por 
problemas pessoais se ausenta um pouco e não dá as aulas todas. Ser a professora de 
português ou ser a professora de matemática seria exactamente a mesma coisa. Se 
fosse a professora de educação visual não era tão importante porque, assim como 
assim, eles estão lá para fazer uns desenhos. Portanto, as disciplinas base são o 
português e a matemática, também o inglês, mas não tanto. 

Entrevistadora – Eu só digo isto porque as conversas a que assisto na “rua” são no 
sentido de desvalorizar o insucesso a matemática, os pais dizem “O meu filho, na 
matemática é que é pior, mas já  eu era assim”. Acaba por ser natural… 

Ana Paula – Mas não desvaloriza, no fundo é: eu já sei que não vou conseguir, não 
vou conseguir uma coisa que no fundo é importante. Parece-me. 

Carmo – Se calhar os pais têm mais facilidade em dar uma ajuda aos miúdos para 
aprender a ler, ou para ajudar a ter hábitos de leitura, do que para ajudar a nível da 
matemática. Se um miúdo precisa de ler, eles arranjam-lhe livros, os livros são de 
acesso fácil; agora se ele precisa de praticar matemática, se precisa de apoio a 
matemática, não tem. Eles dizem que não estão preparados.  

Salomé – Sentem-se mais incapazes. 
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Carmo – Eu não acredito, muito sinceramente, até ao ensino básico eu não acredito 
que não haja uma preparação dos pais, há sempre um acompanhamento, quanto mais 
não seja podem fazer um acompanhamento daquilo que os miúdos estão a fazer. Não 
sei…é mais fácil, é mais fácil ler um texto com eles.. 

Paula – Mas se passar para a gramática já não é tão fácil. 

Carmo – Se calhar também não. 

Paula – A gramática, deve ser por acabar em “ática” também, tem um grau de 
dificuldade que é parecido com a matemática, há uma certa lógica imanente que ou se 
percebe logo de início ou então parece que não já não se consegue perceber nada, não 
se consegue perceber a finalidade daquilo, para que é que aquilo serve. 

Entrevistadora – Numa conversa destas com alunos do ensino superior, uma das 
questões por eles levantada foi de que existiam duas fases… (todos eles eram bons 
alunos a matemática, apenas um não gostava de matemática mas mesmo assim era 
bom aluno)… eles dividiam a sua vida escolar em duas fases: até ao 9º ano e depois 
do 9º ano. Até ao 9º ano tinham percebido perfeitamente para que é que servia a 
matemática, a partir do 9º ano perderam-se por completo, continuaram a ter boas 
notas, mas para que é que aquilo servia não faziam a mínima ideia. Eu perguntei-lhes 
se eles achavam que a matemática se devia estender até ao 12º a toda a gente e eles 
responderam que não, que bastavam aqueles conhecimentos mínimos que toda a gente 
devia ter, mas mais do que isso também não era necessário. Mesmo o que estava em 
Economia não achava nada necessário ter tido matemática até ao 12º ano. 

Salomé – Quanto a mim, eu penso que eles vão mudar um bocadinho essa opinião, 
vão ter que fazer muita modelação matemática, a partir de fenómenos concretos, vão 
ter que traduzi-los, estudá-los matematicamente e vão ver que realmente há muitas 
coisas que são necessárias. 

Ana Costa – Mas esses pertencem àquele grupo que tiveram sempre sucesso, depois 
há os outros, que são imensos. 

Entrevistadora – Mas, então, o que é que é preciso fazer para acabar com o insucesso 
a matemática?  

Paula – Mais tempo para a matemática, eu acho que é pouco tempo. 

Ana Costa – Começa pelo pré-escolar, mas feito a sério, com pessoas que sabem 
como é que se desperta o interesse e o gosto pela aprendizagem, não chega ter as tais 
bases a matemática. Como é de facto um pouco mais difícil, se a pessoa não ganhou o 
gosto por aprender, se não é capaz de ser perseverante, se não é capaz de ser honesto 
intelectualmente, se não for capaz de voltar atrás as vezes que forem precisas 
enquanto não domina, quando as dificuldades começam a aumentar o que é giro é ir 
ao cinema e copiar o trabalho de casa. Assim não vão lá, não se aprende matemática 
assim. 

Paula – A matemática devia estar a par de outras disciplinas que também provocam 
essa abstracção, nomeadamente a música. Parece que as crianças não devem ter 
música como têm português e matemática, e eu penso que também deviam ter música 
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da mesma maneira, porque também são raciocínios abstractos, eles também têm de 
tomar atenção, aí passa também muito pela concentração, pela aprendizagem da 
concentração e a música ajuda muito a eles concentrarem-se em determinada rubrica; 
a música devia ser obrigatória, como a educação física. 

Ana Costa – Os professores de música também dizem que os alunos que sabem 
matemática têm facilidade em aprender música… 

Paula – Exactamente. 

Ana Costa – Por acaso comigo não foi nada verdade. 

Salomé – Eu por acaso costumo considerar que uma turma é quase como uma 
orquestra e muitas vezes é difícil estarem todos a tocar ao mesmo ritmo.  

Paula – Eu estou a falar da estrutura inicial. Já há introdução de música como terapia, 
nos bebés, por exemplo. Mas a música devia ser mesmo estudada, ler uma pauta de 
música com a mesma facilidade com que se lê um livro e com que se lê números. 

Entrevistadora – Ia dizer qualquer coisa [Ana Paula]? 

Ana Paula – Pois, eu penso que o ponto principal é exactamente a falta de capacidade 
de abstracção e isso também se vê muito dentro da minha disciplina. Os miúdos 
actualmente sabem pouco brincar, sabem pouco inventar, e eu penso que vai muito 
por aí. Ou seja, um desenho livre – “o que é que eu vou fazer?”. A sociedade está 
diferente, eles já compram tudo feito, passo a expressão, eles não aprendem a brincar 
porque um Gameboy ou uma PlayStation não os incita minimamente a inventar nada, 
é só carregar no botão para a esquerda ou no botão para a direita, e penso que é por aí, 
é pelos legos na pré-escola que se começa a construir uma base. Há bocado a colega 
dizia que eles eram um bocado preguiçosos, eu não sei se eles são preguiçosos ou se 
não foram treinados para… 

Ana Costa – Claro. 

Paula – Não, não. Eles são preguiçosos porque não foram treinados. Por isso é que eu 
falei há pouco na falta que há da aprendizagem para a concentração, o silêncio e a 
concentração. É preciso e não há, não se estimula isso. O que se tem feito é 
exactamente o contrário, é muito barulho, é distracção, completamente distraídos. 
Muitas vezes chegam a raias de esquizofrenia, parece que vivem num mundo à parte e 
que não têm consciência de determinados problemas 

Ana Paula – Mas isso tem muito a ver com o ambiente familiar, com a casa que têm, 
porque o ruído da televisão é, parece-me a mim, actualmente um ruído constante nas 
casas, ou seja, é mais ou menos: abre-se a porta e eles vão ver televisão; e a partir daí 
eles vão ver tudo e mais alguma coisa, nem sequer interessa se vêem ou não vêem, 
ouvem barulho. 

Paula – Há que fazer a cultura do silêncio, é que matemática tem muito a cultura do 
silêncio. Uma pessoa para fazer contas tem de estar sossegada. 

Salomé – Concentrada. 
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Paula – Tem de estar concentrada. Às vezes pode pôr as tais músicas de fundo, mas os 
meninos começam a fazer as contas, põem uma música qualquer e acabou e depois 
fazem o mesmo exercício, repetem 500 vezes as mesmas coisas e não avançam. E 
depois dizem “Já estou farto de trabalhar”, porque julgam que quantidade é igual a 
qualidade. Já está farto de trabalhar e não fez nada. 

Entrevistadora – E quem é que tem de os ensinar a ganhar métodos de estudo. 

Salomé – É o ambiente familiar, é o ambiente educacional. 

Paula – É o ambiente educacional, todos juntos, os vários agentes educativos não é? 

Ana Costa – Eu acho que são sempre os professores: têm de meter os pais na ordem. 

Paula – Sim, sim, têm de meter os pais na ordem porque a educação é dinâmica. 

Entrevistadora – Vocês sentem que os pais participam activamente no processo 
educativo da criança, ao nível do que se passa na escola? 

Paula – Os pai esforçam-se… 

Ana Costa – Os pais não podem ir à escola só para dizer que o professor de ciências 
está a faltar. 

Entrevistadora – E é isso que eles fazem? 

Ana Costa – Exactamente. Então, tem de ser chamado à atenção quando passou uma 
semana e o menino não fez um trabalho de casa individual, não é? Agora, se não há 
regras, se os professores não passam trabalhos individuais, se os pais não percebem 
que aquilo serve para alguma coisa… agora, quando percebem têm de ajudar em casa 
e aí tem de se chamar a atenção. Pronto, eu tinha aqui anotado a história do trabalho 
individualizado: acho que o segredo está só aqui, como é que se aprende a fazer, como 
é que se tem pachorra para fazer, como é que não se desanima depois de correr mal, 
isso é que é uma coisa complicada. 

Paula – Criação de espaços, também. De um espaço próprio para eles, para eles 
puderem estudar sozinhos. Eu acho que deve haver uma contrariedade: eles são 
jovens, são crianças, e o que querem, naturalmente, é a distracção, o divertimento, e 
se nós estamos a criar-lhe um espaço para o tal silêncio, a concentração, isto é uma 
camisa de forças que devia ser-lhes dada a conta gotas, desde pequeninos, mas que 
devia ser dada para eles perceberem as diferenças entre o momento em que estão a 
estudar e o momento em que vão brincar, porque depois acabam por não saber 
brincar. Pois não sabem, a concentração é essencial para a imaginação, para forçar a 
imaginação, se eles não têm tempo para se concentrar não conseguem imaginar, 
pronto a partir daí já não conseguem descobrir o que têm dentro deles, que capacidade 
é que têm para descobrir e para inventar, não conseguem. É o fast-food cultural. 

Entrevistadora – Mas ainda não responderam à minha questão. Como é que se resolve 
o insucesso na matemática? 
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Ana Costa – Eu acho que é assim: com a pré-primária, com a formação de 
professores, com as pessoas serem capazes de descobrir como é que se faz trabalho 
individualizado… 

Paula – … e mais tempo, mais horas… 

Ana Costa – Porque se for português ou ciências, a criança lê mais aprofundadamente 
ou não, é capaz de fazer uma síntese melhor ou não, mas vão co-habitando, agora em 
matemática como é que a gente consegue dar uma matéria que se baseia toda naquilo 
que ele não sabe? É impossível. Portanto, ou damos para aquele ou damos para estes. 
Não dá! E uma pessoa, de vez em quando, levar uma ficha preparada para os que 
estão atrasados e uma ficha para os bons, toda a gente bem intencionada faz; agora 
todos os dias, como é que é? São quatro vezes por semana, não se chega lá com boas 
intenções. 

Paula – Mas quatro vezes por semana é pouco, é pouco. Parece que agora as aulas vão 
ter 90 minutos, sempre é um bocadinho melhor, porque o tempo de matemática é 
muito pouco. Começam um exercício e acabou. 

Ana Paula – Isso não sei, penso que melhor do que eu as professoras de matemática 
saberão, mas eu tenho medo que não se consiga em 90 minutos muitos momentos de 
plena concentração dos alunos, tenho algum receio. 

Carmo – Não acho que vá render mais do que as aulas com 50 minutos. 

Salomé – Nós cá não temos o ensino por níveis, há países que têm, e dá-me a 
sensação que isso era capaz de facilitar. Portanto, o aluno está naquele nível consoante 
aquilo que ele já conseguiu atingir. Eu sei que o Colégio inglês, por exemplo, tem isso 
(em Carcavelos). 

Ana Paula – Mas estamos a falar do ensino básico que, em princípio, deve dar a 
mesma coisa para todos, não é? 

Salomé – Mas dar dá, não dá é ao mesmo tempo. Na mesma turma, uns estariam 
numa etapa outros estariam noutra, por níveis digamos. Um professor daria o nível um 
outro daria o nível dois e aluno teria que percorrer os vários níveis e só passaria para o 
nível seguinte quando aquele já estivesse… 

Ana Costa – … quando tivesse os conhecimentos mínimos para… 

Salomé – Pois, porque daí é que vem a nossa dificuldade. A nossa dificuldade em 
ensinar matemática é que eles chegam com falhas…. 

Paula – Há poucos professores de matemática, não há? 

Entrevistadora – Eu no outro dia fui a congresso sobre o ensino e aprendizagem da 
Estatística e estavam imensos professores de matemática. 

Salomé – Somos muitos. 

Entrevistadora – E muitos professores novos que pareciam extremamente motivados. 

Salomé – Sim, sim. 
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Ana Costa – E ainda há bons. Eu tenho um filho que nunca teve um mau professor de 
matemática. É engenheiro, teve sorte porque era o que ia precisar mais de matemática 
e teve sempre bons professores, todos os anos. Os outros, que não foram para 
engenharia (graças a Deus), apanharam assim umas coisas mais esquisitas pelo 
caminho. Mas ainda há muitos professores de matemática bons. 

