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RESUMO 
 

Esta investigação visa estudar a construção da identidade profissional do professor de 
Matemática no início da sua carreira, tendo em conta a sua biografia, o seu conhecimento 
profissional, os processos relacionais em que se envolve, os contextos escolares e as 
condições sociais da pós-modernidade. Foi realizado um estudo longitudinal com quatro 
professores de Matemática do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário nos seus 
três primeiros anos de carreira. 

O enquadramento teórico desta investigação desenvolve-se ao longo de três partes 
distintas: o conhecimento do professor, a identidade profissional e os primeiros anos de 
carreira. Através da primeira parte, pretende-se caracterizar o conhecimento do professor 
quanto à natureza e ao conteúdo, dando-se destaque à vertente moral deste conhecimento 
como uma área pouco explorada e que tem implicações importantes na identidade 
profissional. Na segunda, começa-se por explorar o conceito de identidade, sendo 
apresentadas diferentes perspectivas, para de seguida o relacionar com a identidade 
profissional do professor. Na última parte, procura-se conhecer a fase inicial da carreira 
através dos resultados de diversas investigações. 

A metodologia adoptada nesta investigação situa-se no paradigma interpretativo 
assumindo o estudo de caso como design. Foram construídos quatro estudos de caso de 
professores de Matemática em início de carreira, baseados, essencialmente, na análise de 
um conjunto de entrevistas com carácter biográfico realizadas ao longo de três anos 
lectivos. 

Este estudo permite concluir que a identidade é um processo idiossincrático, complexo e 
multidimensional. Foram identificadas quatro dinâmicas identitárias principais que 
sintetizam a orientação profissional dominante em cada professor, a saber: SER, TER; 
APRENDER e FAZER. As influências sobre a construção da identidade profissional são 
múltiplas, e interrelacionam-se e conjugam-se de diversas formas, não devendo ser 
encaradas como factores mas como elementos de uma história, como acontecimentos ao 
longo de um percurso biográfico, que configuram a representação que o professor tem de 
si próprio e da profissão. Os resultados deste estudo vêm realçar a importância da 
biografia na construção da identidade profissional do professor, bem como da presença 
do Eu pessoal no Eu profissional, mas mostram também que é possível que a formação 
inicial tenha um impacto significativo nesse processo. Embora os contextos escolares 
sejam relevantes, esta investigação salienta o papel destacado dos grupos de referência na 
fase inicial da carreira. 

 

Palavras-chave: Identidade; Identidade profissional; Início da carreira; Conhecimento profissional; 
Biografias.  



 

ABSTRACT 
 

In this research I intend to study the construction of the professional identity of the 
mathematics teacher in the beginning of his career, according to his biography, his 
professional knowledge, the relational processes which he engages in, the schooling 
context and the social conditions of post-modern society. The present study has a 
longitudinal character, involving four elementary and secondary mathematics teachers in 
their first three years of teaching. 

The theoretical frame of this research develops along three distinct parts: the teacher’s 
knowledge, the professional identity and the early years of teaching. Through the first 
one, I pretend to characterise teacher’s knowledge concerning its nature and contents, 
highlighting the moral dimension of this knowledge as an almost unexplored area which 
has important implications in professional identity. In the second part, I begin by 
exploring the concept of identity, presenting different perspectives and next relating it 
with teacher’s professional identity. In the third part, I explore the initial period of 
teacher’s career through the results of several researches. 

The methodology adopted in this research follows the interpretative paradigm having the 
study case as its major design. Four study cases concerning mathematics teachers in the 
beginning of their professional careers have been constructed, mainly based in the analysis 
of a set of interviews with biographical character realized in the course of three school 
years. 

This study allows one to conclude that identity is an idiosyncratic, complex and 
multidimensional process. There have been identified four main identity dynamics that 
synthesize the dominant professional orientation in each teacher, namely: TO BE, TO 
HAVE, TO LEARN and TO DO. The influences over the construction of professional 
identity are multiple and interrelated, conjugating themselves in several ways, and 
shouldn’t be faced as factors but as elements of a story, as events along a biographical 
course configuring the representation the teacher has of himself and of his profession. 
The results of this study highlight the importance of biography in the construction of the 
teacher professional identity, as well as the presence of the personal self in the 
professional self, but show at the same time that is possible for teacher education to have 
a significant impact in that process. Although school contexts are relevant, this research 
highlights the role played by reference groups in the initial period of the career. 

 

Key words: Identity; Professional Identity; Mathematics Beginning Teachers; Professional Knowledge; 
Biographies.  
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Cada momento mudei. 
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Nunca me vi nem achei. 
De tanto ser, só tenho alma. 
Quem tem alma não tem calma. 
Quem vê é só o que vê, 
Quem sente não é quem é, 
 
Atento ao que sou e vejo, 
Torno-me eles e não eu. 
Cada meu sonho ou desejo 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

História 

Entre o sonho e a realidade 

 
Dirigi-me à escola em que fui colocada para leccionar naquele ano. No 
exterior da escola rapazes e raparigas dançavam Rap. 

Apesar de todo um ambiente que me fazia sentir muito insegura, apareceram 
uns miúdos muito solícitos, do 2º ciclo, que me conduziram até ao Conselho 
Executivo porque eu não conseguia lá chegar sozinha. Ali, um dos seus 
representantes mostrou-se disponível para escutar as minhas preferências 
quanto aos níveis que pretendia leccionar. Mas, ainda nesse dia, soube que 
me tinha sido concedido o privilégio de leccionar turmas do 6º ano (uma 
experiência que, afirmaram, iria constituir um desafio pedagógico muito 
interessante), e também o 7º e o 8º anos. Claro que os outros professores 
tinham esgotado todas as turmas do secundário, argumentando que não me 
tinham dado nenhuma turma do secundário porque implicaria ter que 
percorrer os labirínticos corredores entre edifícios diferentes, e, como tal, o 
intervalo entre as aulas não seria suficiente. 

Os corredores da escola eram, de facto, labirínticos. O tempo de aula mal 
dava para começar a tratar os assuntos que tinha planeado. Os alunos eram 
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conhecidos pelos seus nick-names (interroguei-me como iria memorizar 
aqueles nomes tão estranhos). Não estavam nada interessados na 
Matemática, antes queriam discutir assuntos da actualidade e questionar por 
é que vivem em barracas, e por que motivo nunca vão irão sair dali. A minha 
grande preocupação era o facto de não me conseguir fazer ouvir. A minha 
voz simplesmente não se projectava. 

Às 16 horas, todos os professores e funcionários queriam ir-se embora 
porque o local era muito perigoso a partir dessa hora. Mas, eu só terminei o 
meu primeiro dia de aulas já a entrar pela noite. Um funcionário com ar 
mestiçado esperou por mim para eu não ir sozinha, através do parque 
enlameado pelas primeiras chuvas de Outono, para o meu automóvel. De 
seguida, avancei pela estrada esburacada, passando, primeiro, pelas muitas 
barracas e, depois, pelos edifícios, como caixotes empilhados, com muitas 
lojas que nunca o chegaram a ser, mas cujos vidros já estavam partidos, e as 
múltiplas placas “Vende-se”. Afinal, aquele lugar não era muito desejado... 

Sentia-me aliviada por aquele dia ter terminado, esperando que o dia seguinte 
me trouxesse a segurança e a orientação necessárias para desempenhar a 
minha árdua tarefa como professora. 

 

Esta história retrata, de algum modo, os receios que muitos jovens professores têm, 

todos os anos, motivados pela expectativa da escola em que vão ser colocados e dos 

alunos com quem irão trabalhar. O que é muito significativo é que esta narrativa 

constitui um relato de um sonho que tive durante o período em que trabalhava nesta 

investigação. Embora não leccione no ensino básico há cerca de dez anos, consigo ainda 

viver e reviver as situações descritas nessa história como antecipação de uma realidade 

temida. Para tal sentimento terá contribuído, também, o contacto que tive com algumas 

escolas no decurso desta investigação, onde trabalhavam professores no início de 

carreira. Os meus medos e inseguranças eram, também, os deles e os seus medos e 

inseguranças passaram, também, neste sonho, a ser meus. 

A entrada na profissão é um momento sempre muito ansiado, envolto em muita 

expectativa e ansiedade. No entanto, essa fase crítica não se limita aos primeiros dias na 

escola. A fase inicial da carreira tem sido descrita como um período crítico de adaptação 

e aprendizagem que se pode prolongar por alguns anos e que terá bastante relevância na 
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identidade profissional do professor. Esta passagem de aluno a professor produz um 

grande impacto nos jovens professores, o qual é muitas vezes denominado por “choque 

com a realidade” (Veenman, 1984). Ao contrário do estado de choque emocional que, 

em geral, é limitado no tempo, o choque que os jovens professores enfrentam é um 

processo prolongado e complexo que decorre do confronto que ocorre entre os ideais 

que se foram construindo e a realidade da sala de aula, que não lhe sendo desconhecida é 

agora olhada e vivida por um outro prisma. 

Sendo habitualmente reconhecido que esta é uma fase a que tem que ser dada uma 

atenção especial, foi previsto, no estatuto da carreira docente dos professores dos 

ensinos básico e secundário, um período de indução em que o professor teria um 

acompanhamento particular, o que nunca foi concretizado. Ao invés, em geral, as escolas 

esperam do professor principiante um comportamento típico do profissional que sabe 

quais são as suas responsabilidades e que pode, portanto, cumpri-las tal como os outros 

professores mais experientes. Frequentemente, esse choque com a realidade tem ainda 

uma maior intensidade, pelas condições que lhes são dadas, uma vez que os professores 

mais velhos, fazendo-se valer da sua posição hierárquica, entregam-lhes as turmas mais 

difíceis e os piores horários (Esteve, 1995). Por vezes, existe uma atitude de banalização 

das dificuldades que os jovens professores enfrentam, expressa na ideia de que “todos 

passámos por isto e fomos capazes de ir sobrevivendo” (Silva, 1997, p. 76). No entanto, 

não se podem desconsiderar as possíveis consequências negativas de tal “choque com a 

realidade” que se expressam em frustração, insucesso e, até mesmo, abandono da 

profissão. Adicionalmente, há que ter em conta que o sucesso do professor, nesta fase, 

tem implicações significativas no processo educativo, afectando de forma directa os 

próprios alunos. Portanto, este é um período que deve merecer a atenção de todos os 

agentes do sistema educativo, de forma a compreenderem mais profundamente este 

período de indução, com as possíveis implicações que isso terá para a formação inicial, 

bem como para a formação contínua de professores. 
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1.1. Preâmbulo 

 

1.1.1. A motivação para a profissão 

Um dos aspectos importantes a explorar na fase inicial da carreira são as motivações do 

professor em relação à sua profissão e ao seu papel profissional. Essas motivações 

começam a surgir muito antes do professor iniciar a sua actividade. Torna-se, por isso, 

necessário conhecer os motivos que levaram o professor a enveredar por uma 

licenciatura em ensino ou a escolher a profissão. 

Num momento, em que, em muitos países, existe uma enorme dificuldade em atrair os 

jovens para a profissão (Hargreaves, 2000), interrogamo-nos: O que leva alguém a querer 

ser professor hoje em dia? Que atractivos tem a profissão, actualmente, para os jovens? 

De facto, existe uma convicção generalizada de que muitos professores chegam à 

profissão por não existirem outras alternativas profissionais, ou seja, que a escolha da 

profissão docente é “negativa”, isto é, por “falta de outra” (Cordeiro Alves, 1997, p. 18). 

No entanto, existem estudos nacionais e internacionais que evidenciam que, apesar de 

tudo, não são essas as razões apontadas para a escolha da profissão. Por exemplo, num 

estudo com 568 alunos em formação em seis universidades portuguesas, os motivos 

apresentados consistiram no desejo de ser útil, de usar as suas capacidades e iniciativa no 

trabalho com jovens e de contribuir para o benefício da humanidade (Valente e Bárrios, 

1986). Como interpretar esta aparente divergência? 

No caso concreto do curso de formação de professores de Matemática da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, muitas vezes este não constitui a primeira opção dos 

alunos. No entanto, existe uma ideia difundida de que é um curso difícil e que requer 

uma grande dedicação. Portanto, há necessidade de perceber quais as motivações dos 

alunos e como estas evoluem. Esta afigura-se-nos como uma questão importante, na 

medida em que a motivação para a profissão pode ser reveladora das imagens que os 

jovens professores foram construindo ao longo do tempo, podendo elas justificar alguns 

dos choques que os jovens professores enfrentam ao iniciar a docência. Também, 

mudanças nas motivações podem revelar mudanças na forma como o professor encara a 
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profissão. Este estudo pode, ainda, ajudar a compreender a natureza do investimento que 

o professor faz na sua profissão. 

Por outro lado, a análise da motivação para a profissão pode revelar-se de particular 

interesse numa época em que são criadas imagens muito arrojadas do que se espera do 

professor: ser autónomo, criativo, reflexivo, crítico, interventivo e intelectual. Mas, ao 

assistirmos à massificação do ensino superior e à entrada na universidade de tantos 

jovens que procuram um curso que lhes ofereça emprego garantido, interrogamo-nos 

sobre a existência de um fosso demasiado profundo entre as expectativas de um e de 

outro grupo quanto ao papel do professor. Paralelamente, há que ter em conta que, nos 

últimos anos, as condições de empregabilidade entre os professores se alteraram 

profundamente, fazendo com que as expectativas de colocação fácil que os jovens 

traziam sejam defraudadas ao terminarem a licenciatura.  

 
1.1.2. Os primeiros anos 

As investigações que vêm a ser realizadas sobre os primeiros anos de carreira, continuam 

a trazer novos resultados, apoiando a ideia de que é preciso continuar a dar uma atenção 

muito particular à entrada na docência, “dada a trama de complexidades contextuais e 

factores que intervêm na mesma” (Cordeiro Alves, 1997), que podem comprometer 

positiva ou negativamente o futuro do professor. Há um grande interesse em perceber 

qual o real impacto da formação inicial no nosso país, na medida em que muitos estudos, 

internacionalmente, traçam um quadro bastante negativo a esse respeito (Brown e Borko, 

1992; Bullough, 1997). Cavaco (1991), por exemplo, afirma que perante “as situações 

complexas que enfrenta, o professor jovem pode ser levado a reactualizar experiências 

vividas como aluno e a elaborar esquemas de actuação que rotiniza e que se filiam em 

modelos tradicionais, esquecendo mesmo propostas mais inovadoras” (p. 164). 

O primeiro ano pode ser gratificante pela responsabilização por um papel social novo 

mas caracteriza-se, igualmente, pela existência de grandes tensões que, segundo Cordeiro 

Alves (1997), ultrapassam aquelas que a investigação tem referido, uma vez que a 

realidade docente tem vindo a revestir-se de uma maior complexidade que vai 

“engrossando o número de professores ‘desadaptados’, confrontados com a necessidade 
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de uma auto-resolução dos seus conflitos profissionais” (p. 415). Adicionalmente, no 

nosso país, ao contrário do que sucede noutros países, como a Inglaterra, o Canadá ou os 

E.U.A., os professores começam a sua carreira muito jovens, quando talvez ainda estejam 

num processo de afirmação da idade adulta. No entanto, têm de lidar com situações de 

grande complexidade que, por isso, exigem um grau elevado de maturidade. Este 

constitui mais um indicador de como o período de indução na carreira docente é crítico 

para o jovem professor. 

Decorre daqui a importância de conhecer as experiências de aprendizagem na profissão 

dos professores principiantes, nos contextos em que se inserem, ajudando-nos a traçar 

um quadro mais fiel do que é (aprender a) ser professor em Portugal ao entrarmos num 

novo milénio. Embora tenham sido realizados, entre nós, nos últimos anos, diversos 

estudos que procuram identificar as dificuldades e os dilemas com que se confrontam os 

professores no primeiro ano de docência (Cavaco, 1991; Cordeiro Alves, 1997; Silva, 

1997), a metodologia utilizada, muitas vezes, não contempla um contacto directo entre o 

investigador e o jovem professor. Contudo, esse contacto revela-se fundamental para 

ajudar o professor a reflectir sobre as sua experiências. 

Num estudo conduzido por Cecília Galvão (1998), foram acompanhadas, durante dois 

anos, três jovens professoras de Biologia, com o objectivo de investigar o seu 

desenvolvimento profissional. Tendo seguido uma abordagem narrativa, a investigadora 

menciona que “o voltar ao passado para explicar atitudes e comportamentos 

proporcionou o confronto de cada professora com as suas situações de formação, 

ajudando-a a uma definição do que pretende na profissão, numa perspectiva de 

desenvolvimento profissional” (p. 673). Isto só foi possível porque foram criadas 

condições para a existência de um diálogo frequente entre a investigadora e as jovens 

professoras que conduziu a momentos de reflexão partilhada. Bullough (1998) refere que 

o contar de histórias pessoais pode ajudar o professor principiante a pensar de forma 

mais profunda sobre a sua experiência, contribuindo para o seu desenvolvimento 

profissional e a construção da sua identidade profissional. O uso de estudos de casos, 

com uma forte componente biográfica, pode ser uma abordagem muito produtiva não só 

na investigação com os professores, mas também na formação inicial e contínua. 
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1.1.3. Ser professor de Matemática 

O ensino da Matemática tem passado por um processo de renovação muito acentuado, 

que se traduziu não só em alterações substanciais nos conteúdos e nas metodologias de 

trabalho mas, também, na ênfase que é dada ao desenvolvimento de capacidades, atitudes 

e valores, por oposição a uma orientação anterior centrada mais na aquisição de 

conhecimentos e no treino de algoritmos e procedimentos. No contacto que tenho tido 

com os alunos, como formadora, nas disciplinas ligadas à Didáctica da Matemática, 

posso observar o seu interesse por conhecer essa nova realidade e de se prepararem para 

ela, na medida em que consideram que o ensino que tiveram foi muito tradicional, 

reduzindo-se praticamente ao domínio dos conteúdos. A ideia de inovação parece ser 

muito atractiva para estes jovens, mas como reagirão quando, ao chegarem à escola, 

verificam que existem muitas condicionantes à sua prática e que tudo é muito mais 

complexo do que poderiam antecipar? 

Um aspecto que, naturalmente, pode marcar a identidade profissional do professor de 

Matemática é toda a carga social associada a esta disciplina. Se, por um lado, existe um 

estigma social em relação à Matemática, como uma disciplina difícil, reservada a alguns 

alunos talentosos, por outro lado, é muito valorizada pela sociedade, considerando-se 

indispensável em muitas áreas. A visão que os jovens professores poderão deter é a de 

que lhes é reservada uma missão muito importante, muitas vezes, quase impossível, de 

levar os alunos a gostarem da disciplina e a terem sucesso. Deste modo, é expectável que 

a disciplina que vão ensinar assuma uma grande relevância na sua identidade profissional. 

Por exemplo, num estudo conduzido por Domingos Fernandes (1994), constatou-se que 

os alunos da formação inicial atribuíam ao professor de Matemática uma identidade 

distinta dos outros professores, decorrente da dificuldade intrínseca da disciplina e do 

respectivo curso. Embora tenham muito em comum com outros jovens professores, 

existirão também especificidades no modo como eles se integram na profissão e 

concebem o seu papel como professores, que será importante conhecer. 
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1.2. O estudo 

 
Este estudo teve como origem uma forte motivação profissional para conhecer que 

professores se iriam tornar os alunos da licenciatura em ensino da Matemática em cuja 

formação tenho colaborado. Com este objectivo em mente, seria necessário estudar as 

circunstâncias em que se desenrola a sua prática nos primeiros anos de carreira, fase 

muitas vezes designada por “indução na profissão”. Neste estudo esta é encarada como 

uma fase inicial de um processo mais amplo de desenvolvimento profissional, em que o 

professor vai adquirindo os saberes e as competências características da profissão, bem 

como adquirindo os valores e normas da sub-cultura profissional em que se integra. 

A fase de indução corresponde a momentos intensos de aprendizagem para o jovem 

professor, bem como a processos de socialização na sub-cultura da escola em que inicia a 

sua actividade. Trata-se de um período determinante para que os jovens professores 

estabeleçam as suas perspectivas acerca do ensino e de como devem “comportar-se 

como profissionais” (Day, 1999, p. 59). 

 
1.2.1. A construção da identidade profissional 

A aprendizagem que tem lugar neste momento inicial da carreira não se limita à aquisição 

de um conjunto de conhecimentos e competências. Esta produz, também, 

transformações ao nível da própria pessoa do professor e daquilo que ele é capaz de 

fazer, constituindo, pois, uma experiência de identidade (Wenger, 1998). Tornar-se 

professor envolve também uma mudança pessoal, “tornar-se um tipo diferente de 

pessoa, um processo de transformação de identidade” (Calderhead e Shorrock, 1997, p. 

171). A construção da identidade profissional desenvolve-se através de um processo 

social interactivo e complexo, no qual o jovem professor se confronta constantemente 

com escolhas e constrangimentos ao procurar integrar a comunidade dos seus pares 

(Zeichner e Gore, 1990). 

Os jovens professores que agora iniciam a sua vida profissional, deparam-se com uma 

escola repleta de contradições e sobre a qual recaem enormes expectativas. A este 

respeito Bullough (1997) afirma que “a escola é um lugar de conflito entre os mundos 
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moderno e pós-moderno, um conflito que coloca os professores perante exigências (...) 

que tornam cada vez mais difícil formar uma identidade profissional” (p. 79). Uma certa 

crise na definição da identidade profissional decorrerá, também, em certa medida, de 

mudanças sociais para além do próprio sistema educativo que afectam o próprio conceito 

de identidade. A visão da identidade como uma categoria fixa, objectiva, empírica, 

ahistórica ou biológica tem vindo a ser posta de parte, na sociedade pós-moderna (Baker, 

1999). Alguns autores defendem que a pós-modernidade vem pôr em causa a unicidade 

do self, na medida em que a pessoa existe “num estado de permanente construção e 

reconstrução” (Gergen, 2000, p. 7), principalmente devido às forças de saturação social. 

A construção da identidade do professor pode ser entendida como um processo através 

do qual este desenvolve uma imagem de si próprio enquanto professor, decorrente de 

todas as suas vivências, sendo largamente construída pela negociação de significados no 

seio dos grupos sociais com os quais foi interagindo, no decorrer da sua história de vida 

(Wenger, 1998). De acordo com Polkinghorne (1988), a identidade desenvolve-se através 

da configuração narrativa de eventos pessoais que “inclui não só aquilo que temos sido 

como também antecipações daquilo que seremos” (p. 150). A identidade está 

permanentemente sujeita a remodelações, uma vez que, sob a influência de diversos 

factores, as memórias das nossas experiências estão também em constante revisão 

(Damásio, 2000). 

Um dos motivos por que o conceito de identidade é importante no contexto desta 

investigação é pela dificuldade que existe em separar a dimensão pessoal e a dimensão 

profissional do professor. O ensino muito raramente é uma representação. A pessoa do 

professor está intimamente envolvida na acção, pois tal como refere Bullough (1998), 

“no ensino o meio é a mensagem e a mensagem é quem, e o que, é o professor como 

pessoa” (p. 96). As crenças e as teorias pessoais que os futuros professores possuem, 

influenciam profundamente o seu estilo de ensino, o qual é (re)confirmado pelas 

experiências iniciais. Deste modo será importante encorajar os jovens professores a 

explicitar as suas imagens e as crenças pessoais sobre o ensino e a profissão de forma a 

reconstruir a sua imagem do Eu profissional (Kagan, 1992). 



10 

 
A construção da identidade profissional 

 

O conceito de identidade profissional afigurou-se-me, à partida, particularmente 

apropriado para estudar esta fase inicial da carreira, dado que a pessoa do professor é 

fundamental na constituição do professor que irá ser, ou seja, que os seus objectivos 

pessoais e profissionais estão profundamente interligados neste tipo de profissão. Assim 

sendo, nesta investigação, seria necessário dar prioridade às perspectivas dos próprios 

professores e atender às suas biografias. Simultaneamente, há que ter em conta que a 

identidade profissional é construída no seio de múltiplas influências e, como tal, seria 

necessário conhecer também a visão que o professor tem sobre estas. 

 
1.2.2. O problema e as questões de investigação 

De acordo com as considerações que foram feitas no ponto anterior, esta investigação 

em como objectivo: estudar a construção da identidade profissional do professor de 

Matemática no início da carreira, tendo em conta a sua biografia, o seu conhecimento 

profissional, os processos relacionais em que se envolve, os contextos escolares em que 

se encontra e as condições sociais da pós-modernidade. As questões decorrentes desta 

problemática e que irão orientar o design desta investigação são as seguintes: 

i. Como se caracteriza a identidade profissional de professores de 

Matemática em início de carreira? 

ii. Quais os dilemas e tensões que os professores em início de carreira 

experimentam no processo de construção da sua identidade profissional? 

iii. Qual a influência dos processos, condições e contextos que se seguem na 

construção da identidade profissional do professor em início de carreira? 

 Biografias 

 Desenvolvimento do conhecimento profissional 

 Processos relacionais  

 Contextos escolares 

 Condições da pós-modernidade 



11 

 
Capítulo 1– Introdução 

iv. De que modo se relacionam esses processos, condições e contextos na 

construção da identidade profissional do professor em início de carreira? 

 

Para compreender o processo de construção da identidade profissional, foi pensada a 

realização de um estudo longitudinal com professores de Matemática do 3º ciclo do 

ensino básico e do ensino secundário nos seus três primeiros anos de carreira, após 

terem terminado a licenciatura. 
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CAPÍTULO 2 

 

O CONHECIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

 

 

 

Ao procurar compreender-se, através desta investigação, a construção da identidade 

profissional de professores no início da carreira, poderíamos interrogar-nos sobre a 

oportunidade de integrar aqui também o estudo do conhecimento profissional do 

professor. De facto, a fase inicial na vida profissional é vulgarmente associada à ideia de 

‘aprender a ensinar’. Se existe algo que possa definir este período, para além das 

habituais identificações dos desafios e dificuldades, é a aprendizagem que tem lugar, de 

uma forma muito intensa. 

A vasta literatura sobre professores principiantes descreve os diversos tipos de 

aprendizagem que estes realizam e que envolvem, entre outros: aquisição de 

conhecimento sobre os alunos, mobilização desse conhecimento para reconstruir as 

suas imagens sobre si mesmo como professor, desenvolvimento de rotinas 

procedimentais de gestão da aula e de instrução (Kagan, 1992); conhecimento para a 

acção, resolução de problemas práticos e aprendizagem sobre relações humanas 

(Calderhead e Shorrock, 1997).  

Adicionalmente, poder-se-á considerar que este tema é relevante no contexto deste 

estudo, na medida em que, em qualquer fase da profissão, o conceito de ‘conhecimento’ 
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é determinante na definição do que é ser professor. Do ponto vista cultural e social, o 

professor é encarado como detentor de um certo conhecimento, com o qual lida todos 

os dias, e a todo o momento, na sua vida profissional. Este conceito é, sem dúvida, um 

elemento decisivo para compreender o modo como o professor se define como 

profissional. 

Outro dos motivos que pode ser apontado para a relevância do tema, é a forte 

influência da área disciplinar na definição da identidade profissional, especialmente no 

caso dos professores que tiveram uma formação alargada na componente científica do 

conteúdo. Esta influência, que se observa mais notoriamente nos professores do ensino 

secundário (Hargreaves, 1996), será, provavelmente, também visível nos professores que 

não estando a exercer nesse nível de ensino, não só têm habilitações para o leccionar, 

como procuram fazê-lo a curto ou médio prazo. Poder-se-á afirmar que existe, por parte 

de muitos dos jovens professores, uma relação muito estreita com o conhecimento 

matemático que terá implicações sobre o modo de se verem enquanto profissionais. 

Não nos poderemos esquecer, ainda, que os professores que participam neste estudo 

deixaram a formação inicial há pouco tempo e, como tal, poder-se-á esperar que os 

conhecimentos no domínio da Matemática e da Didáctica da Matemática, bem como as 

teorias educativas, tenham alguma visibilidade na forma como procuram entender a 

realidade educativa. É natural que procurem explicitar as aprendizagens anteriores na 

busca de soluções para os problemas com que se confrontam no dia-a-dia. 

Todos estes aspectos nos levam a crer que o professor em início de carreira tem uma 

relação próxima com o tema conhecimento, questionando-se, sobre aspectos relativos 

ao saber que e ao saber fazer (Fenstermacher, 1994). De facto, o desenvolvimento que 

ocorre nesta fase da carreira é de dois tipos: conceptual e comportamental (Kagan, 

1992). Pode esperar-se que seja, em especial, o segundo que suscite maiores 

preocupações ao jovem professor. Podem surgir questões, tais como: “O que sei fazer 

bem?”, “O que ainda não sei fazer?”, “Que conhecimentos posso mobilizar?”, “Que 

conhecimentos necessito de desenvolver?”, “Como aprendo?”, “Estou a aprender?”. 

Este questionamento, que ocorrerá de um modo mais ou menos implícito, é parte 

integrante do modo como o professor se vê na profissão, ou seja, da sua identidade 
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profissional. O professor vai desenvolvendo uma “teoria educacional subjectiva”, 

utilizando a designação de Kelchtermans (1993), que constitui uma componente 

importante da identidade profissional e que integra “o conhecimento, opiniões e valores 

que o professor possui sobre as suas actividades profissionais” (p. 200). Deste modo, 

será indispensável dar a devida atenção ao conhecimento profissional do professor em 

início de carreira. 

O presente texto encontra-se dividido em duas grandes secções: a primeira, em que se 

apresenta uma perspectiva sobre o conhecimento profissional do professor, a de 

conhecimento prático profissional; a segunda, na qual se procura analisar em que 

medida a dimensão moral do ensino pode constituir um elemento importante para 

compreender a construção da identidade profissional do professor. 

 

2.1. O conhecimento do professor como conhecimento prático profissional 

 
O conhecimento do professor tem sido abordado, nas últimas décadas, sob múltiplas 

perspectivas e tem originado um número muito elevado de investigações empíricas. No 

nosso país, o conhecimento do professor de Matemática, juntamente com as suas 

concepções e práticas, é dos domínios mais investigados na área da Educação 

Matemática (Ponte, Matos e Abrantes, 1998a). Mas, exactamente, a que nos referimos 

quando falamos de conhecimento profissional do professor? 

 
2.1.1. A natureza do conhecimento profissional do professor 

A intenção de abordar este tema neste estudo, recordemo-lo, não decorre do seu 

interesse intrínseco, mas da contribuição que pode dar para a compreensão da 

identidade profissional. Assim, há que buscar uma perspectiva sobre o conhecimento 

profissional que nos permita atingir esse objectivo. Uma das hipóteses poderia ser tratar 

o conhecimento do professor num sentido mais genérico e falar de concepções ou 

crenças, mas, tal abordagem, em geral, coloca as questões num plano mais abstracto, 

distanciado da prática e dos eventos significativos para o professor. 
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Entendendo a identidade como uma configuração narrativa de eventos pessoais, o 

conhecimento profissional deverá ser definido, de modo consentâneo, como decorrente 

da experiência pessoal. Como referem Lakoff e Johnson (1980): “na auto-compreensão 

estamos sempre à procura do que unifica as nossas próprias experiências diversas com o 

objectivo de darmos coerência às nossas vidas” (p. 232). O conhecimento profissional é, 

assim, encarado como pessoal, no sentido em que é idiossincrático e situado, 

dependendo dos contextos em que é adquirido e utilizado. Em muitas investigações é 

mesmo designado por conhecimento prático.  

Freema Elbaz foi uma das percursoras da investigação sobre o conhecimento prático, 

através do estudo da professora Sara, que constitui uma importante referência nas 

abordagens interpretativas. Para esta investigadora, o conhecimento do professor integra 

dois tipos de conhecimentos: conhecimento teórico (no âmbito da disciplina científica e 

das teorias sobre o desenvolvimento da criança, aprendizagem e teorias sociais) e 

conhecimento proveniente da experiência. Estes dois tipos de conhecimento são 

“integrados pelo professor individual em termos de valores e crenças pessoais e 

orientados para a situação prática” (Elbaz, 1983, p. 5). Esta autora considera que o 

conhecimento prático é de natureza dinâmica, contextual e tácita e que se desenvolve 

pela prática e é posto em acção na prática. 

Alguns anos mais tarde, Elbaz (1993) refere que se encontra no discurso dos 

professores uma certa orientação ecológica que parece desenvolver-se da relação, 

particularmente, da relação entre professor e aluno e dos contextos em que se 

desenrolam os processos de ensino. Argumenta, ainda, que os professores possuem 

“uma visão complexa do seu trabalho em relação com valores pessoais e culturais” (p. 

197). Portanto, qualquer perspectiva sobre o conhecimento do professor deverá atender 

à complexidade que lhe é inerente. Como refere João Pedro da Ponte, a investigação 

nesta área deverá realizar “uma abordagem mais globalizadora, que tenha em conta o 

conjunto dos conhecimentos e competências [do professor] e as suas manifestações na 

acção” (Ponte et al., 1998a, p. 219). Também Pilar Azcárate considera que o 

conhecimento profissional é de natureza prática e que se encontra num plano 

epistemológico intermédio entre o saber académico e o saber experiencial, expressando-
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se na elaboração de “teorias práticas que orientam e dirigem a sua acção” (Azcárate, 

1999, p. 115). 

Os investigadores canadianos Connelly e Clandinin, que têm dado uma avultada 

contribuição neste domínio, designam o conhecimento do professor por “conhecimento 

prático pessoal”. Esta definição decorre, segundo os autores, da sua identificação com 

uma epistemologia do pensamento prático, tal como se encontra em Schön, e do seu 

interesse em compreender como “indivíduos particulares conhecem a situação da sua 

sala de aula” (Connelly e Clandinin, 1986, pp. 296-297). Clandinin refere-se a este 

conhecimento do seguinte modo: 

Vemos o conhecimento prático pessoal como [estando] na experiência 
passada da pessoa, na mente e no corpo actuais da pessoa e nos planos e 
acções futuros da pessoa. É conhecimento que reflecte o conhecimento prévio 
do indivíduo e reconhece a natureza contextual desse conhecimento do 
professor. É um tipo de conhecimento esculpido, e formado, por situações; 
conhecimento que é construído e reconstruído à medida que vivemos as 
nossas histórias e as recontamos e as revivemos através de processos de 
reflexão. (Clandinin, 1992, p. 125) 

Esta abordagem do conhecimento profissional é bastante complexa e abrangente, 

levando, por exemplo, Fenstermacher (1994) a considerar que poderá ser difícil de 

compreender e de lhe dar um estatuto em termos epistemológicos. Posteriormente, 

Clandinin e Connelly procuram descrever, em termos mais precisos, a sua visão sobre o 

conhecimento prático pessoal, afirmando que a prática faz parte deste conhecimento, e 

que este constitui um “corpo de convicções e significados, conscientes ou inconscientes, 

que surgiram da experiência (íntima, social e tradicional) e que se expressa na prática da 

pessoa” (Clandinin e Connelly, 1995, p. 7). Neste mesmo trabalho, apresentam a 

metáfora da “paisagem de conhecimento profissional” [professional knowledge landscape] 

como uma forma de contextualizar o conhecimento prático pessoal e apresentá-lo como 

sendo constituído por uma grande variedade de componentes e “influenciado por uma 

grande variedade de pessoas, lugares e coisas” (p. 5). Trata-se, segundo os autores, de 

uma metáfora de natureza intelectual bem como moral, dado que integra relações entre 

as pessoas. 



 

 
A construção da identidade profissional 

18

Esta extensão do conhecimento prático pessoal à “paisagem de conhecimento 

profissional”, constitui um alargamento da análise centrada na sala de aula a outras 

dimensões do trabalho do professor e o reconhecimento mais explícito das influências 

exteriores. Este foco de atenção exclusiva naquilo que acontece na sala de aula e na 

pessoa do professor tem sido apontado como uma certa deficiência neste modelo, e que 

pode ter como consequência a responsabilização única do professor pelos sucessos ou 

insucessos educativos (Hargreaves, 1996). Por outro lado, há que ter em conta que esta 

incidência sobre a pessoa do professor e sobre as suas histórias, pode corresponder a 

uma perspectiva enviesada do conhecimento pessoal, se ignorar o contexto social. 

Como refere Denzin (1989), “muitas vezes a pessoa age como se ela tivesse feito a sua 

própria história quando, de facto, ela foi forçada a fazer aquela história que ela vive” (p. 

115). 

Como refere Goodson, citando Graham, “as histórias são, sobretudo, modos de 

relacionar indivíduos e acontecimentos com contextos sociais, modos de tecer 

experiências pessoais para [serem integradas no] seu tecido social” (Goodson, 1997, p. 

115). Deste modo, tem vindo a ser defendida a importância de se ter em conta os 

contextos em que se desenrola a acção do professor, de forma a garantir uma maior 

fidelidade às condições que informam o seu conhecimento prático (Flores, 2001; 

McEwan, 1997). 

 
2.1.2. O conteúdo do conhecimento profissional do professor 

A investigação sobre o conhecimento profissional, na perspectiva de conhecimento 

prático, tem procurado conhecer também o seu conteúdo e estabelecer o conhecimento 

de base para o ensino. De facto, embora sendo prático por natureza, este conhecimento 

também “tem conteúdo” (Elbaz, 1983, p. 14). Diversos autores têm procurado 

identificar as várias vertentes do conteúdo do conhecimento profissional, existindo, 

neste momento, um conjunto significativo de estudos empíricos incidindo sobre os 

vários domínios do conhecimento do professor (Grossman, 1995).  

O estudo de Elbaz (1983) anteriormente referido, para além da sua importância quanto 

à compreensão da natureza do conhecimento profissional, também foi, de certa forma, 
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pioneiro ao procurar definir as dimensões deste conhecimento. Ali são descritas cinco 

dimensões: conhecimento de si, do contexto (milieu), do conteúdo, do currículo e do 

processo de ensino (instrução). 

O modelo de Shulman, que é um dos mais representativos, procurou revalorizar o que 

foi designado como “o paradigma perdido” do conhecimento do conteúdo, destacando 

a importância desse domínio no ensino (Shulman, 1986). Neste modelo foram 

integrados também o conhecimento do currículo e o que designa por “conhecimento 

pedagógico do conteúdo”, definido como “aquela amálgama especial de conteúdo e 

pedagogia que é de forma única a província dos professores” (Shulman, 1987, p. 8). Em 

artigos posteriores, Shulman com outros colegas apresentam variações neste modelo 

geral do conhecimento profissional. Grossman (1995) sintetiza este modelo entendendo 

o conhecimento pedagógico do conteúdo como a combinação de conhecimento dos 

alunos, do currículo, de estratégias instrucionais e representações didácticas de certos 

tópicos e, ainda, o que designa por conhecimento dos propósitos de ensino do 

conteúdo. 

Um denominador comum, entre os vários modelos e abordagens, é o reconhecimento 

de que o estudo individualizado dos diferentes domínios consiste apenas numa opção de 

natureza analítica mas que não tem correspondência na prática do professor, dado que 

aí estes surgem profundamente interligados (Grossman, 1995). 

Estes modelos têm sido bastante divulgados na formação inicial de professores e, desse 

modo, alguns dos termos que lhe são característicos passaram a ser tomados quase ao 

nível de senso comum (Bullough, 2001). A familiarização dos futuros professores com 

os domínios do conhecimento profissional constitui uma base comum de entendimento 

que permite explorar elementos do seu conhecimento de uma forma mais imediata. 

Naturalmente, há que lembrar que o sentido que lhe é atribuído pelo professor pode ser 

um pouco diferente daquele que o investigador utiliza (o mesmo se passa ao 

confrontarmos diferentes modelos) e como tal não deverá ser dado como adquirido. 

Por outro lado, dado que estamos a tratar de um conhecimento que se desenvolve, 

também, a partir da prática e é muitas vezes tácito, há que procurar formas de auxiliar o 
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professor a explicitá-lo. De qualquer modo, devemos sempre fazer a ressalva de que “a 

capacidade de falar sobre a prática e praticar são coisas diferentes” (Olson, 1992, p. 45). 

No presente trabalho, e no que diz respeito à prática lectiva do professor, adoptarei o 

modelo utilizado num projecto de investigação de que fiz parte (Ponte, Oliveira, Cunha 

e Segurado, 1998b), em que são considerados quatro domínios de conhecimento: 

Matemática; alunos e processos de aprendizagem, currículo e processos de ensino. 

O domínio do conhecimento da matemática integra, para além da competência do 

professor relativamente ao conteúdo, as suas concepções sobre a Matemática quer como 

ciência quer como disciplina escolar. O conhecimento matemático inclui, entre outros, 

os conceitos e terminologia, as relações entre conceitos, os processos matemáticos, as 

formas de validação de resultados e as competências básicas e os vários processos de 

raciocínio característicos da disciplina (Ponte et al., 1998b, p. 38). 

O domínio do conhecimento do aluno e dos processos de aprendizagem, implica quer o 

conhecimento do aluno particular quer, de um modo mais geral, da forma como os 

alunos aprendem e dos factores que facilitam ou dificultam esse processo (Ponte e 

Santos, 1998c). Destaca-se aqui o papel das interacções, das concepções e dos 

conhecimentos prévios dos alunos na aprendizagem, bem como as estratégias de 

raciocínio que empregam. Um elemento importante é também o conhecimento bem 

como as expectativas que o professor tem das capacidades e das disposições dos alunos 

para a aprendizagem. 

Relativamente à vertente currículo, incluem-se o conhecimento das finalidades e dos 

objectivos da disciplina, das possíveis conexões dos conteúdos matemáticos com outros 

temas, das várias representações dos conceitos e dos materiais mais apropriados. Os 

currículos dos ensinos básico e secundário têm vindo a adquirir uma maior 

complexidade, e têm surgido novos documentos curriculares que terão que ser 

articulados entre si. Estas circunstâncias particulares exigem ao professor um certo 

esforço de gestão curricular e podem constituir uma situação motivadora para reflexão, 

levando o professor a assumir uma posição em relação a essas propostas. 
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Por último, no que refere ao conhecimento dos processos de ensino, integra-se o 

conhecimento necessário à preparação, condução e avaliação do processo de ensino-

aprendizagem (Ponte e Santos, 1998c). Incluem-se também áreas como a organização e 

gestão da aula, o ambiente de trabalho, as tarefas propostas, a comunicação e 

negociação de significados e os modos de trabalho na aula. Esta vertente será, 

eventualmente, aquela que tem uma maior visibilidade no discurso do professor sobre a 

sua prática, pois está intimamente relacionada com ela. 

Para além destes quatro domínios será relevante incluir dois outros que, ao contrário 

dos primeiros, não se situam na dimensão da prática lectiva: o conhecimento do 

contexto e o conhecimento de si. Estas duas vertentes encontram-se, por exemplo, no 

trabalho de Elbaz (1983), como referimos, e estão também documentadas, ainda que 

não em conjunto, em outros estudos (Carlsen, 1999; Grossman, 1990; Guimarães, 1999; 

Oliveira, 1998). 

A relevância do conhecimento do contexto pode depreender-se da argumentação 

anteriormente apresentada quanto à necessidade de enquadrar a prática do professor em 

termos sociais e culturais, pois esta não existe “num vácuo contextual” (Goodson, 

1997). Esta dimensão integra o conhecimento das múltiplas situações em que o 

professor se envolve profissionalmente, e diz respeito aos colegas, à organização e 

funcionamento da escola, aos encarregados de educação, à comunidade local, ao sistema 

educativo, entre outros. Pode ainda incluir conhecimento de aspectos históricos, 

filosóficos e culturais da educação do país ou da região em que o professor trabalha 

(Grossman, 1995). Fátima Guimarães, num estudo realizado em Portugal, atesta a 

importância deste domínio do conhecimento profissional (Guimarães, 1999). Embora 

identificando em cada um dos domínios uma origem teórica e outra prática, neste caso 

predominou quase por completo a segunda.  

Finalmente, consideramos o conhecimento de si, o qual se aproxima muito do conceito 

de auto-identidade, e que integra o conhecimento das características pessoais, dos seus 

valores, as suas tendências, forças e fraquezas, a sua orientação filosófica e os seus 

objectivos para o ensino (Grossman, 1995). Elbaz considera, no conhecimento de si, a 

visão que o professor possui da sua pessoa, das suas competências e capacidades. No 
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caso da professora que estudou, observa três aspectos ligados à imagem que a 

professora tem dela própria. Primeiro, vê-se a ela própria como um recurso a ser 

‘utilizado’, tendo consciência das suas capacidades e competências. Segundo, 

perspectiva-se a ela própria em relação com os outros e “tem conhecimento sobre as 

suas relações com os outros” (Elbaz, 1983, p. 47). Terceiro, a professora vê-se a ela 

própria na sua unicidade, com todas as suas idiossincrasias. A investigadora observa que 

o protagonismo de cada um destes aspectos não é uniforme. Por exemplo, a imagem 

que a professora tem de si própria, enquanto pessoa, só se evidencia quando não entra 

em conflito com a imagem de si como um recurso ao serviço dos outros. 

O estudo de Guimarães (1999) também refere esta dimensão, descrevendo-a da seguinte 

forma: “engloba tudo o que um professor sabe de si próprio, o seu auto-conceito, o que 

deve fazer e o que deve evitar, de acordo com a sua maneira de ser e dos alunos, e as 

suas capacidades” (p. 26). Esta autora destaca que os valores, atitudes e propósitos 

pessoais das professoras influenciavam e informavam o seu proceder nas aulas, e 

descortina em cada professora a tomada de consciência acerca das capacidades pessoais 

e do conhecimento pessoal.  