Paula – É essencial. A dinâmica dos professores… o sucesso está nos professores. 

Entrevistadora – Como é que é o tamanho das turmas? À volta de 20 alunos? 

Ana Costa – Quando elas são boas são à volta de 24, 25, quando têm um nível muito 
baixo têm muito poucos alunos. O problema não é esse, acho que é mesmo a 
individualização. Mas eu ainda queria dizer outra coisa: o tal entusiasmo que os 
professores têm de transmitir, penso que é fundamental, mas para além do entusiasmo 
penso que há coisas que os adultos não conseguem fazer, só as crianças, e por vezes 
umas com as outras conseguem fazer, que é o caso de, por exemplo, destapar a falta, 
controlar o trabalho. Depois eles exageram, não é? Mas mesmo com esse exagero, eu 
penso que é muito mais fácil se foram eles a controlar e a dizer “Professor, ele não fez 
o trabalho de casa. O fulano não trouxe nem um livro”. Portanto, ao princípio pode 
parecer que está a acusar o colega, mas se for uma coisa tão clara, tão aberta, tão 
sem… não é preciso marcar faltas, nem é preciso penalizar muito o miúdo, de 
preferência com uma coisa que seja visível, onde se possa assinalar quando fez e 
quando não fez, e sejam eles a assinalar (melhor ainda, não é?). Isso, normalmente, 
são coisas que resultam muito bem. Porque eles tomam o controlo. 

Carmo – Criar uma auto-avaliação dentro da própria sala de aula? 

Ana Costa – Nem é bem uma avaliação, é mais um controle do trabalho. O mais 
importante é se faz ou não faz. Depois se fizer bem… se não fizer agora bem, vai 
acabar por fazer. Isso é inevitável, o problema é o não fazer. 

Carmo – Criar uma rotina. 

Paula – No ensino básico eles têm uma ficha, que eu acho muito interessante, que é 
uma ficha de responsabilização, em que eles se propõem determinadas tarefas – “eu 
vou fazer três cópias, duas não sei quê e duas não sei quê…” 

Ana Costa – Nem toda a gente trabalha assim. 

Paula –  … e depois, em baixo, têm de dizer, ao fim de um certo tempo, porque é que 
não fizeram as tarefas que se propuseram fazer. 

Entrevistadora – No ensino básico, em que nível e já agora em que escola? 

Paula – No ensino básico, no 1º ciclo do ensino básico. 

Entrevistadora – Em que escola? 

Paula – Na escola onde andaram os meus filhos. Eu posso mostrar as fichas que nós 
tínhamos de assinar e onde ele escrevia (ainda escrevia mal) “doeu a barriga”. E eu 
depois tinha de falar com ele para ver se tinha doído a barriga a sério ou se ele tinha 
escrito aquilo como desculpa para estar a brincar. Depois era preciso saber o que é 
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que estava ali, mas isso era muito importante, era um espaço reservado das tarefas – 
“não completou a tarefa porque…”. Mas os professores diziam para eles dizerem a 
verdade: “não completou a tarefa porque esteve a brincar com o colega”, “porque 
esteve a falar”. Eles tinham que ter aquilo escrito e isso era muito importante na 
responsabilização da criancinha. Eu acho essa parte da auto-responsabilização muito 
importante. 

Entrevistadora – E aquela questão da matemática ser levada até ao 12º ano para todos? 
O que é que acham da ideia? 

Ana – Como o português, não é? Foi levado, mas a níveis diferentes. Se for a níveis 
diferentes acho bem. 

Paula – Eu também. Conforme o grau de exigência das áreas para que os meninos 
vão, acho bem, assim lhes ser ministrada a matemática. Lá está, mais tempo para a 
matemática. 

Carmo – Mas, com a existência no 10º ano dos métodos quantitativos não me parece 
que eles cheguem ao 12º ano ou mais tarde melhor preparados. 

Paula e Salomé – Mas os métodos quantitativos vão desaparecer. 

Carmo – Está em extinção. 

Salomé – Está. 

Entrevistadora – Vai passar a ser como? 

Salomé – Vai passar a haver uma matemática A, uma matemática B, uma matemática 
C e uma matemática D para aqueles que não fizerem mas que depois queiram 
completar o 12º ano de matemática. Isso está tudo em reajustamento. 

Paula – Eu acho muito bem, é mesmo necessário que se faça um esquema desses. 
Porque um grau de exigência elevado para pessoas que depois não vão para 
engenharias nem nada disso também não se percebe muito bem para quê. 

Salomé – Embora me dê a sensação que mesmo nos métodos quantitativos, hoje em 
dia, as pessoas estão a fazer mais aquilo que interessa àquele tipo de miúdos. As 
coisas por vezes têm de ser dadas consoante o futuro dos miúdos, para onde eles 
querem ir; há certas coisas que de facto não fazem sentido. Portanto, métodos 
quantitativos desaparece, passa a haver só matemática que terá uns programas 
diferentes… 

Entrevistadora – Há pouco falavam na utilidade da matemática, nomeadamente para ir 
fazer compras. Para além disso, para que é que ela serve? 

Ana Costa – Serve para tudo. Para ir tirar o bilhete de identidade… 

Carmo – Serve para decorar a casa, para comprar o mobiliário… 

Ana Costa – … para comprar tinta, as alcatifas… 

Paula – Serve para ler.. 
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Carmo – … para ir aos saldos…serve para desenhar 

Paula – Até para ler, há textos que só se percebem se somarmos, diminuirmos… 

Ana Paula – Eu penso que serve essencialmente para aquilo a que comummente se 
chama ginástica mental e que é uma das coisas que, quanto a mim, mais falha na 
actual população escolar. Eles sabem que “o gato é amarelo. De que cor é o gato? O 
gato é amarelo.” Eles sabem qual é a cor do gato, mas se virares a pergunta um 
bocadinho, eles já não conseguem dar resposta. Eu penso que o ensino está muito ao 
nível do… está muito linear e, mesmo ao nível do 7º, 8º e 9º ano, eles começam 
sempre as frases como lhes ensinaram na primária, pela pergunta. Isto é, começa-se a 
resposta pelo fim da pergunta. Aquilo é tudo muito assim, depois quando se vai para 
coisas, para disciplinas mais elaboradas, falha-lhes isso e eu penso que a matemática, 
mais do aprender que 2 e 2 são 4, dá alguma maleabilidade mental. Parece-me que é 
um bocado isso. 

Entrevistadora – Se tivessem de sugerir alguma coisa ao Ministro para melhorar as 
coisas o que é que sugeriam? 

Salomé – Escolas. 

Ana Costa – Mais formação. Os professores são quase tão perigosos como os médicos 
(os médicos são piores). Os professores só fazem se quiserem, têm de ser motivados. 

Salomé – Escolas com laboratórios, tempo para ensinar matemática. É sempre uma 
coisa que também se vai pôr com o programa D, porque olhando para os conteúdos 
não me parecem muito diferentes do A e há uma diferença de carga horária. E 
normalmente, os que não ficam no programa A, os que andam a fugir à matemática, 
também são normalmente os que têm mais dificuldades e, portanto, precisam de mais 
tempo ainda. 

Entrevistadora – Como é que se motivam os professores? 

Ana Costa – Pois… com dinheiro?… 

Ana Paula – Ponto 1: quanto a mim, escolhem-se. Embora haja óptimos professores, 
em todas as disciplinas e em matemática também; também, como em todas as 
profissões obviamente, há pessoas que estão ali porque não encontraram o emprego 
que gostavam e isso, quanto a mim, é muito perigoso porque, exactamente, nós somos 
como os médicos, portanto, um mau professor de matemática pode estragar a vida ao 
aluno, para o resto da vida (passo o pleonasmo). 

Ana Costa – Estraga mesmo. 

Ana Paula – E não há dúvida de que há professores que estão ali porque é uma forma 
de se ganhar dinheiro e se não se tem aquele gosto por incentivar os alunos, se não se 
gosta muito de miúdos… porque obviamente são miúdos, têm falta de educação, têm 
muita coisa que tem de ser gerida, além de ensinar matemática ou seja lá o que for. E 
eu penso que começa por aí. Começa por escolher muito bem os professores. Penso 
que a questão da formação… começa a fazer-se, pelo menos nos professores mais 
novos. 
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Ana Costa – Mas há pessoas que vão fazer os créditos e a seguir vão tentar pôr em 
prática o que aprenderam, pelo menos do que ouviram falar. Depois há os outros que 
quer façam 2, 3 ou 20 créditos, nunca põem nada em prática, não é? 

Ana Paula – Claro. 

Ana Costa – E continuam a ganhar o mesmo ordenado, estão no mesmo escalão. 
Claro que eu há 30 anos achava extremamente reaccionário isso de avaliar os 
professores. Mas agora, que me vou reformar qualquer dia, acho extremamente 
injusto. As pessoas chegam ao décimo escalão com o mesmo ordenado e há pessoas 
que fizeram uma carreira inteira sem fazer o mínimo, sem se chatear. 

Paula – É que chega a ser frustrante. 

Ana Paula – Eu estou numa escola em que, primeiro, a recondução só é feita pela 
avaliação dos docentes e a seguir, mesmo pertencendo ao quadro, há sempre a 
avaliação dos docentes. Nós somos sempre avaliados. 

Ana Costa – É que os que se esforçam mais não têm sequer um estímulo qualquer. 
Portanto, dinheiro não tens, o escalão também não sobes mais depressa por ser bom 
profissional, sobes na mesma altura que sobe toda a gente. Portanto, onde é que 
arranjas uma maneira de alguma forma seres compensado pelo teu esforço? 

Ana Paula – E com um bocado de azar ainda és criticado pelos teus colegas porque 
“aquele tem a mania”, não é? 

Ana Costa – Exactamente. 

Paula – Uma coisa que é muito mau também é que os próprios professores de 
matemática ganharam fama de… uma fama pedagogicamente muito incorrecta… que 
é: não explicam na aula para os meninos terem explicações de matemática. É verdade, 
isso é muito importante, as explicações de matemática. As explicações de matemática 
são já uma instituição quase nacional. 

Entrevistadora – Os miúdos começam na primária a ter explicações de matemática. 

Carmo – Eventualmente os professores não têm tempo de dar tudo. 

Paula – Lá está, o tempo. Mas depois cria-se essa fama horrorosa. 

Entrevistadora – Mas, se calhar, é mesmo preciso. Nas outras conversas que tenho 
tido tem vindo ao de cima que a matemática exige um acompanhamento extra-aula 
muito superior ao das outras disciplinas e que, se calhar, os pais, na sua maioria, não 
estão habilitados para fazer esse acompanhamento. E então, todos os alunos com 
quem falei, mesmo os bons alunos, tinham tido explicações de matemática. 

Salomé – Hoje em dia nas escolas há os apoios educativos e os apoios educativos são 
grátis e muitos deles são quase como explicações, só estão um ou dois e, por vezes, os 
meninos não aproveitam disso. E os pais até assinam, às vezes não sabem o que 
assinam, e os meninos não aproveitam. E alguns são autênticas explicações, são quase 
individuais e alguns não aproveitam. Não sei se é pelo facto de serem de graça, não 
sei, não consigo… 
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Ana Costa – A culpa é sempre dos professores. Na Francisco Arruda isso é giríssimo: 
há horas em que os professores não têm ninguém, depois há horas em que é uma mesa 
destas cheia. 

Salomé – Isso é quando estão aflitos. 

Ana Costa – Não. Desculpa, depende do professor que vai dar. Há professores que no 
início do ano têm três, depois no meio do ano têm cinco e depois acabam com uma 
mesa deste tamanho. E depois há os professores que no primeiro dia têm dois, no fim 
do mês já só têm um e depois não têm nada. A semana passada passámos pela 
vergonha de vir uma coisa do Conselho Directivo a lembrar que mesmo quando não 
têm alunos são obrigados a estar a essa hora na sala de apoio. Claro que isto não tem 
nada a ver com a matemática, tem a ver com a pessoa A ou com a pessoa B. É assim. 
Já se mudou o tipo de sala, já se mudou… mas não se mudou o principal: há uns que 
chamam, há outros que afugentam. Preto no branco, é assim. 

Salomé – Mesmo quando são os dias da visita de estudo, às vezes há miúdos que não 
vão e então, chegam à sala (aconteceu-me isto este ano) e perguntam: “professora vai-
nos dar aula só a nós? Eu vou. Não és aluno? Então vou”. E até dá oportunidade de 
fazer coisas que quando estão todos não dá. Ao princípio aparece aquela reacção  
“Vai-me dar aula só a mim?” e depois começam a interessar-se e pronto. 

Ana Costa – Até vão aproveitar melhor. 