Este domínio do conhecimento profissional do professor foi também considerado 

numa investigação sobre a prática de duas professoras em aulas com actividades de 

investigação (Oliveira, 1998). Este conhecimento foi importante para compreender o 

papel que as professoras desempenharam nestas aulas e os motivos que as levaram a 

participar no estudo, bem como para perspectivar o seu envolvimento futuro com esta 

metodologia de trabalho. A investigadora considera que este domínio do conhecimento 

profissional deve ser tido em conta, em especial, nas situações da prática que se 

revestem de uma maior complexidade para o professor ou que fogem à sua rotina 

lectiva. É particularmente nos contextos de inovação que o professor “tem necessidade 

de se fazer ancorar nas suas características pessoais, averiguando se tem condições para 

aceitar os desafios que lhe são lançados” (p. 237), dado que nessas situações existem 

poucos referentes em que possa sustentar a sua prática. Deste modo, poder-se-á 

conjecturar que também no início da profissão o professor tenderá a apoiar-se no 
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conhecimento de si, uma vez que constantemente se vê confrontado com situações 

novas. 

Embora concordemos com Pilar Azcárate quando afirma que o foco do estudo do 

conhecimento profissional não deve ser o seu conteúdo ou as suas componentes, mas 

sim a “natureza de tal conhecimento, a sua origem (...) e, sobretudo, os seus processos 

de génese e elaboração” (Azcárate, 1999, p. 113), julgamos que a consideração destas 

vertentes poderá, ainda assim, facilitar o diálogo entre o investigador e o professor e 

constituir uma ferramenta importante para compreender a forma como o professor se 

vê relativamente ao seu conhecimento profissional, como se vê a desenvolver este 

conhecimento e, em última instância, a explicitar a sua identidade profissional. 

 

2.2. A dimensão moral do conhecimento profissional 

 
O conhecimento sem valores não tem objectivo, e cada profissão é guiada 
por uma orientação de valores concernente às necessidades daqueles a quem 
se presta um serviço e às metas sociais mais abrangentes que se pretendem 
alcançar com esse serviço (Smylie, Bay, e Tozer, 1999, p. 46) 

 
 

Muitas das profissões que se caracterizam pela existência de uma forte componente 

interactiva, dizem respeito a práticas profundamente imersas em questões de natureza 

ética e moral, dado que a interacção humana tem sempre uma faceta moral. Assim como 

refere (Fenstermacher, 1990), no ensino estão sempre presentes “questões relativas ao 

que é justo, correcto, razoável e virtuoso...” (p. 133). A acção do professor reveste-se de 

uma dimensão moral, por exemplo, quando “pede a um aluno para partilhar algo com 

outro aluno, decide entre alunos que lutam numa disputa no pátio da escola,... ou 

discute o bem-estar de um aluno com outro professor” (idem). 

O professor tem enormes responsabilidades morais sobre aqueles que estão sob o seu 

cuidado e pode desempenhar um papel decisivo no seu desenvolvimento moral, 

atendendo a que convive diariamente com eles. Este aspecto tem levado alguns autores 
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a defenderem uma redefinição da profissão no sentido da valorização de características, 

tais como o altruísmo e o prestar de um serviço (Noddings, 1989). 

Por outro lado, a responsabilidade moral do professor decorre da inevitabilidade das 

consequências sociais do seu trabalho (Smylie et al., 1999), independentemente das 

orientações ou ideologias educativas vigentes. A própria margem de autonomia de que o 

professor dispõe, dependendo em maior ou menor grau dos contextos escolares e 

políticos, implica a tomada de muitas decisões que afectam os alunos, quer de modo 

imediato, quer a médio quer a longo prazo. Como referem Richardson e Fallona (2001), 

o professor tem a responsabilidade de educar os alunos de formas que permitam “o 

desenvolvimento do carácter e instruam em virtude, e que promovam o bem-estar do 

aluno como pessoa e como um futuro cidadão em democracia” (p. 725). Nos currículos 

vigentes no nosso país encontram-se bem patentes objectivos que dizem respeito ao 

desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores que visam a formação integral do 

aluno.  

A dimensão moral, de que está impregnada a acção do professor, decorre, também, da 

forma como é encarado o papel da escola na sociedade. As finalidades e os objectivos 

de qualquer disciplina, enquadrados numa perspectiva mais global que integra toda a 

formação do aluno, assentam em visões particulares acerca do que a sociedade espera da 

escola. Cooney (2001) afirma estar em causa uma certa perspectiva moral, por exemplo, 

quando, seguindo as perspectivas de Dewey, se encara a escola como um pilar da 

democracia. Dewey considerava que: 

A democracia não pode florescer onde as influências na selecção das matérias 
a ensinar são fins utilitários concebidos, com estreiteza, para as massas, e, para 
a educação superior de poucos, as tradições de uma classe cultivada e 
especializada. A noção de que o ‘essencial’ da educação elementar se resume 
aos três R’s tratados mecanicamente, baseia-se na ignorância do que é 
essencial para a realização dos ideais democráticos (citado em Cooney, 2001, 
p. 12) 

No entanto, nem sempre aquilo que se considera fundamental para a educação dos 

jovens serve de modo adequado aos interesses da democracia. A educação tem, pois, 
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uma dimensão moral e, segundo Dewey, “envolve proporcionar os meios pelos quais as 

pessoas educadas podem controlar melhor o seu próprio destino e o da sociedade” 

(citado em Cooney, 2001, p. 12). Os valores subjacentes às práticas curriculares dos 

professores evidenciam bem como a dimensão moral está intimamente ligada ao 

conhecimento que, habitualmente, se denomina por “conhecimento do currículo”.  

Geralmente, quando se fala acerca deste domínio do conhecimento profissional 

incluem-se, para além de aspectos de natureza informativa ou factual, a própria visão 

que o professor tem acerca do currículo, os aspectos que valoriza mais ou aqueles a que 

atribui menor relevância, etc. As opções curriculares que os professores tomam são de 

carácter moral, não podendo ser consideradas, à partida, certas ou erradas, uma vez que 

não existe um currículo provado cientificamente. Estas escolhas são igualmente 

contextuais e têm a ver com o aluno particular que o professor tem à sua frente, não 

podem ser entendidas em abstracto. As justificações que o professor apresenta para as 

suas opções são de natureza moral e têm a ver com aquilo que o professor considera ser 

melhor para aquele(s) aluno(s), naquele momento. 

O mesmo poderá dizer-se relativamente a outros domínios do conhecimento do 

professor. Como refere Martikainen (2001), tanto os objectivos do professor como os 

meios que utiliza para os atingir possuem características morais, dado que “apenas os 

factos não dizem o que o professor deve fazer; é necessária argumentação moral” (p. 8). 

Assim, parece ser relevante que o professor procure tomar consciência dos valores 

subjacentes às suas práticas de forma a desenvolver uma acção moral mais reflectida. No 

entanto, tal avaliação tem de ter em conta o contexto em que essa prática se desenvolve 

e os constrangimentos a que está sujeita. Para Tickle (2000), o conhecimento 

profissional do professor envolve também “uma compreensão dos valores, crenças e 

atitudes que são gerados nos argumentos, políticas e práticas educativos” (p. 73). Este 

autor defende que esta faceta do conhecimento que, habitualmente, é encarada como 

teoria educativa, portanto como algo externo ao professor, deve ser encarada como 

complementar às outras vertentes que são reconhecidas como parte integrante do 

conhecimento do professor. 
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Em vários contextos, a argumentação a favor da especificidade do conhecimento do 

professor e, consequentemente, da sua legitimação enquanto conhecimento profissional, 

baseia-se, com alguma frequência, em termos tais como “competência”, “perícia”, 

“objectividade” e “eficácia”. Segundo Fenstermacher (1990), esses conceitos não 

captam aquilo que é essencial no ensino: a definição de princípios e objectivos de 

natureza moral. Sem estes, considera que o ensino não passaria de uma actividade 

técnica, afirmando mesmo que “assim como um médico que não tem ideia nenhuma 

sobre por que ou para que fim pratica a medicina... um professor sem um propósito 

moral não tem objectivo, estando tão aberto à incivilidade e ao mal como ao bem” (p. 

132). 

Existe um corpo crescente de literatura sobre os aspectos morais da profissão docente, 

focando-se nos mais variados aspectos. Dado que este estudo incide sobre o 

desenvolvimento da identidade do professor e, neste ponto em particular, no 

conhecimento profissional do professor, apenas será analisada a literatura teórica e as 

investigações realizadas que poderão ajudar a compreender como a dimensão moral do 

conhecimento do professor se expressa no seu pensamento e nas suas práticas. Deste 

modo, deixamos de lado um conjunto vasto de investigações empíricas que se debruçam 

sobre o pensamento moral do professor segundo determinada teoria moral. A parte 

seguinte encontra-se dividida em duas grandes secções. A primeira, “ética do cuidado”, 

é constituída por duas partes: “cuidado relacional” e “cuidado como responsabilidade”. 

A segunda, “experiência da moralidade”, é constituída por três partes: “a perspectiva 

aristotélica”, “método e manner” e “a ética de Dewey”. 

 
2.2.1. A ética do cuidadoi 

Uma das formas como a dimensão moral da actividade do professor tem sido abordada 

é através da ética do cuidado, decorrente de um olhar sobre a prática do professor 

centrado nas interacções pedagógicas que ocorrem entre este e os alunos. O conceito de 

“cuidado” tem sido, tradicionalmente, utilizado no âmbito da enfermagem como 

elemento distintivo desta profissão relativamente à medicina, e a que os teóricos dessa 

área associam as ideias de relação e sensibilidade [responsiveness] (Noddings, 1989). Em 



 

 
Capítulo 2 – O conhecimento profissional do professor  

 

27

 

Educação este conceito é empregue, usualmente, no mesmo sentido, procurando ser o 

contraponto a visões demasiado racionalistas e pretensamente científicas sobre a 

actividade do professor. 

 
O cuidado relacional 

Nas últimas décadas do século passado, surgiu um movimento feminista propondo uma 

nova visão sobre as questões de moralidade, baseada na ética do cuidado, e que 

procurava romper com a tradição da Ética centrada no raciocínio moral. Segundo 

Noddings, o estudo filosófico da moralidade tinha sido desenvolvido na lógica da 

linguagem masculina, através de “princípios e proposições e de termos tais como 

justificação, equidade [fairness], justiça” (Strike, 1990, p. 214)ii. Assim, procuraram olhar 

para as questões morais pela perspectiva materna, considerando que “a memória do 

cuidado e de ter sido alvo do cuidado” (idem) constituem o fundamento da resposta 

ética. A ética do cuidado, entendida como uma relação com o outro de natureza moral, 

tem origem no cuidado natural ou espontâneo característico da relação maternal. 

Actualmente, diversos académicos, mulheres e homens, debruçam-se sobre o conceito 

de “cuidado”, em geral e na Educação, fornecendo ampla evidência em como não é 

possível contestar a sua importância nas relações humanas (Strike, 1990). A ética do 

cuidado pode ser encarada como uma versão afectiva da Regra de Ouro, cuja ideia 

básica consiste em procurar agir em relação ao outro da forma que espero que ele aja em 

relação a mim. Como refere Noddings (em Sirotnik, 1990), o aspecto essencial do 

cuidado, do ponto de vista daquele que o exerce, é procurar compreender a realidade do 

outro e sentir, na medida do possível, aquilo que o outro sente. Ao tentar apreender a 

realidade do outro e começar a sentir essa realidade, “sinto, também, que tenho que agir 

de modo adequado; isto é, sou impelido a agir como se fosse em meu próprio favor, 

mas em favor do outro” (idem, p. 302).  

Trata-se de uma relação de profunda empatia pelo outro mas que implica, 

adicionalmente, “mutualidade, respeito, proximidade, receptividade e confiança” (idem). 

Nesta perspectiva, o cuidado vai além da emoção ou das declarações de afecto, 

implicando um certo esforço daquele que exerce o cuidado sobre o outro e, portanto, 
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não sendo coincidente com o cuidado natural ou maternal. Noddings considera, tal 

como Kant, que os conceitos éticos derivam do dever e não do amor, no entanto, 

defende que “uma ética baseado no cuidado empenha-se em manter uma atitude de 

cuidado e, assim, depende do cuidado natural, não sendo superior a este” (citado em 

Sirotnik, 1990, p. 303). Noddings sublinha, ainda, a paridade de dois sentimentos no 

exercício do cuidado: sentir pelo outro e aceitar e assegurar esse sentimento, implicando, 

portanto, a permanência de tal experiência. 

Embora se refira a Kant para fazer realçar a característica de dever associada à ética do 

cuidado, Noddings (1999) demarca-se nas suas posições da filosofia tradicional, uma vez 

que considera que o conceito de “cuidado” não deve ser encarado, principalmente, 

como uma virtude ou um conjunto de virtudes, antes deve ser explorado no sentido 

relacional. Torna-se, pois, necessário compreender, primeiro, quais são as condições de 

uma relação de cuidado.  

Em primeiro lugar, podemos afirmar que existe um encontro entre aquele que cuida e o 

outro sobre quem o primeiro exerce o cuidado. Para que esse encontro possa ser 

considerado uma relação de cuidado, tem de existir uma disposição de “escutar” o 

outro, de lhe dar atenção, de uma forma absolutamente não selectiva, isto é, sem a 

influência dos nossos interesses ou preocupações. De seguida, surge o que Noddings 

(1999) designa por “deslocamento motivacional” (p. 206), que representa o mobilizar da 

nossa energia motivacional nos interesses do outro, relegando para segundo plano os 

nossos próprios interesses e necessidades. No entanto, para que o cuidado seja, de facto, 

uma relação ética, é necessário que o outro a quem é dirigido esse cuidado o reconheça 

como tal, explícita ou implicitamente. 

É, principalmente, devido a esta última condição que Noddings considera ser mais 

produtiva a sua definição relacional de cuidado do que aquelas que o encaram como 

virtude. Esta perspectiva, ao exigir que se tome em consideração ambas as partes 

envolvidas no encontro, não permite que se avalie a natureza desse encontro 

simplesmente pelas intenções ou acções de quem exerce o cuidado. Não faz, portanto, 

sentido elaborar listas de comportamentos relativos à expressão do cuidado ou tentar 

descrever uma atitude de cuidado sem atender àquele a quem esse se dirige (Noddings, 
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1999). Essa restrição pode constituir uma garantia importante de que os interesses de 

quem vai ser cuidado não são sobrepujados pelas “virtudes” dos que pretendem dar esse 

cuidado. Por outro lado, Noddings considera que quando, do ponto de vista de quem 

está a receber o cuidado, este não existe, ou é insuficiente, é mais profícuo avaliar a 

situação em termos da multidimensionalidade da relação do que em termos da exibição 

de determinadas virtudes por quem exerce o cuidado. Estes são aspectos que considero 

muito relevantes quanto ao exercício do cuidado pelo professor. 

Esta análise da relação de cuidado não permite descortinar as acções que serão tomadas, 

pois estas dependerão de uma multiplicidade de factores: da situação, daquilo que é 

pedido e do que a pessoa é capaz de fazer (Noddings, 1999). No caso de relações de 

cuidado mais prolongadas no tempo, como é o caso da relação professor-aluno, o 

objectivo final deste exercício do cuidado é o desenvolvimento do aluno. Como refere 

Mayeroff: “Exercer o cuidado sobre outra pessoa, no seu significado mais pleno, 

representa ajudá-lo a crescer e a realizar-se” (citado em Noddings, 1999, p. 207).  

As acções necessárias a tal crescimento não podem ser pré-definidas, mas, segundo 

Noddings (1999), é possível dizer se determinado professor é alguém que estabelece este 

tipo de relações de cuidado, com regularidade e de uma forma abrangente, isto é, se 

desenvolveu uma competência nesta área. Há que realçar que a sua noção de 

competência denota uma profunda dependência dos contextos em que esta se expressa, 

pois, como refere, as competências são “adquiridas, permanecem através das práticas, 

perdem-se pelo enfraquecimento por motivos de saúde ou da idade e, por vezes, 

tornam-se obsoletas devido a mudanças drásticas no ambiente” (p. 210). Deste modo, 

para definir de que competências o professor necessita, precisamos de compreender, em 

primeiro lugar, os cenários em que se desenrola a sua prática de ensino. 

A partir de diversas investigações que seguem uma perspectiva relacional sobre o 

cuidado, Noddings (1999) afirma ser possível fazer algumas generalizações sobre as 

características dos professores que exercem a ética do cuidado. Estes professores são 

“respeitosos para com os alunos, têm regras justas que não aplicam rigidamente, criam 

um ambiente emocional seguro e dão atenção pessoal aos alunos que precisam” (p. 

208). Noddings argumenta que para um professor exercer o cuidado terá que responder 



 

 
A construção da identidade profissional 

30

às necessidades dos alunos, a dois níveis: como aprendentes de determinada disciplina e 

como jovens que aprendem a levar uma vida significativa. Considera, assim, que o 

professor deve exibir competência em duas áreas que se relacionam dentro da sala de 

aula: quanto ao seu domínio científico e quanto as aspectos morais e de civilidade.  

Uma das críticas que é apontada à ética do cuidado, é a de que esta não integra as 

condições de justiça, o que seria imprescindível, dado que simplesmente não é possível 

estender o cuidado a todas as pessoas (Sirotnik, 1990; Strike, 1990). A justiça deve ser 

atendida nas relações humanas quando existe “uma competição por recursos ou quando 

a benevolência não pode ser garantida” (Strike, 1990, p. 218). As situações de ensino 

enquadram-se bem nessa descrição, pelo que este autor defende que os professores, 

para além do exercício do cuidado, precisam de ter preocupações de justiça na sua 

relação com os seus alunos, e até mesmo para com aqueles com quem não têm 

nenhuma relação. Como refere Strike (1990): “A justiça diz-nos os deveres que temos 

com as pessoas independentemente da nossa relação com elas” (p. 217). 

Esta é uma discussão interessante que também poderia ser analisada através da questão 

da responsabilidade do professor, mas que tende a desviar-nos a atenção daquilo que é 

mais rico na ética do cuidado: a relação de empatia. Este parece constituir um elemento 

muito importante na definição do conhecimento prático e da identidade do professor. 

 
O cuidado como responsabilidade  

O que é mais terrível quando se está na rua é que não existe ninguém que 
tenha sonhos acerca de ti. Os miúdos vulgares têm pais que se preocupam 
com eles. Ninguém, nem o meu pai nem a minha mãe, alguma vez se 
preocupou comigo, nunca tiveram um sonho acerca de mim. (Van-Manen, 
2000, p. 317) 
 

Este comentário, algo chocante, feito por um miúdo de rua, no Canadá, faz-nos pensar 

nos sentimentos do professor no primeiro dia de aulas de cada ano lectivo. Nesse dia, 

ao enfrentar uma nova turma, cada professor começa a ter sonhos sobre os seus alunos. 

À medida que vai conhecendo os seus rostos e os seus nomes, vai criando sonhos para 
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cada um deles individualmente. É essa a natureza da actividade do professor: o acreditar. 

Mas associada a essa dimensão vem também uma outra: a responsabilidade pelo aluno. 

Partindo, tal como Noddings, da ideia de cuidado parental, Van-Manen (2000) explora-a 

no sentido de uma responsabilidade sobre o outro que é experimentada como 

preocupação [worry], constituindo uma reacção à vulnerabilidade nos outros. Baseando-

se nas perspectivas do filósofo francês Emmanuel Levinas, este autor desenvolve o 

significado do “cuidado”, no âmbito de uma ética da responsabilidade (ou cuidado), 

porém, sem se apoiar na Ética. Levinas denomina-a por “ética pura”, no sentido de uma 

experiência, de um encontro com o outro, antes mesmo de nos envolvermos em 

pensamentos de natureza ética, através da reflexão ou do raciocínio moral. Ao 

depararmo-nos com o outro na sua vulnerabilidade, existe um apelo: “Não posso deixar 

de me sentir responsável antes mesmo de querer sentir-me responsável” (Van-Manen, 

2000, p. 320). Levinas considera que esta responsabilidade ética é fundamental nas 

relações humanas bem como na experiência do self. 

Um aspecto que distingue a posição de van Manen daquela que observamos nos 

trabalhos de Noddings, é que esta experiência do cuidado, como responsabilidade e 

preocupação em relação a um outro, não é encarada como relacional, no sentido de que 

não é entendida como recíproca. O foco desta perspectiva centra-se no efeito que o 

outro produz em mim, de certa forma, no poder que ele exerce sobre mim. Levinas 

refere-se a esta experiência como tratando-se de ser “dirigido pelo não-eu [otherness] do 

outro” (Van-Manen, 2000, p. 321). Segundo van Manen, este cuidado, como 

responsabilidade, não coincide com o cuidado do self apresentado por Foucault, na 

medida em que “eu não encontro o outro enquanto um self que está numa relação 

recíproca comigo como um self” mas, pelo contrário, encontro “o outro na sua, ou no 

seu, verdadeiro não-eu, um não-eu que para mim é irredutível ou para os meus próprios 

interesses no mundo” (idem). Sentimo-nos responsáveis e, de certa forma, reféns do 

outro, portanto, esta experiência do cuidado consiste numa relação não recíproca. 

Van Manen (2000) considera, seguindo também Levinas, que é através da face do outro 

que nos aproximamos dele, uma vez que é o nosso olhar sobre a sua face que nos 

chama à responsabilidade. Este autor ilustra esta sua ideia, através de uma situação por 
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ele vivida recentemente. Na televisão, assistiu a um anúncio publicitário da campanha da 

organização humanitária, Save the Children Fund, em que perante a exibição de uma 

imagem de uma criança vítima de pobreza, o telespectador é confrontado com a 

seguinte exortação: “Olhe para estes olhos e faça aquilo que faria se estivesse face a 

face!” (p. 320). Van Manen pôde ver na face desta criança a sua vulnerabilidade, gerando 

nele um sentimento de culpa, embora sendo inocente, e criando o senso de 

responsabilidade ou de cuidado. 

Esta perspectiva do cuidado, como responsabilidade ou preocupação, pressupõe a 

necessidade de estarmos atentos e sermos sensíveis à unicidade do outro, o que também 

é verdadeiro no ensino. Embora os professores sejam responsabilizados pelas 

autoridades educativas em relação aos alunos, principalmente, através das indicações de 

natureza curricular, esta responsabilidade associada à ideia de “cuidado” vai mais além. 

Trata-se de uma responsabilidade particular que é sentida em relação àquele aluno, na 

sua unicidade, naquele momento específico. Poder-se-á dizer que envolve o 

desenvolvimento de uma sensibilidade para olhar o outro e compreender o seu apelo 

(ainda que silencioso), tal como os pais o fazem tão bem pelo conhecimento que têm 

dos seus filhos. 

Respondendo a possíveis críticas de que esta ideia poderá representar um grande peso 

para os professores, van Manen reconhece que a experiência da responsabilidade como 

preocupação nem sempre será agradável e prazerosa. Assume que a “presença do 

outro”, como Levinas também a define, pode constituir um certo fardo, mas que este é 

indispensável para que o professor se aperceba das outras responsabilidades mais 

práticas relacionadas com o cuidado e que, habitualmente, lhe são exigidas. O cuidado, 

enquanto responsabilidade, é visto como um pilar que sustenta todas as outras formas 

de cuidado, uma vez que desperta a pessoa para o seu sentido de responsabilidade única. 

Uma outra crítica que pode ser feita a esta perspectiva de van Manen, é que ela se 

centra, exclusivamente, na pessoa do professor, com todas as consequências que isso 

pode trazer de culpabilização por não dar resposta aos apelos do(s) aluno(s). Pode 

tratar-se de uma autoculpabilização ao sentir-se responsável mas não conseguir 

corresponder, ou de uma culpa persecutória, originada por autoridades externas, sendo 
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ambas as situações passíveis de gerar estados emocionais pouco compensadores e 

profissionalmente improdutivos (Hargreaves, 1998). No entanto, van Manen chama a 

atenção para o facto de que, embora não sendo possível controlar a ocorrência de 

relações de cuidado genuínas, estas necessitam de contextos favoráveis para se 

desenvolver que deverão ser tidos em conta pelas autoridades educativas. A esta 

chamada de atenção seria necessário acrescentar que o próprio professor precisa de 

entender que o seu exercício da responsabilidade está sujeito a inúmeros 

constrangimentos decorrentes dos contextos em que se encontra. 

Por outro lado, há que reconhecer que, muitas vezes, os alunos não se comportam 

como alguém que quer apoio e ajuda, e que é difícil ao professor descortinar as suas 

vulnerabilidades. A disposição para olhar o outro na sua unicidade é fundamental mas, é 

dificultada quando esse outro não aceita o cuidado. Nesse respeito, o conceito relacional 

de cuidado parece ser mais profícuo, na medida em que, como Noddings (1999) refere, 

quando o exercício do cuidado falha, a pessoa é levada a procurar os motivos. 

Reconhecendo o perigo da autoculpabilização, esta autora refere que é importante que a 

pessoa realize “um escrutínio tão cuidadoso sobre a situação como sobre o seu próprio 

comportamento” (p. 208).  

Um aspecto interessante nesta abordagem, através do qual se pode também estabelecer 

uma ponte com o conceito de conhecimento profissional, advém do facto de analisar a 

dimensão moral da profissão do ponto de vista da experiência, uma vez que a 

responsabilidade ética do professor, no que diz respeito ao cuidado, é vivida por ele em 

contacto com o outro, neste caso o aluno. A responsabilidade ética do professor, nesta 

abordagem, não depende de nenhum código moral, dado que é sempre contingente e 

particular (Van-Manen, 2000). Qualquer pessoa (e professor, naturalmente) pode ter 

essa experiência, a qual acontece num determinado momento e lugar e assenta na 

singularidade “da criança que se me dirige na minha singularidade” (p. 324). Van Manen 

considera mesmo que esta experiência ética do cuidado é uma forma de conhecimento 

na medida em que a pessoa reconhece que é a ela que o outro se dirige: ela sente o apelo 

e (re)conhece que está a experimentar a responsabilidade.  
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Esta experiência ética do cuidado, como vimos, corresponde ao desenvolvimento de 

uma certa sensibilidade e constitui mais uma das formas em que se expressa o 

conhecimento profissional do professor. No entanto, embora a ideia do cuidado como 

responsabilidade possa parecer bastante apelativa, na medida em que corresponde a uma 

experiência de relacionamento que todos os adultos possuem, com maior ou menor 

frequência, nem sempre esta será assim tão visível no contexto do ensino. Apesar da 

responsabilidade pelos alunos, em sentido lato, ser um predicado do professor, a forma 

como ela é sentida pode variar bastante de professor para professor e consoante os 

alunos que tem à sua frente. 

Tentando perceber qual a contribuição destas duas perspectivas do “cuidado” para o 

presente estudo, importa recordar que o objectivo não é analisar em pormenor os 

aspectos morais da prática ou do pensamento do professor. O que se procura ter em 

atenção é que esses aspectos morais estão presentes no seu conhecimento prático e, 

portanto, que uma perspectiva de conhecimento profissional que desconsidere esta 

dimensão será incompleta. Adicionalmente, dado que se procura, sobretudo, estudar a 

identidade profissional do jovem professor, o modo como este se vê enquanto 

profissional, existem muito elementos de natureza moral que fazem parte do próprio 

processo de formação de identidade. Particularmente no que diz respeito ao conceito de 

“cuidado”, aquilo que se pretende transpor para o estudo empírico não é a verificação 

de que o professor exibe esta competência em maior ou menor grau, através da análise 

de diversos atributos, mas antes compreender qual o lugar que essa ideia de “cuidado”, 

ou algo afim, ocupa na sua identidade e de que forma e por que influências foi sendo 

construída. 

 
2.2.2. A experiência da moralidade 

Ser um professor é uma questão de ser [being] , não apenas uma questão de ter 
conhecimento profissional. (Eikseth, 2001, p. 13) 
 

Os aspectos morais da prática docente têm sido igualmente tratados do ponto de vista 

da pessoa do professor através da análise do seu carácter moral. Existem várias teorias 
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filosóficas passíveis de ser utilizadas no estudo da conduta moral do professor 

(Fenstermacher, 2001). Optaremos por centrar-nos em perspectivas que sigam a 

tradição aristotélica, dando um destaque especial às ideias de John Dewey, dado que 

estas se articulam com a visão de conhecimento prático que é apresentada no presente 

estudo. 

 
A perspectiva aristotélica 

Remontando à visão de Aristóteles sobre a moral, apresentada na sua obra Ética a 

Nicómaco, o estudo da moralidade assenta na ideia de que o carácter é o objecto do 

julgamento moral (Sanger e Fenstermacher, 2000). A “virtude” surge como um conceito 

básico na teoria aristotélica, correspondendo a um modo de ser através do qual a pessoa 

(ou coisa) procura atingir a excelência ou perfeição da sua essência própria. Aristóteles 

afirma: 

... toda a virtude é, para a coisa para a qual ela é virtude, o que de todos os 
modos completa a sua boa disposição e lhe [à virtude] assegura a execução 
perfeita da obra que lhe é própria... Assim, por exemplo,... para a virtude do 
cavalo; é ela que faz o bom cavalo, o cavalo igualmente próprio para 
proporcionar uma corrida rápida, para carregar o seu cavaleiro... Se isto é 
assim para todas as coisas, a virtude no homem seria este modo de ser moral 
que o torna um homem bom, um homem de bem e graças à qual ele saberá 
bem cumprir (ou levar a cabo) a obra que lhe é própria. (Aristóteles, 1992, p. 
89-90) 

Nesta visão, a moralidade da pessoa diz respeito ao seu carácter. O seu carácter virtuoso 

expressa-se nas suas acções e na forma como conduz a sua vida (Sanger e 

Fenstermacher, 2000). Como Aristóteles afirma: “alguém torna-se justo por realizar 

acções justas, moderado, realizando as acções da temperança... se não pratica nenhuma 

acção deste género, é impossível a quem quer que seja tornar-se alguma vez virtuoso”  

(1992, p. 87). A virtude moral tem, pois, por origem o hábito ou costume: “ela nasce 

mais particularmente do hábito e dos costumes; e é mesmo da palavra costumes que, 

por uma ligeira alteração, ela [a virtude moral] recebe o nome de moral que transporta” 

(idem, p. 77). A maneira de ser (“os modos de ser”) origina-se pela repetição frequente 
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de determinadas acções. Assim sendo, Aristóteles adverte: “Eis como é preciso estarmos 

inclinados escrupulosamente a não praticar actos senão de um certo tipo” (p. 79). 

No prefácio desta tradução da Ética, Gomez-Muller, refere que esta investigação sobre a 

virtude vem na linha da filosofia de Sócrates e Platão, mas, distingue-se pelo seu 

método. Aristóteles não procura determinar abstractamente a essência da virtude mas 

antes questiona-se sobre a virtude como “acção”, ou seja, sobre “as diferentes 

representações sociais de que ela se reveste e as representações do homem virtuoso” (p. 

19). 

Podemos observar a influência de Aristóteles nos textos de diversos filósofos da 

actualidade que se têm debruçado sobre os aspectos morais da prática. Por exemplo, 

MacIntyre, no seu livro After Virtue, considera as virtudes como qualidades humanas 

adquiridas, existindo três que constituem a fundação da prática: honestidade, coragem e 

justiça. Ilustrando o papel da virtude na prática, recorda como esta se exprime nas 

personagens de Homero: 

No relato homérico das virtudes – e, mais geralmente, nas sociedades heróicas 
– o exercício de uma virtude exibe qualidades que são exigidas para a 
sustentação de um papel social e para a exibição da excelência em alguma área 
bem delimitada da prática social: a excelência é a excelência na guerra ou nos 
jogos, como faz Aquiles, a sustentação da família, como faz Penélope, no 
aconselhamento na assembleia, como faz Nestor, na narração de um conto, 
como o próprio Homero faz. (1985, p. 152) 

Olson (1992), procura identificar a boa prática dos professores, com base na perspectiva 

de MacIntyre de que a prática envolve padrões de excelência e obediência a regras, bem 

como a realização de bens internos à prática (ou seja, que contribuem para o bem de 

toda a comunidade que participa na prática). Deste modo, considera que o ensino, como 

prática moral que é, não tem como objectivo a produção de algo mas antes “o 

desenvolvimento e o exercício das virtudes do grupo ao qual o professor e o aluno 

pertencem” (p. 93). Nesse sentido, os professores estarão a melhorar a sua prática se 

procurarem conhecer os seus valores e compreender como estes afectam a sua prática. 
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De acordo, com esta visão sobre a prática, Olson considera que aqueles que se iniciam 

na prática do ensino precisam de ter em atenção aquilo que os professores mais 

competentes lhes poderão transmitir. Também neste caso considera serem 

fundamentais as três virtudes anteriormente referidas. O principiante tem de “ser justo – 

concedendo respeito quando é devido; ser corajoso – assumir riscos por tentar fazer 

aquilo que os outros que sabem melhor dizem que devemos fazer; ser honesto – ouvir 

cuidadosamente aquilo que os outros dizem sobre nós” (p. 94). Os professores que 

manifestam excelência nas suas práticas, constituem, segundo esta perspectiva, 

interlocutores privilegiados no sentido de compreender a prática e a tradição que eles 

representam, bem como para a formação de professores.  

Fenstermacher (1990), um filósofo da Educação, é outro dos académicos que segue a 

perspectiva aristotélica sobre o desenvolvimento do carácter moral nos professores. 

Reconhece o papel modelador do professor sobre os alunos nas questões morais, 

quando afirma: 

O professor é um modelo para os alunos, de tal modo que o significado 
particular e concreto de peculiaridades como honestidade, ‘fair play’, 
consideração pelos outros, tolerância e partilha são “adquiridos”, por assim 
dizer, através da observação, imitação e discussão do que os professores fazem 
na sala de aula. (p. 133) 

Portanto, os professores para além de educadores são também vistos como agentes 

morais. Esta visão decorre da perspectiva de Aristóteles de que o tornar-se virtuoso, no 

sentido do desenvolvimento do carácter moral, decorre de estar na companhia de outros 

virtuosos e do envolvimento em actos virtuosos (Sanger e Fenstermacher, 2000). 

Fenstermacher tem liderado juntamente com Virginia Richardson, desde 1997, um 

projecto denominado Manner in Teaching (MTP), que assumiu como premissa que os 

professores precisam de possuir e exibir virtudes intelectuais e morais para poderem 

contribuir para o desenvolvimento intelectual e moral dos seus alunos (Richardson e 

Fenstermacher, 2001). O projecto tinha como objectivos compreender se os professores 

possuíam, de facto, essas virtudes, como as evidenciavam e que influências exerciam nos 

alunos a nível moral. O conceito de “manner” (em inglês), central neste projecto, é 
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definido como “uma acção consistente com uma ou mais disposições relativamente 

estáveis ou traços de carácter” (idem, p. 631). Manner é usada no mesmo sentido tal 

como quando se afirma, por exemplo, que determinada pessoa é tolerante, significando 

isso que podemos observar que a pessoa age, ao longo do tempo, de uma forma 

consistente com os traços de carácter que caracterizamos por “tolerante”. Trata-se de 

uma conduta que expressa traços de carácter que denominamos por virtudes. Entre elas, 

são referidas: “a honestidade, compaixão, veracidade, coragem, moderação e 

generosidade” (Fenstermacher, 2001, p. 640). 

Partindo da abordagem de Aristóteles, que consiste na procura daquilo que é excelente e 

nobre no carácter humano e na vida, este projecto pretendia também encontrar as 

virtudes dos professores, encaradas como ideais do seu carácter. Deste modo, 

procuraram conhecer “os motivos, intenções, hábitos, disposições e ideais de cada 

professor para melhor compreender quem eles eram” (Sanger e Fenstermacher, 2000, p. 

5), bem como a forma como as virtudes que os professores pareciam manifestar, se 

expressavam na comunidade da sala de aula. Estes estudos vieram mostrar que os 

professores exibem virtudes, no sentido aristotélico do termo. 

Por exemplo, no caso da investigação relatada por Richardson e Fallona (2001), foi feita 

uma identificação das virtudes, através da adaptação da visão de Aristóteles. Assim, 

surgiram, entre outras, as seguintes virtudes: dedicação ([friendliness], “mostrar cuidado e 

respeito pelas crianças e aceitar a responsabilidade por elas” – p. 712); magnanimidade 

(“expressar dignidade e orgulho de si próprio, dos alunos e da sua profissão” – p. 718); 

honra (“reforçar positivamente os alunos pelos seus esforços positivos e pelo trabalho 

bem feito” – p. 718); graça ([wit], “ter tacto e brincar e divertir-se com os alunos de uma 

forma que expressa bom gosto” – p. 712); veracidade ([truthfulness] “ser honesto, ter 

integridade e procurar a verdade” – p. 712); brandura ([mildness] “ter um bom 

temperamento” – p. 713) e temperança (“manter a expressão dos sentimentos e acções 

sobre o controlo da razão” – p. 713); justiça (“equidade na aplicação de regras e normas 

a cada aluno” – p. 713). No entanto, as investigadoras puderam observar que as virtudes 

que identificaram estavam interrelacionadas com “a pessoa do professor, a conduta e a 
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prática do professor e dos seus alunos” (p. 724), não sendo muito produtivo analisar a 

conduta virtuosa do professor (manner), independentemente dos restantes elementos. 

Adicionalmente, alguns estudos no âmbito do projecto MTP, mostraram que, por vezes, 

as virtudes assumiam características diversas em diferentes ambientes de sala de aula 

(Sanger e Fenstermacher, 2000). Outra dificuldade que surgiu com esta abordagem foi a 

compreensão daquilo que era modelado para os alunos mediante a conduta virtuosa do 

professor (processo designado por modelling). A observação da conduta moral do 

professor, só por si não permitia compreender aquilo que estava a passar para os alunos 

(Fenstermacher, 2001). Por outro lado, estas investigações começaram a evidenciar que 

os professores usam outros meios para desenvolver a conduta virtuosa nos seus alunos, 

para além de agirem eles próprios de maneira virtuosa. Assim, este projecto passou a 

procurar identificar os outros métodos utilizados pelos professores para promoverem o 

desenvolvimento intelectual e moral dos seus alunos. 

Na secção seguinte analisaremos os resultados dessa nova etapa da investigação, porém, 

poderemos deter-nos agora sobre algumas questões relativamente à possibilidade e 

utilidade de analisar o carácter moral do professor e as suas implicações para os alunos. 

Recordando os objectivos de Aristóteles, com a sua obra Ética, os quais visavam 

“aprender a ser virtuoso”, o projecto MTP parecia constituir uma boa oportunidade de 

pôr em acção o método aristotélico. No entanto, como referi, levantaram-se, aos 

investigadores, alguns obstáculos à operacionalização do conceito de “modelling”. Um 

dos problemas cruciais é a identificação das situações em que o professor procura 

modelar determinada virtude nos alunos. É necessário, para que tal aconteça, que o 

professor procure que os alunos o observem ou imitem, ou, pelo contrário, isso é 

dispensável? Portanto, trata-se de questionar se o modelling consiste num método ou se 

se trata de uma acção não intencional (Fenstermacher, 2001). Outras interrogações que 

se levantam são igualmente de difícil resolução: “[O professor] pode tentar modelar mas 

se falha porque ninguém lhe presta atenção... será que este está a modelar?”; “E se o 

observador está atento mas falha em captar apropriadamente aquilo que está a ser 

modelado?” (p. 649). 
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Este questionamento levou os investigadores a reflectir sobre o estatuto da conduta 

virtuosa [manner] do professor, conduzindo a uma discussão sobre a relação entre o 

professor, enquanto pessoa, e o professor como alguém que desempenha um papel. A 

profunda relação entre essas duas dimensões é mais uma evidência, por um lado, de que 

o conhecimento prático do professor não pode ser considerado à parte da pessoa do 

professor e, por outro, que a identidade profissional, sendo um conceito integrador, 

poderá ajudar a compreender de uma forma mais globalizante aquilo que o professor 

faz. 

 
Método e manner 

Na etapa seguinte do projecto MTP, os investigadores procuraram identificar os 

métodos que os professores usavam para promover a conduta virtuosa nos alunos. 

Fenstermacher (2001) refere seis desses métodos que foram implementados por quase 

todos os 11 professores que participam no projecto: (i) construir comunidades de sala 

de aula, (ii) instrução didáctica, (iii) desenho e execução de estruturas de tarefas 

académicas, (iv) chamadas de atenção para um certo tipo de conduta, (v) conversas 

privadas, e (vi) “exibir” comportamentos de alunos específicos. Estes dados, 

adicionalmente, levam a crer que a facilidade em lidar com estes métodos de 

desenvolvimento moral pode estar intimamente relacionada com “a profundidade e a 

sofisticação da agência moral [do professor]” (idem, p. 650).  

Outra investigação conduzida no âmbito do projecto, e que corresponde a um trabalho 

de doutoramento (Sanger, 2001), foi realizada com uma professora e um professor do 1º 

ciclo que leccionavam em escolas diferentes e tinha como objectivo compreender as 

suas crenças e práticas em relação a aspectos morais. Através deste estudo, é possível 

afirmar que estes dois professores têm crenças complexas sobre moralidade e que 

parecem ter uma influência muito significativa nas suas práticas e na sua identidade 

profissional. Embora a professora e o professor partilhem algumas características, 

Sanger considera que existem muitos aspectos em que diferem e, principalmente, têm 

objectivos diferentes. 
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A professora parece evidenciar uma visão sobre a moralidade que Sanger designa como 

“modelo de cuidado liberal” (p. 696). Procurava promover a individualidade e a 

liberdade de todos os alunos e, como tal, cada pessoa na sala de aula “precisava de 

respeitar os direitos dos outros, as suas identidades e as suas crenças” (idem). 

Adicionalmente, a professora valorizava bastante os seguintes aspectos: as actividades 

partilhadas e os empreendimentos do grupo, aceitar e preocupar-se [caring] com todos à 

sua volta e procurar sempre fazer o melhor que é possível. 

No caso do professor, evidencia-se uma visão pragmática de moralidade assente na 

comunidade. Existem normas na comunidade escolar, de que o professor se apropriou, 

sobre o que deve ser e não deve ser feito, e quais as consequências de cada tipo de 

acção. A sua abordagem pedagógica é pragmática, no sentido em que procura atingir o 

aperfeiçoamento académico e pessoal dos membros da comunidade escolar “por todos 

os meios que forem necessários” (p. 696). Observa-se uma forte identificação deste 

professor com a escola. 

Apesar das muitas diferenças que é possível encontrar entre estes professores, Sanger 

refere que “ambos são professores peritos, confiantes no seu trabalho e muito 

competentes na sala de aula” (p. 697). Portanto, não se coloca aqui em causa a 

competência nem a qualidade do trabalho dos professores. Essas diferenças observadas 

podem ser atribuídas quer à pessoa de cada professor quer a elementos do contexto em 

que exercem a sua prática, como, por exemplo, os alunos e a estrutura e a orientação 

pedagógica da escola. 

Um dos estudos, integrado no projecto MTP, que ilustra bem como os aspectos morais 

estão ligados ao conhecimento prático profissional do professor e à sua identidade 

profissional foi desenvolvido por Richardson e Fallona (2001). Ali são descritos dois 

estudos de caso de duas professoras com abordagens distintas no que diz respeito à 

organização e gestão da aula que evidenciam, também, virtudes diferentes na sua prática. 

A maior semelhança entre as duas professoras consiste na coerência que cada uma 

manifesta entre o modo como organiza e gere a aula e a sua maneira de ser (no sentido 

de manner) e os objectivos de aprendizagem e as suas crenças sobre o papel do 

professor. 
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Esta coerência (seamlessness, em inglês) implica uma harmonia entre os diversos 

elementos referidos. Como afirmam estas autoras, “uma compreensão da gestão da sala 

de aula pelo professor é grandemente incrementada através de uma compreensão do 

grau de autenticidade – coerência – em que ele ou ela expressa os seus ou as suas 

crenças, metas, manner e métodos” (p. 724). Tratando-se de duas professoras que são 

consideradas bastante eficientes neste domínio do conhecimento profissional, mas que 

têm métodos e tipos de conduta (manner) distintos, as autoras afirmam que a sua eficácia 

poderá advir da referida coerência, e, deste modo, “aquilo que observamos nos 

professores eficientes é este senso de coerência e clareza entre os objectivos, o método e 

manner” (idem). A autenticidade parece, pois, ser uma característica com consequências 

positivas no professor. 

O conjunto destes estudos evidencia como a pessoa do professor é fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem, afirmando, também, a importância da tomada de 

consciência, por parte do professor, dos seus objectivos e crenças no que diz respeito ao 

ensino, bem como da sua conduta (manner). Segundo Sanger (2001), em termos 

metodológicos, a investigação realizada no âmbito deste projecto, leva a considerar que 

para compreender a dimensão moral do conhecimento do professor é necessário 

procurar conhecer a visão do próprio professor sobre os aspectos morais da sua prática. 

 
A ética de Dewey 

O único pensamento verdadeiramente geral é o pensamento generoso – (Dewey) 
 

Dewey, um dos precursores do pragmatismo na filosofia, rejeitava as grandes teorias 

morais, considerando que os aspectos morais estão intimamente ligados à experiência e 

natureza humanas. Toda a experiência era encarada por ele como interactiva e, portanto, 

não poderia existir pensamento ou conhecimento independente do indivíduo (Meltzer, 

Petras, e Reynolds, 1975). O reconhecimento do papel da interacção social no 

comportamento humano é um dos elementos charneira das suas perspectivas. Assim, é 

compreensível que, ao invés de aceitar as grandes teorias morais como explicação da 
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vida moral, se tenha centrado na análise da situação moral. Segundo Dewey, estamos 

perante uma situação moral quando: 

os homens são confrontados com situações em que desejos diferentes 
prometem bens opostos e em que cursos de acção incompatíveis parecem ser 
moralmente justificáveis. Apenas um tal conflito... origina uma investigação 
pessoal sobre as bases da moral. (citado em Eikseth, 2001, p. 4) 

Na linha de Aristóteles, Dewey considera que é em tais situações que se exprime o 

carácter da pessoa, que é definido como “interpenetração de hábitos” (idem). O termo 

“hábito”, que tem um lugar central no pensamento de Dewey, constitui um conceito 

básico para entender a relação entre o indivíduo e o grupo social. (Meltzer et al., 1975). 