Salomé – Tudo precisa de um certo treino, tudo precisa de regras. Por exemplo, no 
primeiro teste, “ Já acabei, posso sair? Não, não pode.” Se eles ficarem a saber que 
nunca vão poder sair nunca mais vão perguntar. Eu penso que ainda estamos um 
bocadinho nessa fase, em que têm de ser estabelecidas regras, os miúdos estão muito 
desorganizados, não sei porque é, faltam regras. As coisas têm de ser muito bem 
definidas e a primeira reacção deles é “não”, mas depois se o professor encaminhar as 
coisas até vão e avançam. Eu, por acaso, da experiência que tenho com os professores 
(tenho estado à frente do departamento já há uns aninhos), sinto que até estão 
motivados e até se empenham e até se esforçam, eu por acaso tenho essa sensação na 
minha escola. Mesmo os professores que vêm de novo, os professores estagiários. 
Realmente não é uma tarefa fácil, talvez porque os miúdos também se habituaram a 
que tudo lhes apareça feito e aprender matemática dá trabalho e exige esforço e exige 
também acompanhamento dos pais, que muitas vezes se demitem e também não 
aproveitam as oportunidades que têm, mesmo ao nível dos apoios. Também nos 
chegam miúdos de muitos sítios. A minha escola tem recebido miúdos de muitos 
sítios, desde a Zâmbia, do Texas, miúdos com dificuldades de linguagem. O ano 
passado tive de pegar num livro de francês. Eu tinha na aula os outros miúdos e 
aquele que só falava francês e eu é que tive de andar, pensar como é que havia de ser, 
ia para a aula e falava com os outros e depois falava com ele; e depois havia a reacção 
dos outros miúdos se me viam falar francês, a olhar para mim… 

Paula – E numa mentalidade de funcionário, não há obrigação nenhuma. 

Salomé – Pois não, pois não. Neste momento, o miúdo continua comigo e já fala 
muito bem português e já se desenrasca, não acompanha muito bem a matemática 
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mas... são todas estas situações que se nos deparam hoje em dia. Está tudo em 
movimento, a sociedade, as pessoas de uns países para os outros… 

Paula – Tem mesmo a ver com as estruturas, o sucesso tem a ver com as estruturas 
montadas para a matemática, como para a Música, como para o português, desde 
miúdos. Eu tive uma aluna através daqueles programa (foi de cá um aluno para o 
Japão e ela estava cá)…, a miúda dizia qualquer coisa em português, dominava o 
inglês e o inglês era a língua de contacto dela mas, estava a aprender português. Só 
que a matemática, sendo uma linguagem universal como a Música, a matemática… as 
aulas de matemática para ela eram um gozo danado, ria-se: como é que os seus 
colegas do 11º ano não sabiam resolver? Ela chegava a ajudar o professor a resolver 
alguns exercícios, dizia assim: “nós lá fazemos assim”, quer dizer, nem era dizer, ela 
pegava no giz e fazia. Eles aos 10 anos já sabem fracções e tudo isso nas calmas, 
fazem aquilo com uma facilidade extraordinária e, portanto, quando chegam ao 12º 
ano: “O quê? Não sabem fazer uma coisa dessas que eu fazia quando tinha menos 
idade?”. Outra coisa, porque é que os meninos não aprendem xadrez, o xadrez 
também é muito importante para fazer abstracções. O xdrez devia ser introduzido 
como uma prática, um bocadinho todas as semanas, uma hora ou isso, também não 
lhes fazia mal nenhum. 

Entrevistadora – Algumas escolas têm o xadrez nos tempos livres. 

Paula – Uma coisa é haver xadrez, outra é serem obrigados… o que eu estou a dizer é 
eles terem como formação o xadrez, como formação. 

Entrevistadora – E há tempo para isso tudo? 

Paula – Pois há, eu acho que há. Se os meninos podem estar não sei quantas horas a 
ver esses bonecos da televisão, se se apagar a televisão para eles estarem numa mesa 
com pecinhas de xadrez... quantas são as casas que têm um tabuleiro de xadrez? Ou 
nas escolas? Quantas são? E mais, são peças que ainda por cima é agradável manusear 
e faz-lhes bem, faz bem manusear essas peças. 

Ana Paula – Eu não sei se existe carga horária, duvido, os miúdos entram às 9 da 
manhã e saem às 6 da tarde. E nós não temos neste momento carga horária nem 
sequer para… pronto, existem as educações visuais, as educações físicas e nós não 
temos… 

Paula – Não sei, mas na RDA as criancinhas tinham às 7 da manhã ginástica e 
ninguém se queixava. 

Entrevistadora – Credo. 

Carmo – Se calhar queixavam-se mas ninguém sabia… 

Ana Paula – Se calhar queixavam-se, mas era em alemão! [Risos] 

Paula – Não, não. Não se queixavam não. 

Ana Costa – Também se perde muito tempo. 

Paula – Pois é, pois é. 
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Ana Costa – O xadrez se calhar não precisava de muito tempo.  

Paula – Uma hora por semana, por exemplo. Uma hora por semana corre num 
instante. E como se dá uma hora de xadrez por semana pode-se dar muitas outras 
coisas. 

Entrevistadora – Não sei se há horas no dia que cheguem. Está a dizer que era preciso 
dar tanta coisa e mais tempo para cada uma delas, será que… 

Salomé – Mas eles ainda andam muito tempo a fazer disparates. 

Paula – Mas há tempo para tudo, é uma questão de organização dos tempos. Eu por 
exemplo, acho que a televisão poderia fornecer mais programas sobre a matemática, 
porque não? 

Carmo – Não tinham audiência. 

Ana Paula – Havendo pelo menos quatro canais as pessoas podiam sempre escolher o 
outro. 

Paula – Não, estou a falar do canal público. 

Ana Paula – Sim, e eles aí mudavam para a SIC. 

Paula – Sim, mas haver… o facto de haver já é importante. 

Ana Costa – Eu continuo a achar que a solução está nos professores, sempre nos 
professores, na formação a vários níveis, a saber compreender, gerir melhor o espaço, 
os tempos, essas coisas, que eu acho que de facto as pessoas têm muita falta de 
formação a esse nível. Depois, para muitas crianças, o professor é a pessoa mais culta 
com quem eles falam e a maioria dos professores simplesmente estão ali para debitar 
toda a sabedoria deles e o resto não é importante. Eu já estou velhota, mas quando eu 
andei no Técnico, a cadeira mais interessante que nós tivemos, que era uma cadeira de 
química-física, o professor nunca dava mais de um quarto de hora de aula e éramos 
257 e só chumbou 1. E o professor era de facto cultíssimo, ia a Londres de propósito 
para ir à ópera e praticamente todas as aulas ele levava qualquer coisa para fazer, lia 
uma biografia de não sei quem, falava de um concerto, da última exposição de pintura 
que tinha visto. Vocês podem não acreditar, um auditório completamente à pinha, 
éramos 257 e toda a gente passou no exame.  

Paula – Aí tem, a qualidade. Às vezes aprende-se mais durante 5 minutos com um 
génio qualquer… 

Ana Costa – Não é preciso muito tempo, é preciso é que quando chega a altura 
estejamos todos prontos e o silêncio era… assim que se percebia que ele ia começar, 
aquilo era…e não éramos propriamente uns santos, não éramos o que é hoje, mas não 
éramos uns santos. 

Paula – Essa empatia também é importante. 

Ana Costa – Agora, as pessoas não fazem isto minimamente. Não falam duma 
exposição, dum passeio que deram no fim-de-semana, de um prospecto que chegou 
sobre uma coisa qualquer que está a acontecer em Portugal. 
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Paula – Na formação dos professores, por exemplo, experiências inglesas o que fazem 
é transformar professores em alunos. Portanto, o professor vai ter de fazer a tabuada 
do 1… põem o professor exactamente no mesmo… por exemplo, fazer o teste: o 
professor faz o teste e depois é ele que faz o teste e controla o tempo que demora a 
responder a cada pergunta. Quando o professor é posto na posição de aluno, o 
professor tem ideias maravilhosas para dar a volta a determinados assuntos. Essa é 
uma experiência que se faz em Inglaterra, faz-se mesmo ao nível do básico, do ensino 
básico, põe-se os professores a pôr pecinhas em cima de pecinhas a ver quanto tempo 
demoram, a ver o que é que conseguem fazer, a ver o que é que as crianças sentem 
quando estão a fazer. Porque se nos derem um papel e disserem assim: “toda a gente 
desenha uma árvore”.. 

Carmo – Mas lá está: a formação. Consegue-se dar esse tipo de formação, mas se por 
acaso acompanharem os filhos vão perceber exactamente o mesmo. É uma descoberta 
constante, fazer um desenho com o filho, fazer uma actividade qualquer com o filho, 
continua a ser a mesma descoberta. 

Salomé – Mas há muita gente que se demite também. 

Carmo – Não há muito tempo também. 

Paula – Depois a televisão está ligada, é mais fácil. 

Ana Paula – Mas também não há tempo. As pessoas… 

Salomé – …perdem muito tempo em transportes… 

Ana Paula – …as pessoas moram na margem sul (como é o meu caso), ou noutra 
margem qualquer, moram a não sei quantos quilómetros do emprego e, portanto, vão 
é no carro e já vai tudo aborrecido… 

Paula – Um dos direitos que vem agora constitucionalmente consagrado é o equilíbrio 
entre o trabalho e o ambiente familiar. 

Carmo – E como é que concretizamos isso? 

Entrevistadora – Pois, como é que se concretiza isso no IC 19, por exemplo? 

Ana Paula – E na ponte 25 de Abril? [Risos] 

Entrevistadora – Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa? 

Ana Paula – Eu a única coisa que acho é que falámos muito das dificuldades e que era 
importante dizer que também há muito bons professores, de matemática e das outras 
disciplinas e muito maus alunos. Ou seja, no nosso tempo nós também tínhamos 
alguns colegas que.. enfim, não é… eu acredito que daqui, dos nossos alunos, vai sair 
uma sociedade perfeitamente válida… 

Ana Costa – Mas sem saber matemática. 

Ana Paula – Muitos deles sabem, muitos deles sabem, muitos deles vão aprender. 

Ana Costa – Eu estou a falar do dia-a-dia, de ser capaz de ver se o troco está certo, e 
vêm aí os euros e a gente vai ver. 
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Ana Paula – Muitos deles vão aprender com a necessidade, penso eu. Eu tenho uma 
visão muito optimista. 

Ana Costa – Mas olha que não estás numa situação em que vejas isso. Por exemplo, o 
meu homem ficou sem emprego aos 45 anos, e teve que arranjar um stand de 
automóveis (porque era despachante e os despachantes foram extintos) e ele conta 
coisas, ele que tem um cálculo mental normal, é uma pessoa normal, conta coisas… as 
coisas que ele tem de explicar às pessoas, mas pessoas de níveis sociais diferentes, 
como é que se faz a requisição para a financiadora para pedir o empréstimo, de como 
é que se tem de fazer não sei o quê com o banco, tem de explicar como se eles fossem 
atrasados mentais. Tudo o que são números… enquanto é aquela conversa de café… 
mas quando se sentam a uma mesa para preencher papéis com números, as pessoas 
não entendem nada, nada. 

Salomé – E têm dificuldade em preencher e têm…a sociedade é muito exigente, cada 
vez é mais exigente. 

Entrevistadora – E o computador, ajuda ou não? 

Salomé – Ajuda, às vezes, não é? 

Ana Costa – Dependem sempre de alguém, o que é bom são aqueles contabilistas, que 
eles chamam contabilistas e que vão ao correio por eles, não é só entregar o IRS, não 
é só… fazem tudo por eles, é preciso ir ao advogado para se apresentar uma coisinha, 
uma declaração, um pedido, qualquer coisa, é o contabilista que faz, aqueles a quem 
chamam contabilista fazem rigorosamente tudo por eles. 

Salomé – Eu tenho algumas esperanças que isso seja uma minoria. 

Ana Costa – Não te quero desanimar, mas não é. 

Paula – Será a morte da matemática, o computador? 

Entrevistadora – Há muitos estudos feitos acerca da educação assistida por 
computador no sentido de motivar mais os miúdos utilizando o computador. Para a 
aprendizagem da matemática, por exemplo, há muitos programas. 

Salomé – Com os miúdos acho que isso resulta, como motivação… 

Carmo – Sim, como motivação, com miúdos pequenos acho que resulta, pelo menos 
quebra um bocado aquela barreira. 

Salomé – Mas não pode ser só. 

Carmo – Não, não pode ser só, a formação não vai depender disso. 

Salomé – É tal e qual como a calculadora. 

Ana Costa – Há duas ou três coisas que resultam: uma é a diversidade – se estás toda 
a semana com o mesmo tipo de aulas, quer dizer… isso não resulta mesmo; e outra é 
estarem activos; essas duas são sagradas. Se deixas aquilo andar… nem que seja um 
ponto surpresa. É preferível ter um ponto surpresa do que ter mais uma aula… e 
quando eles estão de braços cruzados a olhar para o quadro? Hoje já não é tão claro 
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para eles; cada um desses professores deve continuar a querer tudo: sumário, caderno 
em dia, tudo quanto se escreve no quadro é para passar. Eu vejo pelo que me dizem a 
mim: “Só a senhora é que é assim.” 

Paula – Lá na escola os professores davam poesia em matemática. 

Ana Costa – Abençoados. [risos] 

Paula – É um professor que dá formação, é considerado a nossa coqueluche. 

Ana Costa – Como é que se chama? 

Paula – Vitor Santos e também aquele que está no Ministério, que fez os livros com o 
Paulo Abrantes, como é que se chama… o Sérgio Valente (são da minha escola) e a 
matemática na minha escola, por força destes génios, aquilo… a escola teve sempre 
bons alunos a matemática. Porque lá a matemática, nomeadamente no laboratório de 
matemática, é tratada com… com dignidade, não sei se pode dizer isto, ou seja, 
desmistifica-se um bocado essa história da matemática “bicho de sete cabeças”. 

Salomé – Neste momento temos o director geral do ensino básico que é de 
matemática, o director do secundário é licenciado em matemática, são o Paulo 
Abrantes e o Domingos Fernandes, são os dois de matemática. 

Paula – Exactamente. 

Salomé – Pensamos que as coisas estão encaminhadas… e neste momento os 
professores não se podem queixar, pelo menos eu sinto isso, temos muita bibliografia, 
temos muito material. Não há tempo, por vezes, para reflectir. E, além disso, isto tem 
passado tudo muito rapidamente: eu quando fiz o curso eram os cartões perfurados no 
computador e hoje em dia isto já avançou muito. 

Ana Costa – Claro, mas em termos de conhecimento as pessoas acompanharam, o 
problema não está no conhecimento dos professores, isso de facto a maioria tem. O 
problema está mesmo no tratar dos outros, dos que não acompanharam e, portanto, 
tens ali uns que sabem e outros... 

Salomé – E a idade não quer dizer nada, há professores que estão à beira da reforma e 
que avançam e que estão no computador e que estão na calculadora e há outros, muito 
jovens que... 

Ana Costa – Sim, sim, a idade não quer dizer nada, é mesmo uma questão de 
mentalidade, é ter feito o esforço para começar a aprender, ninguém nasce a saber. 

Paula – Eu achava uma delícia fazer-se testes de matemática com poesia, ficava a 
olhar para aquilo, assim feita parva. Levantavam problemas mas poeticamente. Aquilo 
era tudo tão bonito. Sabes que eles (os alunos) faziam os próprios testes, elaboravam 
os próprios testes… 

Ana Costa – E depois trocavam? 

Paula – Exactamente, eram avaliados assim 
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Salomé – Normalmente, eles são muito exigentes, os alunos. Quando a gente diz “Faz 
uma pergunta ao teu colega” ou “inventa aí…”; eles são muito mais exigentes do que 
os professores. 

Paula – Exactamente, eles faziam um teste para os colegas, os colegas faziam para 
eles e depois trocavam. Faziam coisas formidáveis naquela aula do Vitor Santos. 

Ana Paula – E pelos vistos dá resultado. 

Paula – Dá. 

Salomé – Desenvolve muito, formular a questão. E dá trabalho aos alunos e dá 
também trabalho aos professores. 

Ana Costa – Alguns não fazem não é porque não saibam, sabem os conceitos, sabem 
as técnicas, mas depois não sabem como é que se gere o espaço. 

Entrevistadora – Bom, se não querem acrescentar mais nada, que dizem a irmos tomar 
um cafézinho? 
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Estamos interessados nas tuas ideias sobre um conjunto de questões e as perguntas seguintes 
têm apenas como objectivo compreender aquilo que pensas. 
Este questionário não faz parte das tuas avaliações escolares e não será classificado. 
As tuas respostas são anónimas. Por favor, diz-nos aquilo que realmente pensas. 
Obrigado pela tua colaboração. 
 
1. Vamos apresentar-te algumas palavras. Deves dizer-nos as palavras de que te lembres 

quando pensas em cada uma delas (uma palavra por linha). Interessam-nos as tuas 
respostas espontâneas e imediatas. 

 
Por exemplo,  América faz-me pensar em 
 
liberdade 
McDonald’s 
guerra 
- 
-  
etc. 
 
Português faz-me pensar em 
 
 
 
 
 

 
Matemática faz-me pensar em 
 
 
 
 
 

 
Educação Visual  faz-me pensar em 
 
 
 
 
 

 

2. Quais as três disciplinas em que consideras mais importante ter boa nota (coloca-as por 
ordem, sendo 1 = mais importante).  

 
1. 
2. 
3. 
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3. Quais as três disciplinas onde pensas que o teu encarregado de educação considera mais 
importante que tenhas boa nota (coloca-as por ordem, sendo 1 = mais importante) 

 
1. 
2. 
3. 

 
 

4. Qual a disciplina onde é mais fácil tirar boas notas? 
 

 
 
 
5. Qual a disciplina onde é mais difícil tirar boas notas? 
 

 
 
 
Nas questões seguintes vamos apresentar-te um conjunto de frases sobre as quais queremos 
conhecer a tua opinião. A cada uma das frases faz corresponder o número que melhor 
descreve a  tua opinião, de acordo com uma escala que vai de 1 = discordo totalmente a 6 = 
concordo totalmente. 
 

 
D

is
co

rd
o 

 
to

ta
lm

en
te

  

C
on

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

6. O meu encarregado de educação acha importante para mim… 1 2 3 4 5 6 
1. Ter boas notas a português       
2. Ser bom nos desportos       
3. Ter boas notas nas línguas estrangeiras       
4. Ter tempo para me divertir       
5. Ter boas notas a matemática       
6. Ter bons conhecimentos de informática       
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7. A maioria dos meus amigos acha importante … 1 2 3 4 5 6 
1. Ter boas notas a português       
2. Ser bom nos desportos       
3. Ter boas notas nas línguas estrangeiras       
4. Ter tempo para se divertir       
5. Ter boas notas a matemática       
6. Ter bons conhecimentos de informática       
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8. A matemática que aprendo na escola… 1 2 3 4 5 6 
1. Ajuda a encontrar respostas para resolver os problemas do dia-a-dia       
2. Serve para aprender a resolver equações       
3. Ajuda a preparar-me para coisas que irei fazer depois de acabar a 
escola 

      

4. Ajuda a desenvolver a capacidade de abstracção       
5. Serve para aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir       
6. É um bem cultural a que todos têm direito       
7. Não tem utilidade prática       
8. Ajuda-me a ter bons resultados nas outras disciplinas       
9. É uma perda de tempo       
10. Desenvolve o pensamento lógico       
11. Serve para aprender a desenhar gráficos       
12. Não é importante para o futuro       
13. Ajuda a trabalhar bem com outras pessoas       
14. Desenvolve a rapidez do pensamento       
15. É uma parte da nossa herança cultural, tal como a literatura e as 
artes 

      



Matemática: A Bela ou o Monstro? 

 

 134 

 
 
 
 

D
is

co
rd

o 
 

to
ta

lm
en

te
  

C
on

co
rd

o 
to

ta
lm

en
te

 

9. Ter bons resultados a matemática é importante principalmente para..  1 2 3 4 5 6 
1. Arranjar o emprego que pretendo       
2. Agradar aos meus pais       
3. As pessoas pensarem que sou esperto a matemática       
4. Poder preparar-me para a área do ensino secundário que pretendo       
5. Agradar a mim próprio       
6. Não me sentir pouco inteligente       
7. Não chumbar       
8. Não ser repreendido/castigado em casa       
9. Ter boa média no final do ano       
10. Ser considerado inteligente       
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10. Qual a tua opinião acerca das seguintes afirmações? 1 2 3 4 5 6 
1. A matemática não tem nada a ver com a realidade       
2. Em matemática uma coisa ou está certa ou está errada       
3. Problemas matemáticos são resolvidos em menos de 10 minutos       
4. Aprender matemática exige muita prática       
5. A matemática é uma ciência já totalmente construída (tudo o que é 
importante sobre a matemática já é conhecido pelos matemáticos) 

      

6. Por muito que se estude, nunca se consegue ter boa nota a 
matemática se não tivermos boa memória 

      

7. Na realidade os problemas matemáticos podem ser resolvidos pelo 
bom senso sem a aplicação de leis matemáticas 

      

8. A matemática é mais para homens do que para mulheres       
9. Alguns alunos têm um talento natural para a matemática e outros 
não 

      

10. Problemas matemáticos são resolvidos com papel e lápis e não 
mentalmente 

      

11. Na matemática não podemos exprimir as nossas ideias pessoais        
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11. A matemática (entendida enquanto ciência) é útil porque… 1 2 3 4 5 6 
1. Permite desenvolver o raciocínio numérico, o pensamento lógico e 
a capacidade de abstracção 

      

2. A ela se deve o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento       
3. É cada vez mais necessária para o desenvolvimento tecnológico da 
sociedade 

      

4. É das disciplinas que tem mais utilidade prática no nosso dia-a-dia       
5. É indispensável à organização da sociedade actual e ao seu bom 
funcionamento 

      

6. É uma ferramenta essencial para o meu futuro emprego       
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12. Na tua opinião, uma nota de “Bom” a matemática deve-se a… 1 2 3 4 5 6 
1. Ao aluno ter estudado muito       
2.O/a professor(a) gostar do aluno       
3. Ao aluno ter talento natural para a matemática       
4. É uma questão de sorte       
5. Ao aluno ter tido uma boa preparação nos anos anteriores       
6. Ao facto do professor explicar bem       
7. Ao aluno ter decorado bem a matéria (fórmulas, teoremas, 
procedimentos) 

      

8. Ao facto da matemática ser uma disciplina onde se vê 
imediatamente para que serve aquilo que estamos a aprender 

      

9. Ao aluno gostar da matéria       
10. Ao aluno pensar de modo criativo       
11. À grande aplicação prática dos conhecimentos matemáticos       
12. Ao facto da matéria ser fácil       
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13. Na tua opinião, uma nota negativa a matemática deve-se a… 1 2 3 4 5 6 
1. Ao aluno ter estudado pouco       
2.O/a professor(a) não gostar do aluno       
3. Ao aluno não ter talento natural para a matemática       
4. É uma questão de azar       
5. Ao aluno não ter tido uma boa preparação nos anos anteriores       
6. Ao facto do professor não explicar bem       
7. Ao aluno não ter decorado bem a matéria (fórmulas, teoremas, 
procedimentos) 

      

8. Ao facto de não se ver imediatamente para que serve aquilo que 
estamos a aprender 

      

9. Ao aluno não gostar da matéria       
10. Ao aluno não pensar de modo criativo       
11. À falta de aplicação prática dos conhecimentos matemáticos       
12. À dificuldade da matéria       
13. Aos programas serem muito grandes       
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14. Como te sentes relativamente à matemática? 1 2 3 4 5 6 
1. Geralmente sinto-me seguro na matemática       
2. Por muito que estude, a matemática parece-me difícil       
3. Na matemática posso ser criativo e descobrir coisas sózinho       
4. A matemática para mim é uma disciplina fácil       
5. A matemática faz-me sentir descontraído       
6. Não sou bom a matemática       
7. Consigo sair-me bem na maioria das disciplinas mas não na 
matemática 

      

8. Os problemas da matemática parecem um jogo que é divertido 
jogar 

      

9. A matemática faz-me sentir desconfortável e nervoso       
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Nas perguntas seguintes, assinala com uma cruz a resposta que melhor representa a tua 
situação. 
 
15. Comparativamente com os meus colegas da turma, os meus conhecimentos de 

matemática estão… 
 
1. Nos melhores da turma  
  

2. Acima da média  
  

3. Na média  
  

4. Abaixo da média  
  

5. Nos piores da turma  
 
16. Comparativamente com os professores das outras disciplinas, o meu/minha professor(a) 

de matemática está… 
 
1. Nos melhores   
  

2. Acima da média  
  

3. Na média  
  

4. Abaixo da média  
  

5. Nos piores  
 
17. No teu grupo de amigos há mais 

 
1. Bons alunos a matemática  
  

2. Maus alunos a matemática  
  

3. Tantos alunos bons a matemática como maus  
 
18. Das palavras seguintes escolhe aquelas (no máximo três) que melhor definem os teus 

sentimentos para com a matemática? 
 
1. Simpatia  
  

2. Amor  
  

3. Ódio  
  

4. Incompreensão  
  

5. Medo  
  

6. Interesse  
  

7. Obrigação  
  

8. Aborrecimento  
  

9. Desinteresse  
  

10. Aceitação  
  

11. Diversão  
  

12. Outra  Qual?  
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19. Das palavras seguintes, escolhe aquelas (no máximo três) que, na tua opinião, melhor 
definem os sentimentos da maior parte dos teus amigos para com a matemática. 
 