Para este, a essência do hábito não consistia na repetição tratando-se antes de:  

uma predisposição adquirida para maneiras ou modos de reacção, mas não a 
actos particulares excepto quando, sob circunstâncias especiais, estes 
expressam um modo de comportamento. Hábito significa sensibilidade 
especial ou acessibilidade a certas classes de estímulos, a permanência de 
preferências e aversões, em vez da pura recorrência de actos específicos. 
(Meltzer et al., 1975, p. 17) 

Os hábitos representam certas disposições para agirmos de certa forma e constituem 

ferramentas que utilizamos no dia-a-dia. De um ponto vista bastante próximo, Carlgren, 

citado por Olson (1992), considera que as pessoas adquirem hábitos por viverem sob 

determinadas condições práticas. Tal como Dewey, considera que consistem em 

disposições que tornam possível desenvolver pensamentos e acções de acordo com as 

exigências da situação social. Carlgren afirma que “os hábitos são, de certa forma, a 

necessidade transformada em virtude” (citado em Olson, 1992, p. 17). 

Em termos morais, Dewey aborda os hábitos como traços de uma atitude, ou interesses 

genuínos. Não considera apropriado analisar o carácter moral segundo um conjunto 

pré-definido de virtudes uma vez que o seu significado depende das comunidades em 

que é fabricado. Esta sua posição decorre do modo como encara a natureza do hábito, 

dado que defende que “as condições que constituem o hábito, não assentam no 

indivíduo mas na ordem social” (Meltzer et al., 1975, p. 17). Também Olson (1992) 
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refere que o conceito de virtude varia consoante a natureza da prática no seio da qual se 

expressa. 

No sentido que lhe é atribuído por Dewey, e segundo Eikseth (2001), um interesse 

deverá possuir as seguintes características: 

 Deve ser sincero [wholehearted] 

Virtude é integridade e sinceridade. Tem qualidades emocionais, mas requer 
consistência, continuidade, e propósitos e esforços comuns. 

 Deve ser persistente 

Requer carácter manter-se quando as condições são adversas ou aceitar o risco 
de enfrentar a má vontade dos outros. A vitalidade de interesse é verificada 
pela persistência sob condições desfavoráveis. 

 Deve ser imparcial 

Equidade, ou imparcialidade, requer que a pessoa aja de igual forma em 
relação aos outros, sejam amigos ou estranhos, compatriotas ou estrangeiros, e 
que dê igual valor aos interesses dos outros. (p. 5) 

Perante uma situação que representa um problema moral, Dewey considera que as 

condições de resolubilidade se encontram na própria situação, englobando: “as pessoas 

e as suas relações nos contextos reais e históricos; o carácter moral dos participantes; e 

onde as experiências ocorrem como transacções ecológicas entre as pessoas, a natureza 

e os objectos” (idem). Para resolver a situação, há que atender às possíveis interacções 

entre os vários elementos. 

Neste contexto, surge uma ideia fundamental na ética de Dewey, a de “empatia” 

[sympathy] que parece ter tido a influência de Mead. Esta corresponde à disposição para 

nos colocarmos no lugar dos outros e de procurar avaliar as situações tendo em conta 

os propósitos e valores (Eikseth, 2001). Segundo Dewey, a melhor maneira de 

atingirmos a objectividade no conhecimento moral é “rebaixar as nossas pretensões e 

reivindicações até atingirem o nível que assumiriam aos olhos de um observador 

empático e imparcial” (citado em Eikseth, 2001, p. 7). Eikseth considera que esta ideia é 

como uma epígrafe da ética de Dewey, que se expressa nas seguintes palavras: “O único 
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pensamento verdadeiramente geral é o pensamento generoso” (citado em Eikseth, 2001, 

p. 7). 

Esta investigadora norueguesa, realizou uma investigação em que procurou aplicar 

alguns conceitos da ética de Dewey ao estudo do conhecimento prático de professores 

do ensino pré-escolar e do 1º ciclo. Pôde constatar que esses conceitos constituíam uma 

ferramenta útil para atingir os seus objectivos (Eikseth, 2001). Neste artigo, referente ao 

trabalho empírico com um professor, evidencia como desenvolveu um certo 

conhecimento sobre os seus valores, hábitos e interesses. Este estudo também forneceu 

evidência de que como é importante considerar a perspectiva do outro quando se tem 

de tomar uma deliberação [moral] sobre a acção que deve ser realizada. Deste modo, 

este estudo leva Eikseth a concordar com Dewey quanto ao facto de que as pessoas 

“desenvolvem conhecimento moral objectivo quando adoptam a perspectiva dos outros 

na ‘situação prática’, enquadrada pelo contexto cultural e histórico” (p. 13). A 

investigadora chama a atenção de que, nesta perspectiva, os conceitos abordados 

constituem descrições formais que só fazem sentido nas situações concretas. Portanto, o 

estudo do conhecimento prático do professor deve situar-se no domínio da prática. 

Após a análise destas diferentes perspectivas sobre “a experiência da moralidade”, 

coloca-se a questão de como integrá-las no estudo da dimensão moral do ensino? Não 

constituindo objectivo do presente estudo analisar como se processa o desenvolvimento 

moral dos alunos, tal como sucede no projecto MTP, anteriormente referido, existe, 

ainda assim, um certo cruzamento de interesses entre ambos. Isto é, como foi defendido 

ao longo deste capítulo, o conhecimento profissional do professor integra uma 

dimensão moral, o que tem como consequência que, tanto voluntária como 

involuntariamente, os professores interferem no desenvolvimento moral dos alunos, e 

isto quer através da sua conduta virtuosa quer através de métodos intencionais. Como 

sabemos, de há longa data, os professores não transmitem apenas informação, mas 

comunicam, igualmente, “modos de perceber, pensar, questionar, sentir, julgar...” 

(Hansen, 2001, p. 731). Importa, pois, compreender como se integra esta dimensão no 

conhecimento prático do professor e qual a sua visibilidade na identidade profissional 

deste. 
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Uma das formas como este tema tem sido abordado é, como vimos, através do estudo 

do carácter virtuoso do professor. Pese embora algumas limitações que tal abordagem 

tem manifestado, julgamos que esta fornece um contributo importante nesta área, na 

medida em que fornece algumas ferramentas (as virtudes) que podem ser úteis na 

interpretação do pensamento e da prática do professor. De realçar, também, que, por 

exemplo, através da ética de Dewey, somos alertados para a necessidade de considerar: 

(i) os aspectos morais no contexto da situação prática e (ii) a importância de levar em 

conta as perspectivas dos outros na situação prática. 

No entanto, há que fazer algumas ressalvas a possíveis utilizações desta perspectiva quer 

na investigação, quer na formação de professores ou, até mesmo, na definição de uma 

ética profissional. Quando Sockett (1990) defende que os professores devem manifestar 

as virtudes da honestidade e da coragem (Olson, 1992), como vimos, acrescenta ainda a 

justiça), no fundo, pretende dizer que todos os professores deveriam exibi-las, o que, 

segundo Fenstermacher (1999), implica afirmar que “aqueles que não as possuírem são 

menos competentes como professores” (p. 4). Embora à partida, haja consenso teórico 

em torno do enunciado de muitas virtudes, a sua expressão na prática tem de ser 

entendida em termos da situação concreta. 

Elaborar listas de virtudes, à semelhança do que tem sido feito para outras 

competências, não será a melhor forma de abordar a questão da moralidade na prática 

do professor. Como alguns dos estudos referidos mostraram, nem todos os professores 

mostram as mesmas virtudes, embora haja evidência que leva a crer que todos possuem 

um carácter virtuoso. Deste modo, não faz sentido dizer que uns são mais virtuosos que 

os outros porque exibem um maior número de virtudes, ou aquelas que são 

consideradas mais importantes, por agentes exteriores à prática. Mais uma vez, a pessoa 

do professor, a situação concreta e os diferentes intervenientes são fundamentais no 

modo como se expressa o carácter do professor. Fazendo referência aos professores do 

estudo do MTP, Hansen (2001) refere que estes parecem ter em mente que o objectivo 

de ensinar é “libertar, não tornar o aluno cativo... Nenhum professor constitui nele 

próprio a educação liberal. É por esse motivo que é desejável que funcionemos como 

agentes da educação e não como o seu conteúdo” (p. 731). 
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No estudo relatado por Richardson e Fallona (2001), os professores, além de exibirem 

certas virtudes no seu comportamento, mostravam ter preocupações de natureza moral 

através da forma como realizavam a organização e a gestão da sala de aula. Esse 

constitui um bom exemplo de como a dimensão moral do ensino atravessa várias 

vertentes da prática do professor, estando indelevelmente associada ao seu 

conhecimento profissional. Desta forma, ao estudarmos a construção da identidade 

profissional, devemos procurar compreender como o professor vê a componente moral 

na sua acção pedagógica, até que ponto as preocupações de natureza moral estão 

presentes nas suas práticas e como moldam as decisões que toma. 

Um ponto que importa salientar nesta discussão diz respeito à origem das qualidades 

morais do professor. Por exemplo na linha de MacIntyre e Olson, Hansen (1998) 

defende que o professor descobre as qualidades morais inerentes ao ensino ao envolver-

se na prática. Este autor considera que qualidades tais como paciência, prestar atenção e 

equidade são rapidamente apercebidas pelos professores como parte integrante da 

prática. Portanto, ao argumentar que “a moral está na prática” (p. 652), Hansen (1998) 

recusa que os significados morais do ensino sejam definidos no exterior da prática. 

Deste modo, esses significados “não são condicionais... não dependem de mudanças nas 

convenções da sociedade ou de crenças ou valores” (idem). Claro que esta posição tem 

subjacente uma certa concepção de ensino, ou melhor, do que é ensinar. De uma forma 

bastante abrangente, o autor refere que ensinar significa promover “atitudes, orientações 

e crenças do tipo que permitam aos alunos progredir e não regredir como seres 

humanos, crescer tanto em sentido intelectual como moral” (p. 648). No entanto, 

reconhece que o ensino está “impregnado em pressuposições sobre a bondade moral e 

sobre o que significa viver uma vida florescente” (idem). 

O assumir o ensino como sendo uma prática, implica reconhecer, segundo este autor, 

que esta tem um conjunto de tradições e uma história que permitiram construir todo um 

leque de significados morais. Parece-nos poder depreender-se desta visão que, para 

compreender como os significados morais se desenvolvem na prática do professor 

particular, teremos que atender às culturas profissionais ou ao ethos da escola em que 

este se insere (Hansen, 2001), o que tem vindo a ser reconhecido por um crescente 
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número de investigadores. No entanto, o isolamento que caracteriza muitas vezes o 

trabalho do professor, e a ausência de um verdadeiro projecto educativo da escola, 

fazem com que seja difícil analisar o conhecimento profissional daquele professor 

individual como fazendo parte de uma prática profissional. Por outro lado, há que 

atender a que os jovens professores quando chegam à escola já trazem concepções 

sobre as práticas profissionais e, também, sobre os valores morais que lhes julgam estar 

associados. Deste modo, a ideia de que “a moral está na prática”, no sentido que Dewey 

lhe atribuiu, parece ser uma abordagem prometedora no estudo da dimensão moral do 

ensino mas, nem sempre será tarefa fácil procurar compreender essa prática 

perspectivando-a como prática de uma comunidade. 

Os diferentes estudos que foram descritos nesta secção, evidenciam a necessidade da 

investigação sobre a prática do professor se desenrolar de acordo com uma visão mais 

holística do professor, que tenha em conta os aspectos morais do ensino e a essência do 

ser humano (Richardson e Fallona, 2001). A respeito de tal essência, Hansen (2001) 

recorda-nos a conhecida conjunção “sense” e “sensibility” (do romance com o mesmo 

nome de Jane Austen). Estas qualidades implicam uma permanente “fusão da razão 

imparcial com o sentimento de empatia” (p. 735) e são consideradas condições 

essenciais para levar uma vida significativa. Este parece ser também o caso quando 

falamos do conhecimento e do EU profissional do professor. 

 

 

                                                 
NOTAS 

i Tradução de care, do inglês. Segundo um dicionário da língua inglesa, o substantivo “care” tem 
como significados possíveis: um estado de ansiedade opressiva ou concern, responsible charge or 
oversight; watchful regard or attention; heed; any object of solicitude or guardianship. (The New International 
Webster’s Comprehensive Dictionary). Ali se refere, distinguindo a palavra care da palavra caution, que: 
“care inclines to the positive, caution to the negative; care is shown in doing, caution largely in not doing”. 

Deste modo optámos por traduzir esta palavra por “cuidado” que nos parece dar o sentido de 
cuidar de alguém que está à nossa guarda num sentido positivo. 
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ii Trata-se de uma citação do livro Caring: A feminine approach to ethics and moral education, de Nel 
Noddings, publicado em 1984. Este é um dos livros mais citados quando se aborda o tema da 
ética do cuidado. 
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CAPÍTULO 3 

 

A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

 

 

 

Neste capítulo pretendo explorar o conceito de identidade, em geral, e o de identidade 

profissional do professor, em particular. Começo por justificar a pertinência deste tema 

na actualidade, seguidamente exploro o conceito de identidade que surge em múltiplas 

áreas disciplinares com formulações e significados muito diversos. Na secção seguinte é 

dada uma atenção particular à perspectiva da identidade como narrativa que se relaciona 

com a abordagem que é feita, posteriormente, da identidade do professor. 

 

3.1. O conceito de identidade 

Mire veja: o mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não 
estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 
mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. 
Isso me alegra, montão. (Riobaldo, personagem da obra de Guimarães Rosa: Grande 
Sertão: Veredas)i 
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3.1.1. Porquê a identidade? 

Nas últimas décadas, a identidade tem-se tornado um assunto muito popular, em 

diversas esferas da sociedade, pelo menos do mundo ocidental. As razões do 

crescimento de interesse neste tema prendem-se com mudanças importantes no modo 

como nos vemos a nós próprios em relação a um mundo em que se operam profundas 

mudanças. Nós próprios, vamos construindo duas identidades, ou uma identidade 

dupla, como portugueses e europeus. Mas ser europeu pode ter múltiplos significados, 

particularmente ao nos encontramos na ponta mais ocidental deste continente. A 

mudança de perspectiva quanto à identidade por que nós portugueses temos vindo a 

passar, desde os anos 80, com a entrada para a União Europeia, com um movimento de 

aproximação e agora mais recentemente com um certo sentimento de distanciamento, 

pelo menos nas questões económicas, é paradigmática de processos de transformação 

identitária que vêm ocorrendo de uma forma mais abrangente por todo o mundo 

ocidental. 

A mundialização dos mercados tem exercido uma enorme influência sobre o dia-a-dia 

das pessoas, conduzindo, por exemplo, à uniformização dos seus hábitos de consumo 

que, aparentemente, as aproxima dos outros, quer dos seus vizinhos, quer de outros que 

vivem noutros continentes. Contudo, a força da publicidade quer também fazer-nos 

sentir que somos únicos, que podemos renascer, rejuvenescer e transformar-nos de tal 

forma que “a passagem para uma nova identidade se assemelha a uma passagem pelo 

centro comercial mais próximo” (Jenkins, 1996, p. 8). Mas, este impacto sobre o 

quotidiano não se restringe aos aspectos materiais do consumo, faz-se sentir também, 

enquanto força da racionalidade económica, num sentido particular de existência que 

tende a valorizar aquilo que produz benefícios económicos (Torres-Santomé, 2002), o 

que configura uma certa identidade.  

À globalização da vida económica junta-se a globalização gerada pelas tecnologias da 

informação e comunicação que transformou a sociedade industrial e mecânica, da época 

moderna, na sociedade da informação da nossa era pós-moderna (Hargreaves, 2000b). 

Existem actualmente, segundo Hargreaves (2000), não só novos modos de produção e 

novas formas de experiência em que o virtual tem um lugar importante, mas também 
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uma alteração profunda nos “padrões de identidade” (p. 9). O conceito de globalização 

aplica-se também à intersecção da presença e da ausência, às relações sociais, na medida 

em que existe uma intensificação à escala mundial das “relações que ligam localidades 

distantes de tal maneira que as ocorrências locais são moldadas por acontecimentos que 

se dão a muitos quilómetros de distância, e vice-versa” (Giddens, 1998, p. 45). 

Outras das marcas do nosso tempo é a transformação acelerada, em boa medida 

decorrente do domínio da sociedade da informação. A esse propósito, Giddens 

classifica o mundo actual como “desenfreado”, pelo ritmo das mudanças e também pelo 

“âmbito ou a profundidade com que afecta as práticas sociais e os modos de 

comportamento preexistentes” (1994, p. 14). 

Uma outra dimensão pela qual se pode analisar as grandes alterações provocadas pela 

globalização é a chamada “compressão espaço-tempo” (Hall, 1999; Hargreaves, 1998), 

associada à sensação de aldeia global e do imediatismo das respostas. O tempo tem-se 

tornado um bem precioso e “um factor de produção crítico”, de forma que “o 

conhecimento é usado para encolher os intervalos de tempo” (Toffler, citado em 

Hargreaves, 1998, p. 92). Se todos podemos colher benefícios do encurtamento do 

espaço e do tempo que as novas tecnologias da informação e comunicação nos 

proporcionam no nosso quotidiano, a verdade é que esta dimensão da era pós-moderna 

tem igualmente impactos menos positivos, para os quais Hargreaves (1998) chama a 

atenção. Assim, a compressão espaço-tempo pode: 

 multiplicar as inovações, acelerar o ritmo de mudança e encurtar os 
prazos limite de implementação, de tal modo que as pessoas experimentam 
sentimentos de culpa e sobrecarga intoleráveis, bem como de incapacidade 
para atingir os seus objectivos; 

 levar as pessoas a concentrar-se na aparência estética da mudança ou do 
desempenho, e não na qualidade e substância da própria mudança ou 
desempenho; 

 exacerbar a incerteza, à medida que o conhecimento é produzido, 
disseminado e posto de lado a um ritmo cada vez mais rápido; 
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 provocar a erosão das oportunidades de reflexão e de relaxamento 
pessoal, conduzindo a um stress crescente e à perda do contacto da pessoa 
com os seus objectivos e propósitos básicos; 

 valorizar de tal modo a implementação de novas técnicas e a aquiescência 
a novos requisitos que os propósitos mais complexos, menos visíveis, de 
mais longo prazo e menos mensuráveis, que implicam a atenção para com 
os outros e o estabelecimento de relações com eles, diminuem em 
importância ou são pura e simplesmente sacrificados. (p. 92) 

A pessoa é apanhada numa rede que a comprime, afectando profundamente a sua vida e, 

naturalmente, a sua identidade. Podemos ver a sua situação retratada, de uma forma 

muito vívida, na personagem do Coelho Branco da fábula de Lewis Carroll, Alice no País 

da Maravilhas, o qual está sempre a correr e com a permanente aflição de que vai chegar 

atrasado. Segundo Hall (1999), todas as identidades se situam no espaço e no tempo 

simbólicos, porque estes constituem as coordenadas básicas de todos os sistemas de 

representação. Deste modo, o efeito de compressão espaço-tempo modela também a 

nossa identidade. 

Simultaneamente, o futuro parece ser menos previsível, gerando sentimentos de incerteza 

e insegurança mesmo entre aqueles que, anteriormente, pareciam ter “assegurado” o seu 

futuro, nomeadamente, através da obtenção de um diploma universitário. Como refere 

Jenkins (1996), a preocupação actual com a identidade será, provavelmente, em boa 

medida:  

Um reflexo da incerteza produzida pela mudança rápida e pelo contacto 
cultural: os nossos mapas sociais já não se ajustam às nossas paisagens 
sociais. Encontramos outros cuja identidade e natureza não são claras para 
nós. Já nem sequer estamos seguros quanto a nós próprios; o futuro já não é 
tão previsível como parece ter sido para as gerações anteriores. (p. 9) 

A juntar a estas transformações que afectam a forma como nos vemos a nós próprios, há 

a destacar a perda dos grandes referentes morais, dos projectos colectivos e das próprias 

“causas” morais (Dubar, 2000), assim como a perda de confiança na Ciência e na 

Tecnologia na busca racional do progresso (Hargreaves, 1998). Surgem as grandes 
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questões da legitimação do saber científico pondo em causa as suas metanarrativas, o que 

é definidor da condição pós-moderna (Lyotard, 1989). Precedeu-a, segundo o filósofo 

francês Jean François Lyotard, a era da narrativa das Luzes, em que “o herói do saber 

trabalha para uma boa finalidade ético-política, a paz universal” (p. 12). Uma das grandes 

narrativas da Ciência moderna consistia, pois, na ideia de emancipação da humanidade, a 

qual representava “a emancipação progressiva da razão, da liberdade e do trabalho e o 

aumento da riqueza pelo avanço da Ciência e da Tecnologia” mas que deixou de fazer 

sentido devido às graves crises que se fazem sentir hoje (Fernandes, 2000, p. 17). 

Uma das consequências do fim das certezas morais e científicas tem sido o surgimento 

da preocupação com a própria pessoa como um valor fundamental e a adopção de 

certos estilos de vida, enfim, um centramento sobre o indivíduo (Dubar, 2000; Giddens, 

1994). Substituindo os grandes valores que constituíam um referente importante na vida 

das pessoas, surge, de acordo com Touraine (2001), “um individualismo da 

autenticidade e da abertura aos outros”, o que na sua opinião se inicia “nos 

comportamentos mais próximos: a preocupação com o corpo, a estética”, na medida em 

que “a estima por si pressupõe o olhar do sujeito sobre si próprio” (p. 112). Por seu 

turno, Giddens (1994) salienta a relevância que a escolha de um estilo de vida assume na 

construção da auto-identidade devido à perda de peso da tradição e da ordem 

tradicional, bem como do confronto entre o local e o global. Existe um crescimento 

exponencial da preocupação com a interioridade, que é visível tanto na expansão dos 

sistemas de aconselhamento como no uso de drogas psicotrópicas (Dubar, 2000; 

Giddens, 1994; Hargreaves, 1998). Deste modo, quer consideremos, como Giddens 

(1994), que nos encontramos numa ordem pós-tradicional da modernidade, quer num 

mundo pós-moderno, como Hargreaves (1998), parece indiscutível que o sentido de 

individualidade e a auto-identidade, são profundamente afectadas pelas condições que 

caracterizam a sociedade actual, e que se tem transformado num “projecto reflexivo 

contínuo, tendo de ser constantemente refeito e reafirmado” (Hargreaves, 1998, p. 80). 

O conceito de identidade aparece frequentemente associado à ideia de crise, o que 

segundo Mercer se justifica pelo facto de que “a identidade somente se torna uma 

questão quando está em crise, quando algo que se supõe ser fixo, coerente e estável é 
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deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” (citado em Hall, 1999, p. 9). As 

crises identitárias relacionam-se com comportamentos económicos e relações sociais 

que se consideram estar também em crise e que parecem ser singulares quanto às suas 

manifestações e duração e aos mecanismos que a prolongam (Dubar, 2000). 