1. Simpatia  
  

2. Amor  
  

3. Ódio  
  

4. Incompreensão  
  

5. Medo  
  

6. Interesse  
  

7. Obrigação  
  

8. Aborrecimento  
  

9. Desinteresse  
  

10. Aceitação  
  

11. Diversão  
  

12. Outra  Qual?  
 

20. Achas que os bons alunos a matemática são, geralmente, … 
(escolhe as respostas que achas mais apropriadas, num máximo de três) 

 
1. Inteligentes  
  

2. Marrões  
  

3. Maus nos desportos  
  

4. Responsáveis  
  

5. Desajeitados  
  

6. Bons nos jogos (cartas, monopólio, etc)  
  

7. Solitários  
  

8. “Meninos da mamã”  
  

9. Pouco atraentes  
  

10. Estudiosos  
  

11. Alguém em quem se pode confiar (responsáveis)  
  

 

21. Como classificas a tua relação com o professor de matemática? 
 
1. Muito Boa  
  

2. Boa  
  

3. Nem boa nem má  
  

4. Má  
  

5. Péssima  
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22. Que profissão desejas vir a ter no futuro? 
 

 
 
23. Achas que para essa profissão a matemática é… 
 
1. Essencial  
  

2. Muito importante  
  

3. Importante  
  

4. Pouco importante  
  

5. Nada importante  

 

24. Gostávamos de conhecer melhor o teu percurso escolar ao nível da matemática. Pedimos, 
por isso, que preenchas a tabela referente aos anos anteriores. Mesmo que não te lembres 
de alguma coisa responde, por favor, aquilo de que te lembrares. Para o efeito assinala 
com uma cruz o quadrado que melhor corresponder à tua posição. 

 
 
Ano Escolar 

Gostavas de 
matemática? 

Sentias-te à 
vontade na 

matemática? 

Gostavas do 
professor? 

O professor 
explicava 

bem? 

Como eram os teus 
conhecimentos a 

matemática? 
 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Bons Médios Maus 
1º ano            
2º ano            
3º ano            
4º ano            
5º ano            
6º ano            
7º ano            
8º ano            

 

 
25. Qual foi o nível que obtiveste a matemática no 8º ano? 

1 2 3 4 5 
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26. Que nível esperas vir a obter este ano a matemática? 

1 2 3 4 5 

     

 
27. Já passaste algum ano com negativa a matemática? 

 
Não  Sim  Quantos?   

 
28. Num dia normal de escola, quanto tempo gastas a estudar ou a fazer trabalhos de casa? 

(Se na tua escola existe “hora de estudo” considera também esse tempo). 
 

1. Nenhum  
  

2. Menos de 15 minutos  
  

3. Entre 15 e 30 minutos  
  

4. Entre 30 e 60 minutos  
  

5. Entre 1 e 2 horas  
  

6. Entre 2 e 3 horas  
  

7. Mais de 3 horas   
 

29. Num dia normal de escola, quanto tempo gastas a estudar matemática ou a fazer trabalhos 
de casa de matemática? (Se na tua escola existe “hora de estudo” considera também esse 
tempo). 

 
1. Nenhum  
  

2. Menos de 15 minutos  
  

3. Entre 15 e 30 minutos  
  

4. Entre 30 e 60 minutos  
  

5. Entre 1 e 2 horas  
  

6. Entre 2 e 3 horas  
  

7. Mais de 3 horas   
 
30. Tens explicações de matemática ou frequentas aulas de apoio complementar na escola? 
 

Sim  Não  
 
31. O teu pai ou mãe (ou algum outro familiar) costuma dar-te apoio no estudo da 

matemática? 
 
Sim  Não  
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32. Assinala quais destes instrumentos de apoio ao estudo possuis em tua casa. 
 
1. Calculadora  
  

2. Computador  
  

3. Secretária/mesa de trabalho própria  
  

4. Dicionário  

 
33. Aproximadamente, quantos livros existem em tua casa?  

(Não contes revistas, jornais ou livros escolares) 
 

1. Nenhum ou muito poucos (0-10 livros)  
  

2. Suficientes para encher uma caixa (11-25 livros)  
  

3. Suficientes para encher um armário (26-100 livros)  
  

4. Suficientes para encher dois armários (101-200 livros)  
  

5. Suficiente para encher três ou mais armários (mais de 200 livros)  
 

34.  Quais as habilitações escolares dos teus pais?  
 Mãe Pai 

1. Não sabe ler nem escrever    
    

2. Ensino básico (1º ciclo) ou equivalente    
    

3. Ensino básico (2º ciclo) ou equivalente    
    

4. Ensino básico (3º ciclo) ou equivalente    
    

5. Ensino secundário    
    

6. Ensino superior    

 

35.  Num dia normal de escola, quanto tempo gastas a…. 
 
 Nenhum Menos de 

1 hora 
1 a 2 
horas 

Mais de 5 
horas 

1. Ver televisão e vídeos        
        

2. Jogar no computador        
        

3. Fazer trabalhos de casa        
        

4. Fazer desporto        
        

5. Ler livros ou revistas por entretenimento        
        

6. Estudar matemática ou fazer trabalhos de         
    casa de matemática        
        

7. Ajudar nos afazeres de casa        
        

8. Estar com os amigos        
        

9. Não fazer nada de especial        
        

10. Na deslocação casa-escola        
        

11. Outras actividades extra-escolares         
     (ex: cursos de línguas/informática)        
        

12. Jogar Gameboy, SEGA…        
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36. Qual o teu sexo? 
 
Feminino  Masculino  
 
 

37. Qual a tua idade?   anos 
 
Obrigada pela tua colaboração.  
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ANEXO 10 
 
 

Lista das Palavras em Associação Livre 
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Português – Listagem das associações efectuadas 
 
 

Quadro 1 – Português (primeira associação) 
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25 Abril 2 cultura 1 literatura 4 
abecedário 1 descobrimentos 4 livros 17 

Afonso Henriques 1 descontracção 1 lixo 1 
alegria 1 disciplina 3 Lusíadas 14 

amizade 2 dormir 2 mar 2 
amor 2 erros 1 Moçambique 1 

analfabeto 1 escola 2 não gosto 1 
aprender 2 escrever 10 novela 1 

artes 1 esperteza 2 orgulho 1 
aulas 4 estudo 11 país 4 

aventura 2 eu 1 palavras 1 
beleza 1 fome 1 património 1 

Benfica 1 fugir 2 poesia 14 
calor 1 futebol 1 Portugal 9 

Camões 27 futuro 1 portugueses 3 
cansaço 2 Gil Vicente 1 professores 7 

casa 2 graça 1 saloios 1 
chatice 3 gramática 17 seca 19 

coisas boas 1 histórias 4 selecção nacional 1 
comida 5 ideias 1 sermões 3 

composições 1 interesse 1 teatro 2 
conhecimento 1 ler 18 testes 2 

corajosos 1 letras 26 textos 12 
criatividade 1 liberdade 5 trabalho 4 

cultura 1 língua 33 tudo 1 
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Quadro 2 – Português (segunda associação) 
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1ª guerra 1 composições 4 Galo de barcelos 1 perguntas 3 
25 de Abril 1 compreensão 1 gramática 20 perseguição 1 
abecedário 1 comunicação 1 gritos 1 poesia 9 
Adamastor 1 confusão 2 guerra 3 Portugal 8 
alentejo 2 contos 1 histórias 3 português 1 
amigos 1 criatividade 2 interessante 1 portugueses 5 
aprender 3 cultura 1 ler 17 Pote de banhas 1 
atenção 1 descanso 1 letras 9 pouco estudo 1 
aulas 2 descobrimentos 4 lindo 1 praias 1 
Auto da barca do 
inferno 1 desnecessidade 1 língua 15 professores 8 
aventuras 1 desporto 1 línguas 2 realidade 1 
biblioteca 1 dicionário 1 Lisboa 2 resumos 1 
boa disposição 1 dificuldades 3 literatura 6 sabedoria 2 
branco 1 disciplina 4 livros 13 saloio 1 
brincadeira 1 Dor de cabeça 3 Lusíadas 12 seca 14 
Camões 13 dormir 4 mar 1 sermões 1 
campeões 1 erros 1 marginalidade 1 sexo 1 
cansativo 1 escola 2 merda 1 teatro 3 
carnaval do Brasil 1 escrever 7 museus 1 testes 4 
casa 1 estudo 6 música pimba 1 textos 9 
chatice 3 fado 1 nada 1 trabalho 2 
cinema 1 família 1 negativas 2 tradição 1 
colonos 1 Fernando Pessoa 1 orgulho 1 tranquilidade 1 
comer 1 festas 1 Os Maias 1 utopia 1 
comércio 1 folhas de árvore 1 país 8 Vale e Azevedo 1 
comida 1 fugir 1 palavras 4   
complicação 2 futuro 1 paz 1   
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Quadro 3 – Português (terceira associação) 
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2ª guerra 1 comunismo 1 Império 1 palavras 4 
adoro 1 conhecimento 1 ingleses 1 Palops 1 
Aia 1 cultura 4 investigação 1 passear 1 
Alentejo 1 desânimo 1 jornalismo 1 paz 2 
alfabeto 1 desespero 1 latinos 1 pequeno 1 
amizade 4 desportos 1 ler 15 pergunta 1 
analfabetismo 2 disciplina 4 letras 7 poesia 5 
análises/reflexões 1 discotecas 1 lindo 1 Portugal 7 
antiguidade 1 divertimento 4 língua 19 portugueses 2 
aulas 3 dormir 2 Lisboa 2 O Principezinho 1 
Auto da barca do inferno 1 drama 1 literatura 5 professores 7 
autores 1 escola 3 livros 8 Queirós 1 
aventura 1 escrever 10 Lusíadas 6 raciocínio 2 
azeite 1 esforço 2 Lusíadas (não percebo) 1 redacções 1 
baralhação 1 estudo 8 mãe 1 revolução 1 
belezas 1 eu 2 muito cuidado 1 seca 7 
Benfica 1 feira do livro 1 música 1 sono 1 
cábulas 1 florestas 1 não devia existir 1 stress 1 
Camões 7 frases 2 nazi 1 teatro 2 
caneta 1 fugir 2 necessário 1 tédio (poucas vezes) 1 
casa 1 Galo de barcelos 1 negativa 1 testes 5 
chatice 4 Gil Vicente 4 notas 2 textos 7 
comida 2 gramática 15 origem 1 TPC 1 
composições 8 heróis 1 Os Maias 1 tradições 1 
compreensão 1 histórias 8 paciência 1 união europeia 1 
comunicação 1 igreja (missa) 1 país 7 viagens 1 

 
 
 
 



Matemática: A Bela ou o Monstro? 

 

 148 

Quadro 4 – Português (quarta associação) 
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análise 1 difícil 2 jornalismo 2 pátria 1 
anedotas 1 disciplina 3 leitura 1 pequeno 1 
aplicação 1 dor de cabeça 2 ler 7 Pessoa 1 
aprender 1 dormir 3 letras 6 pobreza 1 
atenção 1 Eça de Queirós 1 liberdade 2 poesia 4 
aulas 4 escola 3 língua 10 Porto 1 
Auto da barca do inferno 1 escrever 5 língua materna 1 Portugal 5 
bandeira 1 estrangeiro 1 Lisboa 2 portugueses 2 
beleza 1 estudo 4 literatura 3 praia 1 
bom 1 fácil 1 livros 12 professores 4 
calão 1 fácil compreensão 1 Lusíadas 11 profundidade 1 
Camões 8 fome 1 lutadores 1 resposta 1 
céu 1 frases 1 mar 1 resumos 1 
chatice 1 fugir 1 material 1 sair à noite 1 
chatices 1 futuro 1 melhor que matemática 1 Salazar 1 
cidades 1 Garrett 1 monotonia 1 saloios 1 
coisas alegres 1 Gil Vicente 1 mulheres 1 seca 9 
comida 3 governo 1 museus 1 simpatia 1 
companhia 1 gramática 10 música 1 teatro 2 
composições 4 Guterres 1 narrações 1 testes 9 
comunicação 1 histórias 1 notas 3 textos 7 
conforto 1 histórico 1 notas baixas 1 trabalho 1 
corrupção 1 ignorância 1 país 4 Vasco da Gama 1 
cultura 2 incompreensão 1 paixão 1   
descobrimentos 2 interessante 2 palavras 2   
desgraça 1 jogos 1 passeios 1   
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Quadro 5 – Português (quinta associação) 
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alegria 1 conversar 2 grandes 1 outros gostos 1 
Algarve 1 debates 1 histórias 3 país 2 
antiguidade 1 desatento 1 idiota 1 palavras 1 
aplicação 1 descobrimentos 2 imaginar 1 Pinto da Costa 1 
aprender 1 desenvolvimento 1 importante 2 poesia 5 
aspirina 1 disciplina 2 interesse 1 Portugal 3 
atrasado 2 divertido 5 ler 6 portugueses 2 
aulas 1 dormir 1 letras 9 praia 1 
Auto da barca do inferno 3 escola 3 língua 9 prazer 1 
baixo 1 escrever 13 Lisboa 1 professores 4 
Benfica 1 essencial 1 livros 2 respeito 1 
biblioteca 1 estudo 3 loiras 1 Salazar 1 
bom 1 fácil 1 Lusíadas 3 seca 7 
Camões 3 fantasias 1 Maias 1 solenidade 1 
campo 1 Fátima 1 médicos 1 teatro 1 
caneta 1 Fernando Pessoa 2 mundos reais/fantasia 1 técnica 1 
chatice 2 filosofia 1 música 1 televisão 1 
colegas 1 fome 1 não ir p/rua 1 tempo livre 1 
comida 6 futebol 1 negativas 1 testes 5 
complicação 1 gastar tinta 1 Nobel da literatura 1 textos 7 
composições 4 Gil Vicente 3 nuvens 2 trabalho 1 
comunicação 1 gosto 1 organização 1 tristeza 1 
conhecimentos 1 gramática 8 origem 1 vencedores 1 
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Matemática – Listagem das associações efectuadas 
 

 
Quadro 6 – Matemática (primeira associação) 
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alegria 1 desnecessário 1 informática 1 quebra cabeças 1 
Antepassado que criou a 
matemática 1 difícil 1 insónias 1 raciocínio 1 
aprender 1 dificuldades 1 matemáticos 1 reflexão 1 
aprender coisas novas 1 disciplina 1 matéria chata 1 sacrifício 1 
aulas de seca 1 divertimento 1 mecânica 1 seca 24 
bicho de 7 cabeças 1 doidos 1 monotonia 1 sistemas 1 
bom 1 dor de barriga 1 muito estudo 1 stress 1 
brincadeira 1 dor de cabeça 2 nada 2 testes 1 
cação 1 dormir 2 não perceber 1 toque de saída 1 
cálculos 8 equações 15 nega 1 TPC 1 
chatice 4 estudar 1 negativa 1 trabalho 3 
ciência 1 estudo 1 negativas 1 tragédia 1 
comer 1 estupidez 1 número 1 tudo 1 
complicação 1 exercícios 1 números 117 tudo errado 1 
complicado 1 exercícios difíceis 1 pensar 1 universalidade (linguagem) 1 
confusão 1 explicações 1 pensar muito 1 útil 1 
contabilidade 1 expressões 1 perfeição 1 velhos 1 
contas 73 facilidade 1 pesadelo 1 verde 1 
contas difíceis 1 faltar 1 pesadelos 1 vermelho 1 
contas que detesto 1 fazer contas 1 pintas 1 vida 1 
cortex 1 fórmulas 1 Pitágoras 2 vontade de estudar 1 
desatento 1 futuro 1 problemas 9 quebra cabeças 1 
desgosto 1 imensos cálculos 1 professores 9 raciocínio 1 
desnecessária 1 inferno 1 quadrados 1 reflexão 1 
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Quadro 7 – Matemática (segunda associação) 
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aborrecimento 2 difícil 4 letras 2 professora 2 
algarismos 2 dificuldade 6 liberdade 1 projectos 1 

aprender 1 dificuldades 5 livros 1 
prova global mais 
difícil 1 

aula fixe 1 dinheiro 1 mal 1 quadrados 1 
aulas 1 divertido 1 más notas 1 questões difíceis 1 
brincar 1 divertimento 1 matéria 1 raciocinar 2 
caderno 1 dor de cabeça 10 média 1 raciocínio 3 
calculadora 3 dormir 2 medo 2 raízes 1 
calcular 1 equações 26 mercearias 1 razões 1 
cálculos 1 escola 2 monotonia 1 reflexão 1 
calor 1 escritórios escuros 1 muita confusão 1 regras 3 
certezas 1 essencial 1 muito estudo 1 sair da sala 1 
chacha 1 estatísticas 1 muito tempo p/TPC 1 seca 12 
chatice 10 estudar 3 não é seca 1 seca (de vez quando) 1 
chatices 1 estudo 3 não gosto 1 sinal de somar 1 
chato 1 estudos 2 negativas 2 sol 1 
ciências 1 exercícios difíceis 1 notas altas 1 sólidos 1 
coisas para  esquecer 1 expressões 1 números 31 sono 3 
complicação 1 ficar a olhar 1 operações 2 teoremas 1 
computadores 1 folhas quadriculadas 2 parque diversões 1 teorias 1 
contabilidade 2 fórmulas 3 pensar 4 ter de pensar muito 1 
contas 42 fracções 1 perda de tempo 1 ter que pensar 1 
contas difíceis 1 genialidade 1 Pitágoras 1 testes 4 
contas difíceis m. 
aliciantes 1 geometria 2 porcaria 2 testes difíceis 1 
derrotas 1 gosto muito 1 prazer 1 TPC 1 
desastre 1 incógnitas 2 probabilidades 1 trabalho 5 
desatenção 1 inequações 1 problemas 29 triângulos 1 
desejo ser prof. 1 interessante 1 problemas complicado 1 trigonometria 1 
desgraça 1 ir para casa 1 professor 1 vagabundos 1 
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Quadro 8 – Matemática (terceira associação) 
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aborrecimento 6 dinheiro 2 inteligência 1 problemas 9 
alegria 1 disciplina 3 interessante 2 problemas reais 1 
algo q. não entendo a 100% 1 distracção 1 ir embora 1 prof. bacana 1 
aplicação 1 divertido 1 lápis 1 prof. giro 1 
árabes 1 dor de cabeça 9 ler o jornal 1 professor 1 
áreas 1 empresário 1 livro com contas para fazer 1 professora 3 
atenção 1 empresas 1 lógica 1 profs. melgas 1 
aturar o prof. 1 equações 19 matéria fixe 1 quadriculado 1 
aulas 2 escola 2 medo 1 quebra-cabeças 2 
aulas de seca 1 essencial 1 método de substituição 1 raiz quadrada 1 
boa disposição 1 estatística 2 monotonia 2 receio 1 
boas notas 1 estatísticas 1 mudança de humor 1 regras 1 
bom emprego 1 estratégias 1 muita matéria 1 régua 1 
bons professores 1 estudar 2 não estudar 1 roupa 1 
borracha 1 estudo 2 não vou seguir 1 saturação 1 
brincar 1 exacto 1 negativa 2 seca 7 
caimbras 1 exaustiva 1 negativas 3 símbolos 1 
calculadora 5 exercícios 7 nervos 1 sinais 2 
cálculos 4 explicadores 1 nervosismo 1 sistemas 2 
cálculos complicados 1 fácil 2 notas 1 soluções 1 
cansaço 2 faltar às aulas 1 números 15 soma 1 
chatices 4 figuras geométricas 2 nunca mais toca 2 somas 1 
chinês 1 folhas quadriculadas 1 obrigação 2 stora mal penteada 1 
calculadoras 1 fórmula resolvente 2 operações 1 tabuada 4 
complicações 3 fórmulas 2 parvoíce 1 tempo pedido 1 
complicado 1 fracasso 1 pensar 3 teorias contraditórias 1 
compreensão 1 fracções 1 pesadelos 1 testes 8 
confusão 2 futuro 1 Pitágoras 4 TPC 2 
contas 14 geometria 1 ponto fraco 1 trabalho 5 
cortex 1 gráficos 4 porcaria 1 trigonometria 4 
cubos 1 harmonia 1 preocupação 1 utilidade 1 
difícil 1 incógnitas 1 preocupações 1 verde 1 
dificuldades 7 inequações 3 probabilidades 2 vómitos 1 
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Quadro 9 – Matemática (quarta associação) 
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aborrecimento 2 dormir 1 lápis 1 problemas difíceis 1 
adorável 1 equações 15 linha 1 produto 1 
ângulos 2 equações irritantes 1 lógica 2 professor 2 
aulas 1 erros 1 mãe 1 professores esquisitos 1 
barafunda 1 esforço 3 mais uma aula 1 professora  extrovertida 1 
bicho de 7 cabeças 1 estudar 2 máquinas 1 professora 1 
bolsa de valores 1 estudo 3 maravilha 1 professores 3 
bons alunos 1 exactidão 1 más notas 1 proporcionalidade 1 
cábulas 1 exercícios 2 medir 1 prova global 1 
caderno 2 exercícios difíceis 1 monstros 1 quadrados 7 
calculadora 9 explicação 1 Não criatividade 1 raciocínio 1 
cálculos 2 explicações 1 não estudar 1 relógio 1 
chatice 1 facilidade 1 não gosto 1 sabedoria 1 
chatices 1 falar com o colega 1 negativa 3 seca 10 
chato 1 fogo 1 negativas 1 sinais numéricos 1 
circunferências 3 fórmulas esquisitas 1 nervos 1 sistemas 3 
complicações 3 fracasso 1 números 8 sono 1 
confusão 2 fracções 1 ódio 1 stress 1 
contas 12 funções 1 paciência 2 tabelas 1 
contas confusas 1 futuro 1 passeios 1 tabuada 2 
dá que pensar 1 geometria 4 pensar 2 tabuadas 1 
depressão 1 gestão de empresas 1 pensar muito 1 teorias 1 
desenv. inteligência 1 gordura 1 perda de tempo 1 testes 4 
desenv. cérebro 1 gráficos 3 péssimas notas 1 testes difíceis 1 
desespero 1 horrível 1 Pitágoras 1 testes/globais 1 
dificuldade 3 importante p/ o futuro 1 positiva 1 TPC 1 
dificuldades 2 incompreensão 1 positivas 1 trabalho 1 
disciplina 3 inteligência 2 probabilidade 2 triângulos 2 
divisões 1 ir embora 1 probabilidades 3 trigonometria 7 
dor de cabeça 6 jogos 1 problemas 6 vitória 1 
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Quadro 10 – Matemática (quinta associação) 
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"puxar" pela cabeça 2 contas 8 gira 1 positivas 1 
100% 1 desinteresse 1 gosto 1 preguiça 1 
4 horas 1 desistir da disciplina 1 incapacidade 1 probabilidades 4 
aborrecimento 1 difícil 2 inteligência 1 problemas 4 
algo que gosto 1 dificuldades 1 lápis 1 professor irritante 1 
ângulos 1 dinheiro 2 leis matemáticas 1 professora porreira 1 
apontamentos 1 divisão 1 linhas 1 professora 1 
aprender resolver problemas 1 dor de cabeça 4 lógica 1 professores 1 
atenção 1 dores 1 marrões 1 quadradinhos 1 
aulas 1 dormir 1 matéria fácil 1 quadrados 3 
axiomas 1 embirração 1 mau estar 1 química 1 
baldas 1 empenho 1 medo 1 regras 1 
barco 1 equações 4 não me interessa 1 sair da aula mais cedo 1 
boa disciplina 1 escola 2 negativa 2 saturação 1 
brincar 1 estatística 1 notas 1 seca 5 
calculadora 1 estudar 2 notas miseráveis 1 símbolos 1 
cálculos 1 estudo 2 números 5 sistemas 1 
cálculos mentais 1 exercícios 2 números complicados 1 socorro 1 
casa 1 expressões 1 obrigação 1 solidez 1 
casos notáveis multiplicação 1 faculdade 1 ódio 1 subtracções 1 
castigos 1 falta de atenção 1 Olhar p/pernas professora 1 tabuada 1 
chata 1 FCP (não gosto) 1 operações 2 técnica 1 
chatice 5 finanças 1 pai 1 teorema de Pitágoras 2 
ciências 1 folhas quadriculadas 2 pensamento 1 teoremas 1 
circunferência 1 formas geométricas 2 pensar 4 teoria 1 
complicações 2 fórmulas 6 percentagens 1 testes 5 
concentração 2 fracções 1 perda de tempo 1 TPC 2 
confusão 2 fugir 1 pesadelo 4 triângulos 1 
conhecimentos 1 futuro 2 Pitágoras 3 trigonometria 4 
contagens 1 geometria 6 pontapés no caixote do lixo 1 volumes 1 
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Educação Visual - Listagem das associações efectuadas 
 
 