A identidade tem vindo a ser amplamente abordada em várias áreas das Ciências Sociais, 

entre as quais, a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia, as Ciências Políticas, a 

Geografia, a História e a Filosofia, podendo até mesmo ser encarada, segundo Jenkins 

(1996), como um dos temas unificadores do debate intelectual na década de 90. No 

entanto, este afigura-se um conceito muito complexo e, segundo Hall (1999), também 

pouco desenvolvido e muito pouco compreendido nestas Ciências. Colocam-se então 

duas questões fundamentais nesta investigação: Será prudente trabalhar um conceito que 

parece ser tão ‘escorregadio’? Que ganhos poderão daí advir? Os argumentos 

apresentados, ao longo desta secção introdutória, apontam no sentido de que as 

identidades estão sofrendo transformações relevantes e que este é, portanto, um tema 

sobre o qual é possível produzir conhecimento novo. Deste modo, pensar a construção 

da identidade do professor em início de carreira, afigura-se um desafio intelectualmente 

estimulante, num momento em que muitas forças que caracterizam a actual condição 

social parecem apontar no sentido da desconstrução, dúvida e incerteza. 

 
3.1.2. À procura da identidade 

A opção tomada nesta investigação de abordar um conceito que tem sido definido de 

formas muito diversas e sob a capa de diferentes termos (Ashmore e Jussim, 1997), 

muitas vezes com matizes próprias dos idiomas em que são abordados, implicou desde 

logo uma procura de um sentido que se adequasse à complexidade do problema que me 

propunha explorar. Tendo como ponto de partida o facto de que a identidade visada 

por este estudo pretendia ser a auto-identidade, portanto com um significado auto-

referencial, das leituras que fui fazendo, foi emergindo um conjunto significativo de 

termos que conceptualmente pareciam aproximar-se deste: self, self-identity, sentimento de 

si, conceito de si, auto-imagem, Eu, identidade pessoal, entre outros. 
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A investigação histórica indica que a busca da auto-identidade nas sociedades ocidentais 

remonta apenas à modernidade, surgindo com o despertar de um sentimento mais forte 

de individualidade, por oposição a uma concepção mais colectiva que predominou até à 

Idade Media. De acordo com Hall (1999), o “indivíduo soberano” nasce no período 

compreendido entre o Humanismo Renascentista e o Iluminismo, dado que até ali 

existia um conjunto de atributos relativamente fixos que determinavam “a posição de 

uma pessoa na grande cadeia do ser – a ordem secular e divina das coisas – [e que] 

predominavam sobre qualquer sentimento de que a pessoa fosse um indivíduo 

soberano” (p. 25). Um passo importante em direcção a esta visão individualista da 

pessoa terá sido o fim progressivo do sistema feudal, em diferentes regiões da Europa, 

na medida em que cada um passou a adquirir o direito de circular livremente, tomar as 

suas decisões e fazer as suas escolhas por exemplo, quanto ao cônjuge, à ocupação 

profissional ou ao lugar onde viver (Baumeister, 1997). A ideia de individualidade que se 

desenvolve a partir dessa época caracteriza-se por dois aspectos fundamentais: i) a 

celebração da especificidade e unicidade de cada pessoa, e ii) o sentimento de que existe 

um destino único para cada pessoa (idem, p. 193). 

Segundo Baumeister (1997), existe um outro desenvolvimento importante no mundo 

ocidental que conduz a uma nova concepção de pessoalidade que assenta na noção de 

interioridade. Embora tendo origens remotas, esta noção surgiu na nossa cultura pela 

influência dos ensinos da Cristandade, especialmente no que diz respeito à ideia da 

existência de uma alma como uma parte não material da pessoa. A visão de que existe 

algo interior que define o próprio sujeito foi objecto de elaboração por vários 

pensadores ao longo dos séculos, sendo possível destacar John Locke, como um dos 

homens cujas ideias tiveram, provavelmente, maior influência sobre o modo como a 

identidade passou a ser encarada durante muito tempo. Num capítulo da sua obra Ensaio 

sobre o Entendimento Humano, dedicado à questão da identidade pessoal, introduziu 

definitivamente o termo self como um conceito-chave na elaboração da interioridade e 

do conceito de pessoalidade, embora este existisse, como substantivo, na língua inglesa 

já desde o início do século XIV (Danziger, 1997). Na visão de Locke, o self (o Eu) é 

assumido como um objecto a ser conhecido, sendo a identidade pessoal a identidade 

relativa ao Eu, que corresponde à necessidade de responder à questão, muito relevante 



 

 
A construção da identidade profissional 

58

numa época de profundas mudanças sociais e culturais: “Como posso estabelecer que 

sou agora a mesma pessoa que era há um ano atrás?” (Danziger, 1997; Taylor, 1989). A 

ideia fundamental de Locke para responder a tal desafio foi o da continuidade da 

consciência [consciousness] do Eu, ou seja de uma consciência psicológica do Eu, a qual 

acompanha todas as nossas experiências mentais e que nos permite pensar a nós 

próprios como sendo os mesmos em diferentes tempos e espaços (Locke, 1694/1999). 

Como Locke (1694/1999) refere, essa consciência é essencial para o pensamento e 

inseparável dele, uma vez que é “impossível para qualquer um compreender sem 

apreender que consegue compreender” (p. 443). A questão da “memória” da consciência 

é uma ideia muito relevante nesta concepção do Eu que vai ser importante, mais tarde, 

no desenvolvimento do conceito moderno de identidade. Para Locke (1694/1999) é a 

consciência que confere unidade ao Eu, não estando aquela dependente da existência a 

todo o momento de um filme das nossas vidas. Como afirma, é pela consciência que 

possui dos pensamentos e das acções do presente que o Eu é agora para si 
próprio, e assim será o mesmo Eu na medida em que a mesma consciência se 
possa alargar a acções passadas ou futuras; e não seria duas pessoas, pela 
distância temporal ou pela alteração da substância (...) a mesma consciência 
une essas acções distantes numa mesma pessoa, independentemente das 
substâncias que contribuíram para a sua produção. (pp. 444, 445) 

A identidade pessoal diz respeito à singularidade de um ser racional e consiste na 

identidade da consciência e não na identidade da substância (material). De facto, para 

Locke trata-se de uma realidade imaterial, nas suas palavras um “espírito imaterial” que 

habita a pessoa humana e é aquilo que “pensa em si e que, na constante mudança do seu 

corpo, é o que o mantém o mesmo e é o que ele apelida como ele próprio” (idem, p. 

449)  

A identidade pessoal reporta-se, portanto, a uma autoconsciência distinta das outras 

experiências mentais ou das acções, o que Taylor (1989) designa como a experiência do 

Eu (self) neutro ou pontual [punctual], uma vez que este é definido em abstracto, 

independentemente de quaisquer preocupações constitutivas, e cuja “única propriedade 

constitutiva é a autopercepção” (p. 49). Esta visão do Eu, deu origem a uma longa 

tradição empirista baseada na ideia de que é possível separar as pessoas dos seus actos e 
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experiências (Danziger, 1997). Segundo Danziger (1997), os indivíduos “não se 

manifestam nas suas acções e experiências – eles possuíam-nas, ficam por detrás delas 

como seus proprietários” (p. 142). O self passou a ser encarado como uma “possessão 

privada” (idem, p. 143) que cada um procura em si próprio, tornando-se num objecto de 

atenção e de conhecimento pessoal  

A visão acerca do indivíduo que predomina no período do Iluminismo, tem também 

uma forte influência do pensamento cartesiano, nomeadamente, na conhecida (e 

actualmente, controversa) dicotomia entre a mente e o corpo, ou seja, entre a “coisa 

pensante” [res cogitans] e o “corpo não pensante” [res extensa] (Damásio, 1997, p. 254). 

Segundo Descartes, aquilo que define a pessoa é, em última instância, uma substância 

mental ou um Eu incorpóreo. Nas suas próprias palavras, reconhece o seu “Eu” como 

uma substância “cuja essência integral é pensar”, afirmando: “a alma através da qual sou 

o que sou, distingue-se completamente do corpo (...) e, ainda que não houvesse corpo, a 

alma não deixaria de ser o que é” (idem, p. 255). 

Esta concepção do self como substância ou essência é acompanhada, neste período, pela 

ideia de que se trata de uma entidade fixa e imutável que acompanha a pessoa ao longo 

da sua existência. Trata-se de uma visão essencialista do indivíduo, cuja origem se atribui 

aos pensamentos do filósofo grego Parménides, e que pode ser resumida no seu célebre 

enunciado: “O devir está excluído do Ser” (Citado em Dubar, 2000, p. 2).  

Por um longo período, a questão da identidade do self (ou self-identity, em inglês), 

direccionou-se, segundo Polkinghorne (1988) para a compreensão dessa essência que 

permanece e que define a individualidade da pessoa. Este autor chama a atenção para o 

facto de que o próprio termo self-identity (em inglês) encerra em si duas noções 

antagónicas – a de diferença e a de uniformidade ou semelhança – na medida em que, “ 

“self” (ipse), é aquilo que é o oposto do não-Eu [otherness] e da estranheza [strangeness]; e 

“identidade” (idem) é aquilo que permanece o mesmo, o singular extremo, o oposto da 

mudança” (p. 146). 

Assim, no Iluminismo podemos encontrar uma ancoragem muito significativa da forma 

como a auto-identidade foi sendo encarada ao longo dos tempos e influenciou a 

abordagem que as Ciências Sociais começaram por fazer deste conceito. Nesta visão, a 
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identidade da pessoa constituía o centro essencial do Eu (ou self). Hall (1999) sintetiza a 

concepção iluminista de pessoa como tratando-se de: 

um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 
razão, de consciência e de acção, cujo “centro” consistia num núcleo 
interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo 
ou “idêntico” a ele – ao longo da existência do indivíduo. (pp. 10, 11) 

Diversos movimentos foram trazendo novas dimensões à ideia de um self ou Eu 

substancial, como foi o caso do Romantismo, no século XIX. Apoiando-se no conceito 

religioso de ‘destino’, expandiram-no para a noção moderna de ‘vocação’, como algo 

que faz parte da natureza particular de cada pessoa e que cada um tem de descobrir no 

seu interior e persegui-lo ao longo da sua vida (Baumeister, 1997). Também na época 

vitoriana se observam as consequências da visão do self como uma substância, na 

medida em que tendia-se a encarar “as acções visíveis e as aparências meramente como 

pequenas pistas sobre o vasto domínio interior da pessoa” (idem, p. 197). Baumeister 

(1997) considera paradigmática desta concepção do self vitoriano a forma como o 

detective Sherlock Holmes solucionava boa parte dos misteriosos crimes dando atenção 

a aspectos muito particulares e, aparentemente triviais, das personagens, que depois o 

levavam a compreender factos fundamentais sobre estas. 

No entanto, ao mesmo tempo que se desenvolvia esta concepção sobre o self e a 

identidade, surgiam também algumas vozes contra-corrente, constituindo David Hume 

uma das mais significativas (Danziger, 1997; Holland, 1997). Rejeitando a ideia de que 

existisse esse núcleo interior denominado self, que fosse a morada dos pensamentos, 

Hume considerava-o apenas como o somatório das percepções e das experiências da 

pessoa. O self, do seu ponto de vista, não poderia ser a origem da unidade da identidade 

pessoal, uma vez que não existia nenhuma substância que funcionasse como elemento 

unificador dessas experiências (Polkinghorne, 1988). 

Progressivamente, alguns pensadores passaram a encarar a identidade como uma 

construção e não como uma substância e, como tal, a recusar a sua imutabilidade. No 

entanto, a ideia da mudança inerente a tudo o que existe e, consequentemente, à pessoa 
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humana também, não era nova, encontrando-se já nos escritos do filósofo grego 

Heraclito, nomeadamente na sua célebre expressão: “Não é possível banharmo-nos duas 

vezes nas águas do mesmo rio”. Segundo Dubar (2000), na perspectiva heracliteana não 

existem essências eternas visto que tudo muda. Em particular, a identidade muda 

estando comprometida com o tempo histórico e com o ponto de vista adoptado. Esta 

posição filosófica é designada por alguns autores (e.g., Dubar, 2000) como nominalista. 

William James terá sido, provavelmente, o percursor moderno do estudo do self e da 

identidade como conceitos científicos, através de um livro que publicou em 1890, 

particularmente no capítulo intitulado The Consciousness of Self (Ashmore e Jussim, 1997). 

Terá sido, igualmente, um dos principais proponentes do conceito de identidade pessoal 

(ou auto-identidade) como tratando-se de uma ideia que a pessoa constrói acerca de si 

própria, que envolve um esforço de síntese entre as várias ideias e facetas do indivíduo 

(Polkinghorne, 1988). Segundo Meltzer et al. (1975), o conceito geral de self apresentado 

por James diz respeito “à soma total de tudo aquilo que o indivíduo pode chamar de 

seu” (p. 6). Ao contrário da abordagem metafísica do self que caracterizava os seus 

antecessores, James passa a considerar a importância dos processos sociais para a sua 

construção, de tal forma que defende a coexistência de vários selves na mesma pessoa, 

entre eles o self social, o qual é definido do seguinte modo: 

Propriamente falando, o homem tem tantos selves sociais quantos os 
indivíduos que o reconhecem e preservam uma imagem dele na sua mente. 
Ferir qualquer uma destas suas imagens significa feri-lo. Mas, como os 
indivíduos que preservam as imagens estão, naturalmente, em classes, 
praticamente podemos dizer que ele tem tantos selves sociais quantos grupos 
distintos de pessoas existem acerca de cuja opinião ele se preocupa. (James 
citado em Meltzer et al., 1975, p. 6) 

Na perspectiva do Interaccionismo Simbólico, para o qual James deu uma importante 

contribuição, o self não se trata do núcleo interior que a pessoa tenta atingir, mas um 

processo fluente de interacção entre as suas tendências impulsivas e as atitudes e 

respostas dos outros face a ela própria. Para a construção da identidade da pessoa são 

fundamentais a síntese e integração dessas diferentes respostas sociais. Os 

interaccionistas simbólicos mantêm a visão de que existe “uma essência interior que é o 
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eu real”, no entanto, este não é imutável nem existe num vazio social, antes “é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades 

que esses mundos oferecem” (Hall, 1999, p. 11).  

No meu próprio percurso em busca do sentido de “identidade”, a perspectiva do 

Interaccionismo Simbólico (IS) constituiu uma primeira aproximação que veio marcar 

indelevelmente a abordagem que acabei por desenvolver. Assim, mostraram-se muito 

significativas para este estudo as três premissas que caracterizam o IS, definidas já numa 

fase tardia por Blumer (que foi, aliás, quem assim denominou este movimento, em 

1937): 

i. Os seres humanos agem em relação às coisas de acordo com os 
significados que estas têm para si; 

ii. Estas coisas incluem tudo aquilo que o ser humano pode perceber no seu 
mundo – objectos físicos, outros humanos, categorias de seres humanos, 
instituições, ideais, actividades de outros, etc.; 

iii. O significado destas coisas deriva ou surge da interacção com os outros; 

iv. Estes significados são manipulados e modificados através de um 
processo interpretativo usado pela pessoa ao lidar com as coisas que 
encontra. (1969, p. 2) 

Assumindo estes pressupostos, afigurava-se indispensável para o estudo da identidade 

profissional a procura dos significados que os próprios sujeitos produziam sobre a sua 

experiência de aprender a ensinar. Deste modo, a identidade profissional visada teria de 

ser enquadrada na própria identidade pessoal. No decurso das secções subsequentes 

darei conta de mais alguns aspectos fundamentais das perspectivas do IS sobre a 

identidade. 

O conceito de identidade, no sentido de auto-identidade, que será explorado ao longo 

deste trabalho de investigação, começou por se aproximar da noção de “conceito de si” 

(self-concept, em inglês, ou concept de soi, em francês) cujas origens remontam a William 

James e a que L’Ecuyer se refere, como sendo o modo como a pessoa se percebe a si 

mesma e que engloba “um conjunto de características (gostos, interesses, qualidades, 
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defeitos, etc.), traços pessoais (incluindo as características corporais), papéis e valores, 

etc., que a pessoa se atribui, avalia por vezes positivamente ou negativamente e que 

reconhece como fazendo parte dela própria” (citado em Fromage, 1999, p. 164). Trata-

se de um sistema multidimensional, ligado a um vasto conjunto de perspectivas do 

indivíduo sobre si próprio, e que diz respeito tanto a aspectos individuais como sociais, 

emocionais e cognitivos, históricos e actuais, principais e periféricos, permanentes e 

ocasionais. O conceito de si mesmo é um sistema simultaneamente de natureza 

experiencial e desenvolvimentista, cujas características L’Ecuyer agrupa em cinco 

estruturas: 

 o si material, que engloba as autodescrições tanto em termos de aparência 
física e de saúde, como em relação à possessão de objectos ou de pessoas 
(e.g., as minhas crianças); 

 o si pessoal, no qual se integram as aspirações, emoções, qualidades e 
defeitos, assim como a filosofia de vida, os papéis e estatutos e o sentimento 
de coerência interna; 

 o si adaptativo, que agrupa as afirmações que implicam um julgamento 
sobre si mesmo, bem como aqueles que concernem às formas de reagir à 
realidade de modo a manter o si (autonomia, dependência, ambivalência); 

 o si social, comportando as descrições de comportamentos em sociedade 
(receptividade aos outros, dominação, altruísmo) e as referências à 
sexualidade; 

 o si não-si, que corresponde às afirmações em que a pessoa fala de outros 
mas sobre assuntos que lhe dizem pessoalmente respeito. (segundo 
LeComte, 1997, p. 11) 

Embora designadas por estruturas, estas cinco vertentes do conceito de si, ou auto-

identidade, não poderão ser encaradas, num sentido psicológico, como diferentes áreas 

no funcionamento mental do indivíduo. No entanto, fornecem um quadro bastante 

completo dos aspectos que poderão integrar a representação que cada pessoa faz de si 

própria, ou seja, do conceito de auto-identidade tal como se pretende explorar nesta 

investigação. Não se trata aqui de seguir uma perspectiva que valida o realismo 
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ontológico do eu real do IS mas antes tentar responder a questões tais como as que 

Jerome Bruner refere:  

Por que processos e relativamente a que tipo de experiências é que os seres 
humanos formulam o seu próprio conceito de Si mesmo, e que tipos de Si 
mesmo é que formulam? Será que o “Eu” engloba (...) um Eu “alargado” 
que incorpora a família, os amigos, os bens de cada um, e assim por diante? 
(1997, p. 104) 

 Esta posição demarca-se das correntes da Psicologia que se têm debruçado sobre o 

autoconceito, medido através de testes específicos, e que, segundo este psicólogo 

cultural, acabam por reificar o conceito de si como aquilo que é medido pelo testes, tal 

como se verifica com a inteligência e outros conceitos psicologizados. 

Para compreender o processo de construção da identidade profissional de jovens em 

início de carreira é fundamental atender às suas perspectivas e às suas interpretações, em 

especial procurando conhecer aquilo que é verdadeiramente importante para eles. Como 

Taylor defende no seu livro Sources of the Self, não é possível conhecer o que a pessoa é 

sem levar em conta as suas interpretações sobre si própria: 

Nós somos selves apenas no sentido em que certas questões [issues] nos 
importam. O que eu sou como self, a minha identidade, é essencialmente 
definida pelo modo como as coisas têm significado para mim. (…) estas 
coisas têm significado para mim, e a questão [issue] da minha identidade é 
realizada apenas através de uma linguagem de interpretação que eu vim a 
aceitar como uma articulação válida destas questões [issues]. Perguntar o que 
é que uma pessoa é, abstraindo das suas auto-interpretações, é fazer uma 
pergunta fundamentalmente mal orientada, para a qual, em princípio, não 
pode haver uma resposta. (1989, p. 34) 

No entanto, diversas correntes da Psicologia Social (começando de alguma forma com o 

IS) têm vindo a mostrar que as auto-interpretações emergem em contextos sociais, 

culturais e históricos que as moldam e que não podem, por isso, ser desconsiderados 

(Bruner, 1997; Danziger, 1997; Gergen, 1996). Deste modo, esta discussão sobre o 

conceito de identidade centrar-se-á, em seguida, sobre a dialéctica pessoal-social. 
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3.1.3. Identidade: entre o pessoal e o social 

A identidade como conceito é tão elusiva como o senso que toda a gente 
tem da sua própria identidade pessoal. Mas, para além de qualquer outra 
coisa que possa ser a identidade está ligada às apreciações fatídicas da pessoa 
– feitas por si mesma e por outros. Todas as pessoas se apresentam aos 
outros e a si mesmas e vêem-se elas próprias nos espelhos dos seus 
julgamentos. (Strauss, citado em Haimes, 1987, p. 359) 

 

No âmbito da Psicologia Social, começou por atribuir-se ao período da infância e à 

adolescência a preponderância na construção da identidade pessoal. No entanto, esta 

ideia tem vindo a ser abandonada em favor de uma concepção de identidade em 

permanente construção, verificando-se que existem numerosos factores que exercem 

uma influência significativa sobre a identidade mesmo na vida adulta (Marc, 1997). 

Rossan (1987) menciona diversos desses factores, alguns dos quais se situam ao nível 

das interacções ou de contextos sociais. Esta autora refere, por exemplo, os reflected 

appraisals, que se situam na esfera das interacções com outros significativos, e se 

reportam ao entendimento que a pessoa tem sobre a comunicação e acção desses em 

relação a si própria e como isso é sentido por ela. Também, as negociações relativas aos 

papéis desempenhados podem ter implicações sobre a identidade. Como indica esta 

autora a partir da investigação que desenvolveu, as sub-identidades (identidade associada 

aos papéis) de uma mulher como esposa, filha, amiga ou profissional sofrem uma 

transformação na sequência do nascimento do primeiro filho. Neste estudo também 

mencionamos as comparações sociais, especialmente, com objectivos auto-avaliativos: 

Vemos os outros mais ou menos como nós próprios, fazendo coisas, 
expressando valores e sentimentos que podem ser comparados com os 
nossos próprios estilos e reacções. Com base em muitas dessas observações, 
aprendemos acerca da tipicidade dos nossos próprios comportamentos, 
vemos novas acções a tentar, reparamos nas reacções dos outros a estas 
acções ainda não testadas, avaliamos a variedade de modos de fazer, 
perceber, sentir, que ainda não são, mas têm o potencial de vir a ser, parte do 
nosso próprio repertório de competências e expressões. (p. 309) 
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Essas comparações do sujeito com os outros podem levá-lo a projectar transformações 

pessoais com eventuais implicações na sua identidade, quer no sentido da mudança, 

quer no do reforço. Esta situação é particularmente visível quando se assumem novos 

papéis, como, por exemplo, quando alguém se inicia numa profissão. 

Outras categorias de influências situam-se, segundo Rossan (1987), principalmente na 

esfera do indivíduo, como é o caso da avaliação de como os objectivos ou metas 

estabelecidos foram atingidos. Associados a estes objectivos ou metas aparecem os 

sentimentos de competência e autonomia, bem como de sucesso ou insucesso e de 

orgulho pessoal ou culpa, os quais podem ser cruciais na definição da identidade pessoal 

(Rossan, 1987). No entanto, há que ressalvar que não é possível separar completamente 

as dimensões pessoal e social, uma vez que os Outros também estão envolvidos no 

processo de definição desses objectivos e constituem, igualmente, uma referência, por 

exemplo, através do processo de comparação social, na forma como a pessoa avalia se 

atingiu os seus objectivos. 

Esta autora menciona ainda a interpretação que a pessoa faz das suas mudanças físicas e 

fisiológicas como uma possível influência na identidade. As transformações que 

ocorrem ao longo de toda a vida, nos primeiros anos de forma muito mais acentuada, 

vão conduzindo a novas auto-imagens ou a novos desenvolvimentos no conceito do si 

material (de acordo com L’Ecuyer) que podem tornar-se mais ou menos centrais na 

auto-identidade. De facto, segundo Giddens, o corpo pode ser encarado como um 

modo de praxis, constituindo “a sua imersão prática nas interacções da vida do dia-a-dia 

uma parte essencial da manutenção de um sentido coerente de auto-identidade” (1994, 

p. 88). No entanto, o próprio conceito pessoal do si material é marcado pelas 

interacções sociais e pelos padrões culturais e sociais. Na sociedade actual, em que a 

reflexividade do Eu tem vindo, progressivamente, a adquirir uma maior expressão, 

multiplicam-se os programas de auto-ajuda que visam o cultivo do corpo e que nos 

tornam “responsáveis pelo design dos nossos próprios corpos” (p. 92). Não se trata só 

do aumento da atenção que é dada ao corpo que está em causa mas de como ele se 

torna uma peça importante na definição do projecto pessoal e nas opções de estilo de 

vida e, consequentemente, na própria identidade da pessoa. 
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A questão que se coloca, então, é se fará sentido falar em identidade pessoal ou se todas 

as identidades individuais não serão elas próprias identidades sociais. O psicólogo 

Kenneth Gergen, que desde há 40 anos se tem interessado pelo tema do self, forneceu 

evidência, através de uma investigação muito elaborada, de como a auto-estima de cada 

indivíduo é profundamente afectada pelas expressões positivas ou negativas de outros 

em relação a si (Gergen, 1996). Também a auto-imagem dos sujeitos mudava, por 

exemplo, de acordo com o perfil das pessoas do grupo onde eram solicitados a 

representar determinado papel – com pessoas mais velhas ou mais novas, com pessoas 

mais egotistas ou mais apagadas – o que indicia que a auto-identidade é fortemente 

influenciada pelas situações sociais (Bruner, 1997). Naturalmente, tais evidências vieram 

corroborar o que muitas correntes de pensamento, como por exemplo o IS, vinham a 

afirmar como sendo a forte interdependência existente entre o Eu e a sociedade (Thoits 

e Virshup, 1997). 

Muitos dos conceitos fundamentais usados hoje quando nos referimos à identidade ou 

ao Eu derivam do IS ou de autores que foram por ele influenciados. As ideias de 

George H. Mead mostraram-se fundamentais numa nova tradição interpretativa do final 

do século XIX e princípio do século XX com repercussões importantes na psicologia e 

na sociologia. No seu livro Mind, Self and Society, editado postumamente por antigos 

alunos seus em 1934, surge um conjunto de elaborações em torno do self que destaca a 

sua natureza intersubjectiva, isto é, simultaneamente interactiva e interpretativa (Prus, 

1996). Tal como a mente é conceptualizada não como uma estrutura mas como um 

quadro interpretativo que emerge da interacção com o outro através “da internalização 

da perspectiva da comunidade (interactiva)” (idem, p. 53), também o reconhecimento 

do self como um objecto da sua própria consciência decorre da interacção com o outro, 

adoptando o ponto de vista (ou o papel) do outro (p. 54). O self tem a capacidade de se 

tornar um objecto para si mesmo, através da reflexividade, a qual é “o retornar da 

experiência do indivíduo sobre ele próprio” (Mead citado em Meltzer, 1975, p. 31) e que 

pressupõe o reconhecimento do outro. Mead explica exactamente que a sua abordagem 

ao self se baseia nesta ideia: 
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É a característica do self como um objecto para si mesmo que pretendo 
apresentar. Esta característica é representada pela palavra “self”, que é 
reflexiva, e indica o que pode ser tanto sujeito como objecto. (citado em 
Prus, 1996, p. 55) 

No entanto, já anteriormente, Charles H. Cooley tinha destacado a natureza 

intersubjectiva do self, captada na sua conhecida metáfora “the looking-glass self”. Através 

dos significados que vai atribuindo às acções dos outros, cada indivíduo aprende a 

assumir a perspectiva do outro e a ver-se a si próprio como imagina que os outros o 

vêem, o que Cooley expressa da seguinte forma: 

Um self social deste tipo pode ser denominado self reflexivo ou self espelho: 

“Cada um a cada um 

um espelho 

reflecte o outro que passa”. 

[O self espelho] parece ter três elementos principais: a imaginação das nossas 
aparências perante a outra pessoa; a imaginação do seu julgamento dessa 
aparência, e algum tipo de auto-sentimento, tal como orgulho ou 
mortificação. (citado em Prus, 1996, p. 50) 

Deste modo, os outros, ou pelos alguns deles, têm um papel determinante na 

construção da nossa identidade. Segundo Nias (1989), Cooley fez entrar no vocabulário 

das Ciências Sociais, muito em particular da Psicologia Social, o conceito de “outros 

significativos”, embora não tenha usado este termo directamente, quando afirma, por 

exemplo: “Na presença de alguém que consideramos ser de importância, existe a 

tendência de atender e adoptar, por simpatia, o seu julgamento acerca de nós próprios” 

(p. 20). 

Mead, posteriormente, alarga este conceito a uma comunidade de outros, ao Outro 

Generalizado, defendendo que através das interacções com os outros significativos, os 

parceiros singulares, vamos interiorizando não só as suas atitudes individuais mas 

também as que são comuns ao grupo ou à comunidade. A atitude do Outro 

Generalizado corresponde, segundo Mead, à atitude da comunidade global. Dando 

como exemplo o caso de um grupo social como uma equipa de baseball, explica: “a 
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equipa é o outro generalizado na medida em que entre – como um processo organizado 

ou actividade social – nas experiências de qualquer um dos seus membros individuais 

(citado em Prus, 1996, p. 56). 

Até agora temos estado a falar de uma das componentes do self, aquela que Mead 

denominou por “mim”. Na perspectiva de Blumer, Mead via o self como um processo 

fluente de interacção entre o eu [I] e o mim [me] e não como uma simples junção de 

duas componentes. O mim diz respeito ao self como objecto; o eu é o self enquanto 

sujeito. Assim, o eu é a tendência impulsiva do indivíduo, representa as tendências não 

disciplinadas, não reprimidas e não dirigidas do indivíduo, as quais tomam a forma de 

uma actividade difusa e indiferenciada. Representa o sujeito activo e criativo. 

[O “eu” é] a parte do self que é relativamente livre de constrangimentos 
sociais; é impulsivo e capaz de inventar ideias novas ou significados não 
remetidos pelos ‘outros’. É esse âmago [core] mais privado da experiência 
interior que tem um grau de autonomia (…) O “mim” não pode ser nada 
senão conformista (…) [Mas quando nos damos conta] de que, de algum 
modo, agimos contra a tendência da sociedade, tal percepção é 
consciencialização [awareness] do “eu” e das suas capacidades. (Nias, 1989, p. 
23)  

Por seu turno, o mim representa o outro incorporado no indivíduo e compreende o 

conjunto organizado de atitudes e definições prevalecente no seio do grupo. O eu provê 

a propulsão e o mim a direcção para o acto (Meltzer, 1975, p. 61). Refere Mead: 

O “mim” é mais propriamente uma importação do campo dos objectos 
sociais para um campo amorfo, desorganizado a que chamamos experiência 
interior. Através da organização deste objecto, o self, este material é ele 
mesmo organizado e submetido ao controlo do indivíduo na forma da 
chamada autoconsciência [self consciousness] (citado, em Meltzer, 1975, p. 41) 

Entre os dois existe uma relação dialéctica tal como aquela que existe entre o self e os 

Outros (Lopes, 2001). Contudo, Nias (1989) chama a atenção para a natureza algo 

esquiva do conceito de “eu”, uma vez que este se transforma em “mim” de cada vez que 

as suas acções se tornam objecto do seu pensamento reflexivo. Esta autora recorda que 

o próprio Mead afirmou, a este respeito: “O eu deste momento está presente no mim 
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do momento seguinte (...) Não posso virar-me suficientemente depressa de forma a 

apanhar-me a mim próprio” (p. 22). 

Embora constituindo uma contribuição valorosa para uma construção da mente, do self 

e da identidade que destaca a sua dependência dos processos sociais, o IS apresenta 

ainda assim uma visão principalmente individualista ou privada do sujeito que se pauta 

por uma matriz determinista, criando uma oposição entre a vontade livre e espontânea 

do eu e os condicionamentos do mim (Gergen, 1999). Trata-se de uma perspectiva que 

pode conduzir a uma visão algo mecanicista das relações humanas e que, de acordo com 

Gergen (1999), nos leva a questionar se “estaremos destinados, simplesmente, a 

desempenhar os papéis que nos foram colocados à disposição” (p. 125). A relação entre 

o individual poderia assim afigurar-se como um conflito permanente entre o individual e 

o colectivo, em que “as duas partes representariam interesses diferentes e tendências 

incompatíveis” (Wenger, 1998, p. 147) e, também, em que um constituiria a origem dos 

problemas e o outro das soluções, ou seja, “o social [seria] a fonte de harmonia e de 

ordem enquanto que o individual a fonte de discórdia e de fragmentação” (idem).  

Contudo, mais do que olhar para a construção da identidade como uma oposição entre 

o pessoal e o social (ou entre o individual e o colectivo), há que entendê-la como um 

processo dialéctico, que é, segundo Jenkins (1996), simultaneamente interior e exterior. 

Este autor aponta para o risco de se tomar a distinção que Mead fez entre o “eu” e o 

“mim” como uma reificação e não pelo que verazmente é, um instrumento analítico. 

Defende, ainda, que não se deve pensar na primazia de um elemento sobre o outro, 

quer em termos da sequência por que surgem quer da sua relevância. Ambos os 

processos fazem parte das rotinas diárias dos actores, sendo que a definição exterior do 

outro sobre mim é “uma parte inexorável da minha definição interna de mim próprio” 

(p. 27). Assim, a identidade individual não pode deixar de ser vista como uma identidade 

que é também social e que é constituída na dialéctica entre a auto-imagem e a imagem 

pública. 

Mesmo quando falamos em termos de funções cognitivas parece cada vez menos 

sensato enveredar por uma discussão entre aquilo é individual e aquilo que provém do 

meio social. António Damásio, no seu livro o Sentimento de Si, argumenta que a oposição 
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entre natureza e ambiente não tem fundamento e que se tem tornado cada vez mais 

evidente que as influências, de parte a parte, se combinam. Salientando o papel do meio 

ambiente na formação do si autobiográfico [autobiographical self], Damásio (2000) afirma 

que este não só contribui para o desenvolvimento e maturação da memória 

autobiográfica como, até mesmo, funciona como um seu regulador importante. Dá 

como exemplo disso, a definição dos acontecimentos que constituem o passado 

histórico de uma certa pessoa e o seu futuro antecipado, a qual considera ser controlada, 

em boa medida, pelo meio ambiente. O mesmo acontece, para Damásio (2000), com “o 

conhecimento segundo o qual os indivíduos organizam a sua autobiografia, e que vai 

desde os modelos de comportamento individual até aos factores culturais da 

colectividade” (p. 264). Assim, Damásio (2000) afirma peremptoriamente a importância 

do meio social e cultural do indivíduo na formação do si autobiográfico: 

Quando falamos do si para nos referirmos à dignidade que caracteriza o ser 
humano, quando falamos do si para nos referirmos aos locais e às pessoas 
que moldaram as nossas vidas, que nos pertencem e que vivem dentro de 
nós, estamos, naturalmente, a falar do si autobiográfico. 

O si autobiográfico é o estado do cérebro para o qual a história cultural da 
humanidade mais conta. (p. 265) 

Um outro aspecto que importa realçar, e que também Mead já tinha desenvolvido, é o 

papel determinante da linguagem na constituição do Eu, na medida em que ela é 

condição necessária para a reflexividade. Nas suas palavras, é “por intermédio da 

reflexividade que todo o processo social é trazido para a experiência dos indivíduos 

neles envolvidos” (citado em Jenkins, 1996, pp. 37, 38). Para Mead é a linguagem que 

torna possível que a pessoa se “ouça a si própria da mesma forma ‘objectiva’ que pode 

ouvir o outro” (idem, p. 37). Também Giddens (1994) considera que a diferenciação 

linguística entre “Eu/mim/tu” é uma característica discursiva fundamental da 

identidade mas que não se encontra rigorosamente expressa nas formulações de Mead 

quanto ao par eu/mim. Embora concordando que a criança começa a desenvolver um 

self (Eu) a partir das suas experiências iniciais no seu contexto social e das interacções 

com o contexto, para este autor, a relação entre o “eu” (vontade activa) e o “mim” 

(reflexo dos laços sociais) é ela própria interior à linguagem, “e não algo que conecta a 
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parte não socializada do indivíduo (o Eu) ao self social” (pp. 46, 47). A metáfora que 

António Damásio (2000) apresenta para ilustrar como surge o self, permite, por analogia, 

retratar vividamente o papel da linguagem na constituição da identidade: 

A história contida nas imagens da consciência nuclearii não é contada por 
nenhum homúnculo. Nem sequer é verdadeiramente contada por si, leitor, 
porque o seu eu só nasce à medida que a história vai sendo contada, no interior 
da própria história. O leitor existe, enquanto ser mental, apenas enquanto as 
histórias primordiais estão a ser contadas, e só então. Somos a música, de 
facto, mas só enquanto a música dura. (p. 222) 

A linguagem é, portanto, constitutiva da própria identidade. Como refere Taylor (1989), 

não poderíamos ter uma noção de pessoalidade sem sermos iniciados numa linguagem. 

Também Gergen (1998) refere que é, principalmente, através do discurso que 

desenvolvemos o nosso sentido de “selves individualizados com atributos particulares e 

capacidades auto-referenciais” (p. 9). 

Bruner (1997) reuniu evidência de que o desenvolvimento da linguagem na criança é 

precedido de um conjunto de “representações protolinguísticas do mundo” (p. 79), que 

correspondem a predisposições para certas classes de significado. Na sua opinião, essas 

representações vão-se desenvolvendo através dos actos e expressões dos outros e nos 

contextos sociais básicos em que a criança interage, e estas são posteriormente 

incorporadas na própria linguagem. Analogamente, a identidade nasce da contínua 

conversação da criança com aqueles que a rodeiam, e da produção conjunta de 

significados. Taylor (1989) menciona que os significados que são construídos pela 

pessoa não o são apenas para “mim” mas para “nós”, ou seja, a aquisição do significado 

partilhado depende de uma partilha prévia de julgamento. Deste modo, a criança 

depende dessa “linguagem comum” para construir significados, como refere este autor: 

Mais tarde, eu posso inovar. Posso desenvolver uma forma original de 
compreender-me a mim próprio e a vida humana, ou pelo menos uma que 
seja profundamente discordante com a da minha família e origem. Mas a 
inovação só pode acontecer a partir da base da nossa linguagem comum. 
Mesmo sendo o mais independente dos adultos, existem momentos em que 



 

 
 

Capítulo 3 – A identidade profissional do professor 

73

não posso clarificar aquilo que sinto até que fale sobre isso com um par que 
me conhece (...) ou com quem eu tenho uma afinidade. (idem, pp. 35, 36) 

Entendendo a identidade como a resposta à questão “Quem sou eu?”, ela só faz sentido 

na comunidade dos interlocutores. Segundo Taylor, a identidade pessoal é dialógica, 

sendo negociada “pelo diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, com os 

outros” (citado em Heinich, 1999, p. 283). O Eu define-se tanto em relação àqueles que 

foram essenciais na autodefinição, como em relação aos que são agora fundamentais 

para continuar a desenvolver uma linguagem ligada à auto-compreensão (Taylor, 1989). 

Deste modo, Taylor reforça a ideia de que a resposta à questão identitária tem 

subjacente a definição “de onde estou a falar e para quem” (idem, p. 36). Também, 

Gergen (1999), apoiando-se em Bakhtin, salienta o carácter dialógico e relacional da 

identidade, uma vez que na ausência da relação não existe linguagem alguma através da 

qual se possam conceptualizar emoções, pensamentos ou intenções.  

O entendimento da construção da identidade como um processo dialógico vem, pois, 

eliminar a tradicional dicotomia pessoal/social, correspondendo a uma abordagem mais 

holística e, também, mais complexa deste processo. De facto, como Heinich (1999) 

indica “as abordagens metodológicas são apenas portas abertas sobre a realidade, e não 

a própria realidade: não existe experiência que seja, nela própria, sociológica ou 

psicológica” (p. 283). Esta socióloga socorre-se de um poema de Fernando Pessoa (o 

poeta do sofrimento identitário, como afirma) para fazer ressaltar como a “vida comum” 

e a existência individual são profundamente inextricáveis: 

Viver com os outros é, para mim, uma tortura. E todos os outros estão em 
mim. Mesmo longe deles sou obrigado a viver com eles. Só, as multidões 
cercam-me. Não sei para onde fugir, a menos que fuja de mim mesmo. (p. 
283) 

 
3.1.4. A identidade como narrativa 

Sonhamos em narrativa, sonhamos acordados em narrativa, lembramo-nos, 
antecipamos, esperamos, desesperamos, acreditamos, duvidamos, 
planeamos, criticamos, tagarelamos, aprendemos, odiamos e amamos através 
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da narrativa. Para realmente vivermos, contamos histórias acerca de nós 
próprios e dos outros, acerca do passado e do futuro tanto pessoal como 
social… (Hardy citado em Haimes, 1987, pp. 363-364) 

 
O conceito de narrativa encontra-se presente, com grande incidência, em muito do que se 

escreve, hoje em dia, em diversas áreas das Ciências Sociais e Humanas, sendo explorado 

segundo abordagens muito diversas: realista, fenomenológica, cognitiva, textual, retórica, etc. 

(Gergen, 1998; Huttunen, 2002). O papel da narrativa na constituição da identidade pessoal 

e do próprio self tem vindo, igualmente, a ser destacado por um conjunto muito significativo 

de autores de campos muito diversos, como a Psicologia Cultural, Psicanálise, Sociologia, 

Filosofia e a Teoria Moral (Bruner, 1997; Dubar, 2000; Gergen, 1999; Giddens, 1994; Hall, 

1999; Polkinghorne, 1988; Taylor, 1989). Este tópico será abordado nas duas sub-secções 

que se seguem. 

 
As narrativas e a identidade 

Jerome Bruner, na década de 80, no seu livro Actual Minds, Possible Worlds, destacou que as 

narrativas constituem uma forma poderosa de dar sentido e ordenar a nossa experiência. 

Mais tarde, argumenta no sentido de que estas se afiguram “não só como uma forma de 

representar a realidade, mas também de a constituir”, ou seja, elas operam “como um 

instrumento da mente na construção da realidade” (1991, p. 5, 7). Para este psicólogo 

cultural, uma das linhas de evidência quanto à centralidade das narrativas no pensamento 

humano é o desenvolvimento desta competência na infância (Bruner, 1997). Na sua 

perspectiva, existe uma predisposição primitiva para a organização narrativa que torna 

possível à criança entender este tipo de discurso e começar também a usá-lo, desde tenra 

idade. Mas, o mais interessante, é que a ordem por que se dá a aquisição das formas 

gramaticais, na criança, reflecte os quatro constituintes gramaticais essenciais para a 

narrativa. Esta exige: i) um meio para realçar a acção humana ou ‘agentividade’, ii) que os 

eventos e os estados sejam linearizados, que se estabeleça e mantenha uma ordem 

sequencial, iii) uma sensibilidade ao que é canónico, e ao que não é, na interacção humana, e 

iv) algo que se aproxime ao efeito de um narrador, ou seja, tem de integrar uma ‘voz’ (1997, 
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p. 83). Segundo Bruner (1997), a prioridade que estas características assumem na aquisição 

da linguagem é assegurada por uma predisposição humana para organizar a experiência 

narrativamente. A cultura tem aqui também um papel determinante, contribuindo não só 

para a forma da narração, como para os modos de interpretação do seu significado, devido 

“à panóplia de instrumentos e às tradições de contar e interpretar que cedo começamos a 

partilhar” (p. 85) com os nossos pares. Igualmente, alguns estudos de Kenneth Gergen e 

Mary Gergen procuraram evidenciar como as convenções narrativas, ou formas tradicionais 

de contar histórias, constituem uma estrutura prévia “através da qual nos fazemos 

inteligíveis para os outros” (Gergen, 1996, p. 7). 