Quadro 11 – Educação Visual (primeira associação) 
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à vontade 1 desenhos 167 leões 1 professora 1 
Aborrecimento 1 desenhos bonitos 1 levantar cedo 1 provas globais 1 
alguma liberdade 1 disciplina 1 liberdade de expressão 3 quadrados 1 
António 1 diversão 1 liberdade 4 régua 4 
Aprender 1 divertido 1 libertar ideias 1 rigor 2 
Arcos 1 divertimento 5 linhas 3 rigoroso 1 
Arquitectura 2 dor de cabeça 1 luz 1 riscos 2 
Arte 12 Dragon Ball Z 1 mar 2 sabedoria 1 
aturar professora 1 espaços verdes 1 música 1 seca 7 
aula diferente 1 estiradores 1 não fazer nada 1 sonhos 2 
aula divertida 1 exército 1 natureza 2 Sporting 4 
Bacano 1 expressão 2 objectos 1 stora parva 1 
baralho 1 fácil 1 olhos 1 stress 1 
bolas 1 falta de material 1 paciência 1 tempo perdido 1 
canetas de cor 1 folhas 1 paisagem 2 tintas 1 
coisas lindas 1 formas 1 paisagens bonitas 1 trabalho 1 
construções geométricas 1 futebol (Sporting) 1 pastas 1 trabalhos manuais 1 
conversa na aula 1 futura profissão 1 perspectiva 1 traços 1 
cores 6 geometria 6 pessoa pequena 1 tudo o que nos rodeia 1 
criatividade 1 ideias 1 pintura 3 ver 1 
descansar 1 inspiração 1 pontos de fuga 1 visão 1 
descontracção 2 interessante 1 prédios 1   
desenhar 9 lápis 4 professora chata 2   
desenho livre 2 lápis de cor 1 professor 2   
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Quadro 12 – Educação Visual (segunda associação) 
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aborrecimento 2 compasso 1 espaço 1 linhas 1 professor chato 1 
abstracção 1 cones 1 esquadro 1 mais1 aula 1 professora 1 
abstracto 1 conforto 1 fácil 1 manhã 1 quadros 4 

acordar cedo 1 conjunto linhas 1 
falar com 
colegas 1 maquetes 1 rabiscos 1 

alegria 1 construções geométricas 1 falta de jeito 1 materiais 1 raciocínio 1 
axonometria 1 conversar 1 fantasia 1 Material desenho 1 rectângulos 1 

apreciação 1 convivência 1 
figuras 
geométricas 3 

muitas formas de 
desenhar 1 rectas paralelas 1 

aprender 
perspectivas 1 convívio 1 folha de papel 1 muito trabalho 2 régua 18 

ar 1 cores 15 folhas 3 música 1 
representações 
geométricas 1 

arco-íris 1 criatividade 1 folhas A3 1 natureza 3 retratos 1 
arquitectos 1 cultura 1 folhas brancas 1 negativa 1 rigor 4 

arquitectura 9 descanso 1 
forma 
comunicação 1 nota 4 1 Salazar 1 

arte 13 descontracção 2 
forma de 
expressão 1 

óculos estranhos 
(prof) 1 seca 1 

artes plásticas 1 descontrair 1 formas 1 olhos em bico 1 seca de aula 1 

atraso 1 desenho livre 2 
formas 
diferentes 1 paisagem 1 seca de professor 1 

auto-estrada 1 desenhos 23 geometria 18 papel 1 simplicidade 1 
bem-estar 1 desenhos geométricos 2 gráficos 1 pensar 1 sólidos 1 
Benfica 1 desenhos secantes 1 grafitis 3 perfeição 1 teatro 1 
bom 1 desenv.capacid.desenho 1 guaches 1 perspectiva 3 TPC 1 

bonecos 1 
disciplina sem 
importância 1 imaginação 3 pincéis 1 trabalho com compasso 1 

borracha 1 distracção 1 imaginar 1 pintar 6 trabalhos 3 
canetas 1 diversão 3 interesse 1 pintura 11 trabalhos manuais 2 
cansativo 1 divertido 2 jeito 1 Pókemon 1 traços 2 
capacidade 
desenhar 1 divertimento 5 lápis 7 pontos 1 tranquilidade 1 
casas 1 divertir 1 lápis de cor 3 precisão 2 vida 1 

chatice 3 dormir 3 levantar cedo 1 
professor que nunca 
falta 1 visão 1 

circunferência 1 esboços 1 liberdade 7 professor avariado 1 vitrais 1 

colorir 1 esculturas 1 
liberdade 
expressão 5 professor espectáculo 1 professor chato 1 
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Quadro 13 – Educação Visual (terceira associação) 
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activ. aula 
desnecessárias 1 comunicação 1 espontaneidade 1 liberdade 1 prova global 1 
agradável 1 concentração 1 esquadro 6 linhas 4 quadros 1 
aguarelas 1 contas 1 estiradores 1 livros 1 realidade 1 
alegria 2 conversar 1 expressão 3 lixo 1 rectas 1 

animais 1 convívio 1 exterior 1 
mãos/braços 
peludos 1 régua 11 

António Arroio 1 cores 11 fácil 1 marketing 1 rigor 2 
ar-livre 1 criatividade 4 falta de material 1 material 2 riscos 1 

arquitectura 2 descanso 1 
figuras 
geométricas 4 material de escola 1 sabedoria 1 

arte 4 descontracção 3 fixe 1 medir 1 seca 4 

asneiras 1 desenhar 2 folhas 3 
Melodias/cores 
neutras 1 sem censura/crítica 1 

astes 1 desenhos 23 
forma 
comunicação 1 moca de Rio Maior 1 simpatia 1 

baldas 1 desinteressante 1 formas 1 notas 1 sonho 1 
beleza 2 dificuldade 1 fotografias 1 novidades 1 talento 1 
bem_estar 1 dinâmica 1 frete 1 objectos 1 técnicas manuais 1 
bloco 1 dinheiro 1 geometria 7 oval 1 tédio 1 
blocos A3 1 direitos humanos 1 guaches 3 paisagem 1 telas 1 
boa nota 1 disciplina 1 hipérboles 1 parábolas 1 tempo passa + rápido 1 

boas notas 2 
Discip. q.mãe 
ensina 1 imaginação 2 pastas 1 tintas 2 

bonecos 1 discutir à vontade 1 inútil 1 perfeição 1 topografia 1 
borracha 1 divertido 1 inventar 1 perspectivas 2 trabalhos manuais 3 
canetas feltro 1 divertimento 2 ir embora 1 pintar 4 ver filmes 1 
capas 1 divertir 1 jeito 1 pintura 10 vistas 2 

chatice 1 dor de cabeça 1 
jeito para 
desenhar 1 pinturas rupestres 1 

visualizar imagens na 
cabeça 1 

cinema 1 dormir 1 lábios 1 planos 1 vontade de aprender 1 
circunferências 1 entretenimento 1 lápis 12 professor 1   
colorir 1 esculpir 1 lápis de carvão 1 professora 4   
compasso 9 espírito 1 lápis de cor 1 projectos 2   
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Quadro 14 – Educação Visual (quarta associação) 
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aborrecido 1 desenvolvimento 1 inventos 1 perspectivas 1 
aborrecimento 1 designer 1 jeito 1 pintar 3 
abstracção 1 disciplina 1 lápis 12 pintura 5 
abstracto 1 disciplina obrigatória 1 lápis de cor 2 pinturas 3 
afia 2 divertimento 5 Leonardo da Vinci 1 planos 1 
aplicar conhecimento 1 edifícios 1 liberdade 3 pontos 1 
arcos 1 elipses 1 liberdade de expressão 3 preto e branco 1 
arquitectura 2 esquadro 3 linhas 2 profs. esquisitos 1 
arte 2 estiradores 1 luz 1 professor simpático 1 
aula 1 exercícios 1 maçador 1 projectos 1 
barulho 1 exposição 1 material escolar 2 recortes 1 
BD 1 fácil 1 medidas 1 rectas e planos 1 
bolas 1 falta de jeito 1 molduras 1 régua 13 
borracha 2 faltas 1 movimento 2 relaxar 1 
borrões 1 ferramentas 1 muito trabalho 1 seca 2 
cavaletes 1 figuras 1 música 1 secante 1 
colar 1 focos 1 objectos 3 sentar-me onde quiser 1 
colegas 1 folhas 3 obras-primas 1 sólidos 1 
comer 1 folhas A3 2 obras de arte 1 Sporting 1 
compasso 4 formas 1 ortogono 1 telas 2 
conhecimento 1 futuro 1 ouvir música 1 tesouras 1 
construções com caixas 1 geometria 4 paisagens 2 testes 2 
construir polígonos 1 guache 1 papéis 1 tintas 2 
conversar 2 habilidade 1 papel 1 trabalhar 1 
convívio 2 hipérboles 1 papel cavalinho 1 trabalho 3 
cores 13 ideias 1 parvo do professor 1 trabalhos manuais 2 
criatividade 5 imaginação 6 passatempo 2 traços 1 
descontracção 1 iniciativa 1 passeios 1 transferidor 1 
desenhar 1 instrumentos de desenho 1 pasta 1 troca de ideias 1 
desenhos 7 inútil 2 perfeição 2 vista 1 
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Quadro 15 – Educação Visual (quinta associação) 
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à-vontade na sala 1 cores 4 Itália 1 pintores 1 
aborrecimento 1 coxos 1 lápis 5 pintura 6 
aplicação 1 cultura 1 lápis B 1 planificação 1 
aprender a desenhar 1 desenhos 1 lápis de cor 2 planos 1 
arcos 1 desenhos p/ exposições 1 levantar cedo 1 pouca liberdade 1 
arte 5 design 1 liberdade 4 prática 1 
arte livre 1 disciplina 1 linhas 3 prof. c/ideias malucas 1 
aula 1 disciplina preferida 1 livre 2 professor coxo 1 
aula fixe 1 divertimento 2 materiais 2 recortar 1 
aula para descontrair 1 doença 1 minas de lapiseira 1 rectas 1 
Balbúrdia 1 esquadro 5 museus 1 régua 12 
bem-estar 1 estirador 2 música 1 rigor 2 
Borracha 4 exprimir 1 natureza 1 seca 4 
Branco 1 falar 1 negativa 1 sólidos 1 
brincadeira 1 falta gosto/talento 1 objectivos 1 sujidade 1 
caneta 1 falta de jeito 2 observação 1 técnicas 2 
canetas de feltro 2 fazer o que quiser 1 oculista 1 tintas 2 
cassete 1 folhas 4 óculos 1 trabalhar 1 
chatice 2 formas 2 olhos 1 trabalhar com prazer 1 
círculos 2 geometria 1 originalidade 1 trabalhos 3 
colas 1 gostar 1 paciência 1 trabalhos manuais 1 
compasso 5 gritos 1 paisagens 1 trabalhos práticos 1 
concentração 1 guaches 1 papel cavalinho 1 traços 1 
confusão 2 guerra 1 parábolas 1 tristeza 1 
construções 2 imaginação 7 participações 1 volume 1 
contas 1 interessante 1 perspectiva 1 pintores 1 
conversar 3 interesse 1 Picasso 2 pintura 6 
copianços 1 ir para casa 2 pintar 1 planificação 1 
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ANEXO 11 
 
 

Critérios para o Agrupamento das Palavras em Associação Livre 
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Associação livre de palavras 
 
 
 
Português 
 
 
1ª Fase da Associação  
 

Acontecimentos históricos ou figuras históricas – 25 de Abril, Afonso Henriques, 

Descobrimentos... 

Autores ou obras literárias – Camões, Gil Vicente, Lusíadas... 
Sentimentos positivos – alegria, amizade, amor, coisas boas, beleza, criatividade, 
descontracção, liberdade... 
Sentimentos negativos – cansaço, chatice, seca, casa, fugir... 
Aquisição de conhecimentos - aprender, conhecimento... 
Aulas/escola/disciplina – aulas, escola, disciplina... 
Cultura/património – cultura, património... 
Estudo/trabalho – estudo, trabalho... 
Futebol – Benfica, futebol, selecção nacional... 
Letras – letras, abecedário...  
País/povo – país, Portugal, portugueses... 
Ler/escrever – ler, escrever... 
 
 
2ª Fase da Associação – Categorias 
 

1. Conteúdos  
a. Conteúdos  disciplinares (literatura, poesia, histórias, sermões, teatro, 

textos, autores/obras literárias, livros) 
b. Componentes da língua (abecedário, palavras, letras, gramática) 

 
2. Actividades 

a. Operatória da sala de aula (ler, escrever, composições, testes, material 
escolar...) 

b. Investimento pessoal (estudo, trabalho, concentração...) 
 

3. Sentimentos  
a. Positivos (alegria, amizade, amor, descontracção) 
b. Negativos (cansaço, seca, chatice, dormir) 
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4. Enquadramentos2 
a. Agentes (professor) 
b. Contexto (aulas, disciplina, escola) 
c. Objectivos (aprender, conhecimento)  

 
Específicas 

5. Língua 
6. Identidade Nacional (cultura, país, património, Portugal, portugueses) 
7. Símbolos (figuras/acontecimentos, selecção portuguesa, Lisboa, Benfica, 
futebol) 

 
 
 
Matemática 
 
 
1ª Fase da Associação  
 

Sentimentos positivos – alegria, amizade, amor, coisas boas, beleza, criatividade, 
descontracção, liberdade... 
Sentimentos negativos – cansaço, chatice, seca, casa, fugir... 
Aquisição de conhecimentos - aprender, conhecimento... 
Aulas/escola/disciplina – aulas, escola, disciplina... 
Estudo/trabalho – estudo, trabalho... 
Cálculos/contas – contas, fazer, contas, cálculos... 
Material escolar – caderno, calculadora, folhas quadriculadas... 
 
2ª Fase da Associação - Categorias  
 

1. Conteúdos 
a. Conteúdos  disciplinares (geometria, equações, sistemas, estatística, 

leis, teorias...) 
b. Componentes (números, expressões, símbolos...) 

 
2. Actividades 

a. Operatória da sala de aula (exercícios, testes, contas, cálculos, 
material escolar...) 

b. Investimento pessoal (estudo, trabalho, concentração, marrões...) 
 
 

                                                 
2 Na última fase da categorização optou-se por não distinguir subcategorias, dado que tinham um peso bastante inferior ao que se 

registava nos outros casos, passando-se, assim, a ter uma categoria una designada por “Enquadramentos” sem subdivisões.  



Anexo 11 

 165 

3. Sentimentos  
a. Positivos (alegria, amizade, amor, descontracção...) 
b. Negativos (cansaço, seca, chatice, dormir...) 

 
4. Enquadramentos 

a. Agentes (professor, explicador) 
b. Contexto (aulas, disciplina, escola) 
c. Objectivos (aprender, conhecimento)  

 
Específicas  

5. Problemas 
 
 
 
Educação Visual 
 
 
1ª Fase da Associação  
 
Sentimentos positivos – alegria, amizade, amor, coisas boas, beleza, criatividade, 
descontracção, liberdade, liberdade de expressão... 
Sentimentos negativos – cansaço, chatice, seca, casa, fugir... 
Aquisição de conhecimentos - aprender, conhecimento... 
Aulas/escola/disciplina – aulas, escola, disciplina... 
Estudo/trabalho – estudo, trabalho... 
Talento- jeito, falta de jeito, capacidade para desenhar, jeito para desenhar... 
Material escolar – canetas, lápis, folhas, telas, estiradores, tintas... 
Natureza – natureza, paisagem, ar livre, rios, arco-íris, árvores, espaços verdes... 
Arte – pintura, música, arquitectura, escultura, quadros, pinturas, pintores... 
 
 
2ª Fase da Associação  - Categorias 
 

1. Conteúdos 
a. Conteúdos  disciplinares (geometria, circunferências, parábolas, 

hipérboles, planos, rectas...) 
b. Componentes (cores, formas, linhas, objectos, riscos, rigor, 

perspectivas...) 
 

2. Actividades 
a. Operatória da sala de aula (desenhos, desenhar, pintar, colorir, 

esculpir,, testes, material escolar...) 
b. Investimento pessoal (estudo, trabalho, concentração, marrões...) 
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3. Sentimentos  
a. Positivos (alegria, amizade, amor, descontracção...) 
b. Negativos (cansaço, seca, chatice, dormir...) 

 
 

4. Enquadramentos 
a. Agentes (professor, explicador) 
b. Contexto (aulas, disciplina, escola) 
c. Objectivos (aprender, conhecimento)  

 
Específicas  

5. Artes (arquitectura, música, pintura, pintores, quadros...) 
6. Natureza (ar livre, animais, paisagens, rios...) 
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ANEXO 12 
 
 

Lista das Profissões Desejadas Pelos Alunos 
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Quadro 1 – Lista das profissões desejadas pelos alunos inquiridos 

Profissão desejada Número de alunos 
academia militar  1 
actriz 3 
agricultor 1 
analista de laboratório 1 
animação social 1 
animador gráfico 1 
antropologia/psicologia 1 
arqueologia 2 
arqueologia/antropologia/espeleologia/medicina 1 
arqueologia/arquitectura 1 
arquitectura 10 
arquitectura/design 1 
arquitectura/engenharia civil 1 
arquitectura/jornalismo 1 
arquitectura/design 1 
arquitectura de interiores 1 
artes 1 
assistência social 1 
astronomia 1 
banca 1 
banca/veterinária 1 
biologia/química 1 
biologia 7 
biologia marinha 3 
biologia /engenharia química 1 
biologia /pediatria 1 
biologia /psicologia/educadora de infância 1 
bioquímica 1 
cabeleireira/hospedeira 1 
cantora/actriz/manequim 1 
chefe de cozinha 1 
cientista 1 
comunicação social/relações públicas 1 
comércio 1 
contabilidade 2 
contabilidade/engenharia e gestão industrial 1 
contabilista 2 
desenhador de artes gráficas 1 
design/publicidade 1 
designer 2 
designer gráfico 1 
desporto 1 
direito 2 
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direito ou matemática 1 
direito/jornalismo 1 
economia 5 
economia/contabilidade 1 
educadora de infância 5 
educadora infância/assistente social 1 
educadora de infância/professora primária 1 
electricista 1 
empresário 3 
enfermagem 1 
enfermagem/biologia 1 
engenharia agrónoma/educador infância 1 
engenharia informática 5 
engenharia informática/engenharia civil 1 
engenharia mecânica 1 
engenharia 2 
engenharia aeroespacial 1 
engenharia aeronáutica 1 
engenharia aeronáutica/astrofísica 1 
engenharia civil 1 
engenharia electrónica 2 
engenharia mecânica 2 
engenharia /economia 1 
engenharia do ambiente 1 
engenharia do petróleo 1 
ensino/direito 1 
ensino/secretariado 1 
esgrima 1 
estilismo 3 
farmácia 1 
fisioterapia 1 
força aérea 2 
fotógrafo jornalista 1 
fotógrafo/cartonista 1 
futebolista 3 
geologia 1 
gestão 7 
gestão empresas/hospedeira 1 
gestão/engenharia 1 
gestão de empresas 2 
gestão/marketing 1 
guarda-redes 1 
guia intérprete/relações públicas 1 
guia turística 1 
história 1 
história/arqueologia 1 
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hospedeira de bordo 1 
hotelaria 1 
hotelaria/pastelaria 1 
informática 4 
informática/electrónica 1 
informático/engenheiro electrotécnico 1 
jornalismo 23 
jornalismo /actriz 1 
jornalismo /professor de português 1 
jornalismo /psicologia 1 
jornalismo /publicidade 1 
línguas estrangeiras 1 
manequim 1 
marinha 1 
marketing/publicidade/comunicação social 1 
marketing/publicidade 2 
matemática/história 1 
matemática 1 
mecânico 1 
mecânico/empregado de mesa 1 
mecânico/fresador 1 
medicina 21 
medicina pediátrica 1 
medicina /arquitectura 1 
medicina /farmácia 1 
medicina /política 1 
medicina /professor de matemática 1 
modelo/direito 1 
música 1 
música/professor de educação física 1 
o que der 1 
operador multimédia 1 
pasteleiro 1 
pediatria/obstetrícia 1 
piloto aviação 1 
piloto comercial 1 
piloto força aérea  1 
policia 2 
policia/educador de infância 1 
professor de desporto 1 
professor de educação física 4 
professor francês 1 
professor inglês 1 
professor matemática 2 
professor primária 1 
professor de academia de dança 1 
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professor de educação física/fisioterapia 1 
professor de educação física 2 
professor de inglês/estilista 1 
professora primária/fisioterapia/enfermagem 1 
professora 1 
programador 1 
programador de informática 2 
psicologia 8 
psicologia /jornalismo 1 
psicologia /professora primária 1 
publicidade 2 
qualquer coisa sem matemática e físico-química 1 
química 1 
relacionado com matemática 1 
relações públicas 1 
repórter 1 
repórter fotográfico 1 
secretariado 1 
secretariado/actriz 1 
teatro 1 
técnica de agência de viagens 1 
técnico gestão de empresas 1 
técnico de desporto/futebolista 1 
técnico de informática 7 
trabalhar em empresa que fabrica máquinas para deficientes 1 
turismo 1 
veterinária 10 
veterinária/desenhadora BD 1 
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Quadro 2 – Lista das profissões desejadas pelos alunos inquiridos  
(primeira agregação) 

Profissão desejada Número de alunos 
academia militar 1 
agricultor 1 
analista_laboratório 1 
animação social 1 
antropologia 1 
arqueologia 4 
arquitectura 15 
artes do espectáculo 6 
assistência social 1 
astronomia 1 
banca 2 
biologia 14 
bioquímica 1 
cabeleireira 1 
cientista 1 
comércio 1 
comunicação social 1 
contabilidade 5 
design 6 
desporto 6 
direito 4 
economia 6 
educador infantil 18 
electricista 1 
empresário 3 
enfermagem 2 
eng. aeronaútica 3 
eng. agrónoma 1 
eng. ambiente 1 
eng. electrónica 2 
eng. informática 7 
eng. mecânica 3 
eng. petróleo 1 
engenharia 3 
engenharia civil 1 
ensino 3 
esgrima 1 
estilismo 3 
farmácia 1 
fisioterapia 1 
força aérea 2 
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fotografia 3 
geologia 1 
gestão 13 
guia turística 2 
história 2 
hospedeira_bordo 1 
hotelaria 4 
informática 16 
jornalismo 28 
línguas estrangeiras 1 
marinha 1 
marketing 2 
marketing/publicidade 1 
matemática 3 
mecânico 3 
medicina 27 
moda 2 
música 2 
operador multimédia 1 
operário fabril 1 
piloto 1 
piloto aviação 2 
polícia 3 
prof. educ.física 8 
prof. francês 1 
prof. inglês 2 
prof. matemática 2 
prof. primária 2 
prof.dança 1 
psicologia 10 
publicidade 2 
quimica 1 
relações públicas 1 
secretariado 2 
turismo 2 
veterinária 11 
não sabe 38 
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Quadro 3 – Lista das profissões desejadas pelos alunos inquiridos 
 (segunda agregação) 

Profissão desejada  Número de alunos 
academia militar 1 
agricultor 1 
analista_laboratório 1 
animação social 1 
antropologia 1 
arqueologia 4 
arquitectura 15 
artes do espectáculo 6 
assistência social 1 
banca 2 
biologia 14 
bioquímica 1 
cabeleireira 1 
cientista 1 
comércio 1 
comunicação social 1 
contabilidade 5 
design 6 
desporto 6 
direito 4 
economia 6 
electricista 1 
empresário 3 
enfermagem 2 
engenharias 16 
ensino 35 
esgrima 1 
farmácia 1 
fisioterapia 1 
força aérea 2 
fotografia 3 
geologia 1 
gestão 13 
guia turística 2 
história 2 
hospedeira_bordo 1 
hotelaria 4 
informática 23 
jornalismo 28 
línguas estrangeiras 1 
marinha 1 
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marketing 3 
matemática 5 
mecânico 3 
medicina 27 
moda 5 
música 2 
operador multimédia 1 
operário fabril 1 
piloto 3 
polícia 3 
psicologia 10 
publicidade 2 
quimica 1 
relações públicas 1 
secretariado 2 
turismo 2 
veterinária 11 
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Quadro 4 – Lista das profissões desejadas pelos alunos inquiridos 
 (agregação final) 

Profissão desejada  Número de alunos 
arquitectura 15 
artes do espectáculo 6 
biologia 14 
contabilidade 5 
design 6 
desporto 6 
economia 6 
engenharias 16 
ensino 35 
gestão 13 
informática 23 
jornalismo 28 
matemática 5 
medicina 27 
moda 5 
psicologia 10 
veterinária 11 
outras 71 
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ANEXO 13 
 
 

 
Diplomados, Segundo o Nível de Curso, por Sexo e Ramos de 

Ensino (1996/97) 
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Diplomados, segundo o nível do curso, por sexo e ramos de ensino (1996/97) 
 

Ramo de ensino  
Sexo  Total Bacharelato Licenciatura Pós-

licenciatura Mestrado Doutoramento  

Homens e Mulheres 42796 11120 25067 613 1884 232  

Ciências da Educação e Formação 
de Professores 6184 1753 3183 98 186 10  

Belas Artes e Artes Aplicadas 1345 637 531 - 4 -  
Letras 3219 39 2815 8 319 13  
Religião e Teologia 150 - 140 6 4 -  
Ciências Sociais e Ciências do 
Comportamento 4623 100 3965 116 380 21  

Formação em Comércio e 
Administração de Empresas 8451 3279 3563 185 101 -  

Direito 2320 19 2279 - 20 2  
Ciências Exactas e Naturais 1065 - 850 - 158 57  
Matemática e Informática 1303 212 853 - 139 14  
Ciências Médicas, Saúde e Higiene 4241 2308 1113 131 72 29  
Ciências de Engenharia 4875 1359 2811 - 330 54  
Arquitectura e Urbanismo 597 - 579 - 15 3  
Agricultura, Silvicultura e Pescas 1149 476 568 3 76 20  
Nutricionismo 49 - 48 - 1 -  
Informação e Documentação 1969 913 657 48 34 -  
Outros 1256 25 1112 18 45 9  
       % mulheres no total 

Mulheres 27304 7438 15979 367 944 103 63,8 

Ciências da Educação e Formação 
de Professores 5100 1663 2467 73 111 5 82,5 

Belas Artes e Artes Aplicadas 845 398 346 - 2 - 62,8 
Letras 2543 32 2275 8 200 4 79,0 
Religião e Teologia 40 - 38 1 1 - 26,7 
Ciências Sociais e Ciências do 
Comportamento 2997 75 2630 67 183 12 64,8 

Formação em Comércio e 
Administração de Empresas 4948 1988 2108 100 32 - 58,5 

Direito 1529 16 1503 - 10 - 65,9 
Ciências Exactas e Naturais 723 - 594 - 102 27 67,9 
Matemática e Informática 681 83 490 - 68 7 52,3 
Ciências Médicas, Saúde e Higiene 3269 1898 772 65 57 12 77,1 
Ciências de Engenharia 1503 363 961 - 94 19 30,8 
Arquitectura e Urbanismo 262 - 252 - 8 2 43,9 
Agricultura, Silvicultura e Pescas 638 246 331 3 44 11 55,5 
Nutricionismo 38 - 38 - - - 77,6 
Informação e Documentação 1424 663 469 42 17 - 72,3 
Outros  764 13 705 8 15 4 60,8 

Fonte: DAPP, Ministério da Educação, Estatísticas da Educação 1996/97 
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