António Damásio (2000) também argumenta a favor de uma tendência inata nos humanos 

para registarem sequências de eventos nas suas mentes sob a forma de histórias sem 

palavras, o que considera poder estar na origem da enorme apetência dos humanos para a 

narração e pelo apelo que as suas diferentes formas produzem em nós. As histórias sem 

palavras, precedem a linguagem, e constituem mapas cerebrais de acontecimentos, uma vez 

que o cérebro representa objectos que se encontram dentro ou fora do corpo bem como as 

suas interacções ao longo do tempo. Mas Damásio vai mais longe, afirmando que o cérebro 

constrói, igualmente, enredos acerca desses objectos e acontecimentos e que, assim sendo, 

“os filmes constituem a representação externa mais semelhante ao atarefado contar de 

histórias que acontecem sem descanso nas nossas mentes” (p. 221). Nas suas palavras: 

Contar histórias sem palavras é a mais natural das coisas. A representação 
imagética de sequências de eventos cerebrais (...) constitui a matéria-prima de 
que são feitas as histórias. A ocorrência espontânea e pré-verbal da narração 
de histórias pode muito bem ter sido a razão por que inventámos o teatro, os 
livros, e por que uma grande parte da humanidade passa uma grande parte 
da vida activa em salas de cinema e defronte de ecrãs de televisão. (idem) 

A visibilidade das narrativas como forma de organização da experiência do mundo, 

provocou, de certo modo, uma “viragem narrativa”, no âmbito da Psicologia e da 

Psicanálise, a partir do final da década de 70, que se expressa, por exemplo, num crescente 

interesse sobre o papel que estas desempenham na construção da identidade da pessoa 

(Bruner, 1997; Polkinghorne, 1988). De acordo com Bruner (1997), no campo da 

Psicanálise, foi emergindo a noção de self como “contador de histórias”, ou seja, um self que 
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conta histórias que integram um esboço dele próprio. As histórias sobre nós próprios que 

continuamente contamos têm, nesta perspectiva, duas audiências distintas: os outros e nós 

próprios. De acordo com Schafer: 

Ao contá-las aos outros, pode dizer-se que, para a maioria dos fins, estamos 
simplesmente a realizar acções narrativas. Todavia, ao dizermos que também 
as contamos a nós próprios, estamos a encerrar uma história dentro da outra. 
Esta é a história de que existe um Eu (self) para lhe contar algo, alguém mais 
que serve de audiência que é ele próprio ou o Eu de alguém. Quando as 
histórias que contamos aos outros sobre nós próprios dizem respeito a estes 
outros Eus nossos, quando, por exemplo, dizemos “Não sou senhor de 
mim”, estamos uma vez mais a encerrar uma história dentro de outra. Nesta 
perspectiva, o Eu é uma narração. (citado em Bruner, 1997, p. 113) 

Somos, portanto, uma história dentro de outra, tal como quando numa história relatamos 

uma história que contámos então a uma outra audiência. Assim, para Polkinghorne (1988), a 

pergunta “Quem sou eu?” não deve ser respondida segundo uma perspectiva metafísica de 

substância, como se respondêssemos à questão “O que sou eu?”, mas como uma metafísica 

da potencialidade e da actualização. Esse “quem” encontra-se nas acções da pessoa e, 

consequentemente, a auto-identidade está intimamente associada à história de vida da 

pessoa, ligando as diferentes acções num enredo integrado. Segundo este autor, o self é uma 

experiência que é organizada de acordo com uma dimensão temporal e, como tal, não é 

possível responder à questão “Quem sou eu?”, fornecendo simplesmente um conjunto de 

características ou de acontecimentos pessoais. A resposta é necessariamente uma narrativa 

em que existe um enredo que conecta diferentes acontecimentos e experiências pessoais 

físicas ou mentais, por forma a criar uma unidade coerente e significativa. Deste modo, de 

acordo com Polkinghorne (1991), chegamos a conhecer-nos somente ao: 

discernirmos um enredo que unifica as acções e os acontecimentos do nosso 
passado com as acções e os acontecimentos futuros que antecipamos. 
Relacionar acontecimentos isolados que ocorrem no tempo exige a operação 
cognitiva da estrutura narrativa (...) O conceito de self é um conceito que tem 
a natureza de história e a nossa identidade é o drama que estamos a revelar. 
(p. 149) 
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Para Giddens (1994), o self é um fenómeno genérico e algo amorfo, pelo que a auto-

identidade não pode representar simplesmente a continuidade do self ao longo do 

tempo, como se essa continuidade fosse pressuposta. A auto-identidade também não é 

vista como um conjunto de características distintivas do indivíduo. Segundo este autor, 

ela representa “o self tal como é reflexivamente compreendido pela pessoa em termos da 

sua biografia” (p. 47) e é “algo que tem que ser rotineiramente criado e sustentado nas 

actividades reflexivas do sujeito” (p. 46). A identidade da pessoa encontra-se 

exactamente na sua “capacidade de manter a continuidade de uma narrativa” (p. 48). Quando 

a pessoa tem um sentido de auto-identidade relativamente estável, possui também um 

sentimento de continuidade biográfica que, de algum modo, consegue comunicar aos 

outros. A auto-identidade está intimamente relacionada com aquilo que Giddens (1998) 

denomina por “segurança ontológica”. Esta diz respeito a um sentido de fiabilidade das 

coisas e de credibilidade das pessoas, ou seja, a um sentimento de constância dos 

ambientes sociais e materiais bem como da continuidade da própria auto-identidade. 

O sentimento de auto-identidade da pessoa caracteriza-se, nesta perspectiva, tanto pela 

fragilidade como pela robustez (Giddens, 1994). A sua fragilidade tem a ver com o facto 

de que a biografia que é construída pelo indivíduo é somente uma entre outras que 

poderiam ser construídas reflexivamente pela pessoa, ou seja, “é apenas uma estória entre 

muitas outras estórias potenciais” (p. 48). A sua robustez relaciona-se com a segurança 

com que é, habitualmente, mantido o sentido de auto-identidade por forma a resistir a 

fortes tensões ou mudanças nos ambientes sociais onde o indivíduo se situa. 

 
A identidade narrativa 

Na secção anterior pudemos observar que as narrativas têm sido apontadas, por 

diversos autores, como uma forma central de auto-interpretação. Neste ponto pretende-

se evidenciar de que modo é possível pensar a identidade pessoal como uma identidade 

narrativa. 

O filósofo Paul Ricoeur é um dos nomes incontornáveis em relação a este tema e, 

segundo Bruner (1997), muito provavelmente o seu maior estudioso na modernidade. 

Para Ricoeur, a auto-identidade (identidade do self) diz respeito às autodefinições, as 
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quais são social e culturalmente mediadas. Essas autodefinições são cruciais na 

orientação da pessoa na vida (Laitinen, 2002). Segundo este filósofo, a autocompreensão 

é uma interpretação, a interpretação do self, esta por seu turno: 

encontra na narrativa, entre outros signos e símbolos, uma forma 
privilegiada de mediação; a última pede emprestado à história bem como à 
ficção, fazendo da história de vida uma história ficcional ou, se preferirmos, 
uma ficção histórica, entrelaçando o estilo historiográfico das biografias com 
o estilo novelístico das autobiografias” (citado em Laitinen, 2002, p. 68) 

De acordo com Laitinen (2002), é possível encontrar nas obras de Ricoeur algumas 

caracterizações da identidade narrativa que evidenciam o papel mediador das narrativas: 

i. A identidade narrativa contém tanto harmonia como dissonância. As 
narrativas medeiam entre a discordância e a concordância. Assumem um 
papel especial quando se trata de uma discordância temporal; 

ii. As narrativas são tanto faladas como vividas. As configurações 
narrativas medeiam entre o mundo da acção e o mundo do leitor; 

iii. As narrativas são simultaneamente inovadoras e baseadas em visões 
preestabelecidas. A narratividade inclui uma dialéctica entre a inovação e 
a sedimentação; 

iv. As narrativas combinam facto e ficção; 

v. A identidade narrativa medeia entre “o que é” e “o que deveria ser”. A 
narração ocupa um lugar intermédio entre a descrição neutra e a 
prescrição ética. A identidade narrativa não se pode reduzir à descrição 
neutra, embora, por outro lado, a identidade ética também não seja 
redutível à identidade narrativa; 

vi. A identidade narrativa medeia entre dois tipos de permanência no 
tempo, entre dois tipos de auto-identidade (ou “ipse-identidade”), entre o 
pólo do carácter, em que o idem e o ipse tendem a coincidir, e o pólo da 
autopermanência, em que a pessoalidade se liberta da semelhança; 

vii. Na identidade narrativa, a pessoa não é meramente aquele que conta a 
história, ou meramente aquele de quem se conta a história, mas ela 
“aparece tanto como leitor como escritor da sua própria vida (...) Assim, 



 

 
 

Capítulo 3 – A identidade profissional do professor 

79

o indivíduo tanto é o intérprete como o interpretado, bem como o recipiente 
das interpretações”. (pp. 57, 58) 

Entretanto, também um outro filósofo, Charles Taylor, tem abordado extensamente 

este tema da auto-identidade como narrativa, em alguns pontos com uma grande 

proximidade com Ricoeur. Aquilo que caracteriza fundamentalmente a perspectiva de 

Taylor (1989) sobre a identidade é a centralidade que as avaliações fortes [strong 

evaluations] desempenham na auto-interpretação: “Saber quem eu sou é uma espécie de saber 

onde me posiciono” (1989, p. 27). A identidade da pessoa é assim constituída em parte por 

aquilo que a pessoa valoriza, sendo as avaliações fortes encaradas como distinções 

qualitativas respeitantes “ao valor de diferentes desejos, sentimentos, acções e modos de 

vida” (Laitinen, 2002). A identidade está, deste modo, intimamente relacionada com as 

orientações morais ou éticas na vida da pessoa, e para a qual essas avaliações fortes 

desempenham um papel fundamental: 

A minha identidade é definida pelas obrigações e identificações que 
proporcionam a estrutura [frame] ou horizonte no seio do qual posso tentar 
determinar caso a caso o que é bom, ou valioso, ou o que deve ser feito, ou 
o que eu apoio ou aquilo a que me oponho. Por outras palavras, é o 
horizonte no seio do qual sou capaz de tomar uma posição. (p. 27) 

Taylor considera que essas avaliações fortes podem expressar-se de muitas formas, ainda 

assim a narratividade é uma forma de auto-interpretação incontornável. No entanto, 

segundo Laitinen (2003), os dois filósofos, Ricoeur e Taylor, distinguem-se num aspecto 

fundamental: enquanto que o primeiro se centra numa análise estrutural da narração 

como enredo, o segundo situa-se principalmente nas avaliações fortes. Deste modo, 

poder-se-á dizer que Taylor coloca as narrativas no nível ético e, por seu turno, Ricoeur 

considera que estas medeiam entre as perspectivas descritas e as éticas, como foi 

referido anteriormente. Taylor também não se interessa pela narratividade em sentido 

técnico mas pela “unidade temática da vida ou com o sentido de direcção nas vidas 

humanas” (Laitinen, 2003, p. 125). As metáforas espaciais “direcção” e “orientação” têm 

grande visibilidade nas suas ideias e dizem respeito quer às escolhas dos objectivos 
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fundamentais quer a um sentimento pessoal de que se está mais perto ou mais longe de 

os atingir. 

Na teoria de Taylor a narratividade tem cinco funções que se expressam do seguinte 

modo: i) as narrativas são um meio opcional de articular algumas das nossas auto-

interpetações e avaliações fortes; ii) somente as narrativas nos permitem atender às 

nossas vidas como todos temporais; iii) apenas as narrativas permitem que 

interpretemos as nossas orientações, sucessos e insucessos num espaço moral ou numa 

“topografia moral do self”; iv) as narrativas atribuem concordância às dissonâncias 

diacrónicas nas nossas avaliações fortes; e v) as narrativas atribuem concordância às 

dissonâncias sincrónicas nas nossas avaliações fortes (Laitinen, 2003, pp. 127, 128). 

Tentando precisar melhor de que estamos a falar quando nos referimos a “identidade”, 

Laitinen (2003) associa esta ao conceito de ipse-identidade de Ricoeur, portanto, às auto-

interpretações e auto-definições que, seguindo Taylor, não são meras descrições neutras, 

mas apoiam-se na minha orientação na vida. Assim, a interrogação, “Quem sou eu?”, 

está intimamente relacionada com este sentido de identidade, estando associada com 

outras questões, tais como, “que tipo de pessoa quero ser?”, “que tipo de objectivos 

tenho na vida?”, “que tipo de coisas têm importância para mim?” (pp. 117, 118). 

Para Laitinen, contudo, é possível distinguir três tipos de questões ligadas à identidade, 

três formas de expressão da auto-identidade: a identidade prática, a identidade 

qualitativa e a identidade biográfica. A primeira destas, relaciona-se com as nossas 

concepções sobre o que é bom e certo e que orientam a nossa vida. A orientação prática 

não é aquilo que nos distingue dos outros, antes aquilo que cada um pretende fazer da 

sua vida. De acordo com esta definição, é possível que duas pessoas tenham orientações 

muito semelhantes. A identidade qualitativa é aquela que diz respeito às qualidades que 

nos definem, e que se relacionam, em parte, com aquilo que valorizamos. Claro que 

essas qualidades definidoras da pessoa não são factos mas interpretações pessoais. Por 

último, temos a identidade biográfica que se relaciona com a ideia de história de vida ou 

biografia num sentido narrativo e não simplesmente como uma colecção de factos sobre 

a vida de uma pessoa. 



 

 
 

Capítulo 3 – A identidade profissional do professor 

81

Nesta perspectiva, a identidade tem também uma vertente fictícia ou imaginária na 

medida que esta é construída também em função dos projectos e dos ideais, ou seja, de 

algo que a pessoa ainda não é. Devido à centralidade que a temporalidade tem na nossa 

existência, Laitinen (2002) considera que é somente natural que as narrativas tenham um 

papel fundamental na auto-interpretação e, como tal, na identidade. 

Embora oriundo de uma linha teórica bem distinta, o sociólogo francês Claude Dubar 

associa igualmente a identidade pessoal a uma identidade narrativa, afirmando que “a 

identidade narrativa é uma construção, em situação, por um sujeito, de uma disposição 

das suas experiências significativas” (2000, p. 207). A dimensão biográfica é uma 

componente essencial da identidade pessoal, sendo esta também reflexiva e ética, na 

medida em que para alguém se “dizer como sujeito tem de se poder reconhecer e se 

fazer reconhecer como ser moral” (p. 215). A identidade pessoal socorre-se, de acordo 

com este autor, de uma linguagem “sobre-referencial” que se apoia sobre palavras-

valores, normas éticas e regras de justiça. Este tipo de linguagem é visível quando se 

justifica, por exemplo, o trabalho que fizemos, a profissão que exercemos, as escolhas 

da nossa vida privada, referindo-nos “a contextos constrangedores (não tive alternativa), 

aos acasos incontroláveis (...) ou dominações sofridas (fui forçado)” (idem). Para Dubar a 

dimensão ética da identidade pessoal, nos nossos tempos, exprime-se não tanto por 

referência à “sua” comunidade em oposição a outras comunidades, mas pelo encontro 

com o “outro”. 

Esta perspectiva de identidade narrativa tem implicações importantes para o sujeito da 

narrativa, segundo MacIntyre (1985), uma vez que este fica condicionado a ser 

questionado quanto às suas acções e experiências: “ser sujeito de uma narrativa é estar 

disposto a apresentar um certo tipo de explicação daquilo que a pessoa fez ou do que 

lhe aconteceu ou do que a pessoa presenciou num certo ponto da sua vida” (p. 202). 

Mas este aspecto tem também um correlativo, na medida em que a pessoa pode também 

questionar os outros, uma vez que ela seja parte da sua história assim como eles são da 

sua: 

A narrativa de qualquer vida é parte de um conjunto entrelaçado de 
narrativas. Além disso, este pedir e dar explicações desempenha, ele mesmo, 
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uma parte importante na constituição de narrativas. Perguntar-lhe o que fez 
e porquê, dizer-lhe o que fiz e porquê, ponderar nas diferenças entre a sua 
explicação e o que eu fiz, e vice-versa, estes são constituintes essenciais de 
todas as narrativas, porém, os mais simples e puros. (p. 203) 

 

3.2. A identidade profissional do professor 

 
Habitualmente, quando se fala em identidade profissional é comum pensar em termos 

de uma identidade social, a que se associa um processo de identificação de um sujeito a 

um grupo social, neste caso a classe profissional. Tajfel, por exemplo, define a 

identidade social como “aquela parte do autoconceito de um indivíduo que se origina do 

seu conhecimento da sua pertença a um grupo social (ou grupos) juntamente com o 

valor e significado emocional ligado a essa pertença” (citado em Thoits e Virshup, 1997, 

p. 114). A identidade profissional também tem sido associada a um processo de 

socialização na profissão, através do qual o indivíduo assume os papéis, valores e 

normas do seu grupo profissional. Claude Dubar (1997) conceptualiza a identidade, 

enquanto identidade para si e identidade para o outro, numa perspectiva sociológica, 

fazendo intervir o processo de socialização. Para este autor, “a identidade não é mais do 

que o resultado simultaneamente estável e provisório, individual e colectivo, subjectivo e 

objectivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, em 

conjunto, constróem os indivíduos e definem as instituições” (1997, p. 105). Deste 

modo, procura introduzir na análise sociológica a dimensão subjectiva, vivida e psíquica. 

A identidade profissional é também explorada por Dubar (1997) de acordo com esta 

concepção de identidade para si/para o outro, condensando os resultados de um 

conjunto de investigações empíricas, realizadas em empresas, em quatro configurações 

identitárias: Identidade de fora-do-trabalho, Identidade de ofício, Identidade de empresa 

e Identidade de rede. Cada uma das configurações identitárias resulta de uma dupla 

transacção: entre o indivíduo e a empresa; entre o indivíduo confrontado com uma 

mudança e o seu passado. Assim, as identidades surgem “como sendo produzidas pela 

articulação de uma identidade (virtual) atribuída pelo outro e de uma identidade (virtual) 
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para si construída através da trajectória anterior” (p. 186). A cada configuração 

identitária está associado um tipo de saber privilegiado: saberes práticos, que se 

relacionam com uma lógica instrumental do trabalho para o salário; saberes 

profissionais, associados a uma lógica da qualificação no trabalho; saberes de 

organização, associados a uma lógica de responsabilidade; saberes teóricos, associados a 

uma lógica de reconversão permanente e para a acumulação de distinções culturais. 

Segundo este modelo, estas identidades sociais e profissionais não são expressões 

psicológicas de personalidades individuais mas “são construções sociais que implicam a 

interacção entre trajectórias individuais e sistemas de emprego, sistemas de trabalho e 

sistemas de formação” (p. 239). 

Uma outra conceptualização de identidade profissional é apresentada por Gohier et al. 

(2001), privilegiando um modelo psico-sociológico integrado do sujeito, em detrimento 

de um modelo sociológico do sujeito. Dedicando-se, especificamente, ao caso do 

professor, consideram que a sua identidade profissional é um processo dinâmico e 

interactivo de construção de uma representação de si enquanto professor. Nessa 

representação, os autores incluem duas dimensões: a representação de si como pessoa e 

as representações dos professores e da profissão. Relativamente à primeira e, sem 

pretenderem ser exaustivos, referem: os conhecimentos, crenças, atitudes, valores, 

projectos, aspirações que a pessoa reconhece como suas ou que atribui a si própria 

independentemente do seu contexto profissional, ou, pelo menos, pela afirmação da sua 

singularidade face às normas profissionais impostas (p. 8). Esta representação, 

corresponde a uma auto-interpretação e auto-avaliação que os autores referem apoiar-se 

numa capacidade de introspecção e pode ser coadjuvada pela narração autobiográfica. 

Quanto à segunda dimensão, são enumeradas cinco componentes principais e algumas 

qualidades que lhes estão associadas: 

i) Representações relativas ao trabalho – conhecimentos, capacidade 
reflexiva, capacidade de relacionar a teoria com a prática, capacidade 
analítica, capacidade de fazer escolhas, autonomia, capacidade de se auto-
avaliar; 

ii) Representações relativas às responsabilidades – conhecimento de regras 
deontológicas, sentido ético, deliberação ética; 
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iii) Representações relativas aos alunos – capacidade relacional, empatia, 
capacidade de escutar, congruência, conhecimento de si próprio, 
capacidade introspectiva, conhecimento dos mecanismos psicológicos, 
conhecimento das suas capacidades e limites intelectuais e dos seus 
valores; 

iv) Representações relativas aos colegas e ao corpo docente – 
colegialidade, sentimento de pertença ao grupo, competência dialéctica, 
capacidade de trabalhar em grupo; 

v) Representações relativas à escola como instituição social – 
conhecimento das necessidades sociais e da cultura, capacidade de se 
afirmar, competência argumentativa. (idem, pp. 14-15) 

A identidade profissional assim definida apoia-se na perspectiva de construção da 

identidade pessoal como um processo dinâmico que, segundo Tap (1997), tem 

subjacentes seis características: a continuidade; a coerência consigo próprio (sentimento 

de permanecer o mesmo), a unicidade (singularidade), a diversidade (várias personagens 

numa mesma pessoa), a realização de si pela acção e a auto-estima. De acordo com este 

autor, esta é uma visão ideal, na medida em que, na vida quotidiana, estes diversos 

sentimentos são postos em causa pelas crises e pelas rupturas. A identidade constitui, na 

sua perspectiva, “um esforço constante para gerar a continuidade na mudança, o que 

nem sempre é fácil” (p. 10). 

Gohier et al. (2001) atribuem, também, seis características à dinâmica identitária, quatro 

delas em comum com Tap (1997). As duas características distintas são a congruência 

consigo próprio num momento preciso da sua história pessoal, substituindo a coerência, 

e a contiguidade com o outro que associam à relação de confiança instaurada entre duas 

pessoas, e que substitui a continuidade proposta por Tap. Segundo Gohier et al. (2001), 

o processo de construção da identidade pessoal, em geral, e da identidade profissional é 

atravessado por momentos de crise, por fases em que a pessoa se coloca em questão e 

por conflitos internos e externos. 

Este modelo foi experimentado num estudo empírico com professores e professores-

formadores, em que foi possível verificar que a construção identitária se caracteriza 

tanto pelo dinamismo como pela interacção. Os autores observaram que a identidade 
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profissional é o resultado de desequilíbrios sucessivos e que esta não consiste na 

“reiteração do mesmo, de um modelo condensado, mas na trajectória de um indivíduo 

através de diferentes rostos que ela [a identidade] pode tomar” (p. 27). 

A identidade profissional tem sido apontada como uma vertente muito importante da 

identidade pessoal, o que parece ser particularmente verdadeiro no caso do professor. 

Como refere Tardif (2000), “trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer 

alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo”, consequentemente a identidade pessoal 

“carrega as marcas” da actividade profissional da pessoa (p. 210). O caso da profissão de 

professor parece ser especial a este respeito, na medida em que, em geral, também a 

pessoa do professor está muito presente na sua actividade profissional (Bullough, 1997; 

Kelchtermans, 1993; Nias, 1989; Tickle, 2000). Deste modo, no professor, identidade 

pessoal e identidade profissional estão intimamente associadas. Refere, a este propósito, 

Thomas (1993), que no caso do ensino: 

é difícil separar, convincente e confiantemente, o Self da persona profissional. 
Parece-me que está na natureza do ensinar o facto da máscara 
provavelmente deslizar: o desempenho do papel é ameaçado pela intrusão 
do Self. Os professores estão sob um escrutínio de tal intensidade da parte de 
uma audiência de observadores psicologicamente perspicazes, que a persona 
profissional se torna permeável ao seu olhar pasmado. Alguns professores 
tentarão habitar a sua persona profissional ao extremo, ao passo que outros 
concordam com o valor de “ser humano na sala de aula”, enquanto, para a 
maioria, ensinar envolve uma alternância da persona para a pessoa e vice-
versa. (pp. 239-240) 

A questão identitária profissional, “como é que eu me vejo como professor?”, deve ser 

encarada como uma particularização da questão identitária mais geral, “quem sou eu?”, 

que, como foi avançado na secção anterior, está associada à noção de identidade 

narrativa. De acordo com esta noção, a auto-interpretação que a pessoa-professor faz de 

si próprio enquanto professor não é uma descrição neutra, muito pelo contrário, 

expressa inevitavelmente as suas orientações, os seus gostos e os seus valores. 

Perspectivando a identidade do professor como uma identidade narrativa, a dimensão 
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temporal tem uma grande centralidade na sua definição, assim como têm também os 

lugares e as pessoas. 

Através de uma análise comparativa de histórias de carreira de um conjunto de 

professores, Kelchtermans (1998) e a sua equipa puderam identificar várias vertentes da 

identidade profissional (o autor utiliza o termo “eu profissional”): a descritiva, a 

avaliativa, a conativa e a normativa, as quais correspondem, respectivamente, à auto-

imagem, à auto-estima, à motivação em relação à profissão e à percepção da tarefa. 

Estas vertentes estão associadas à dimensão retrospectiva da identidade, mas a 

investigação revelou também a existência de uma dimensão prospectiva e que 

designaram por “perspectiva de futuro”. Vejamos como é definida cada uma destas 

vertentes: 

 Auto-imagem: caracterização global da pessoa, autodescritiva e que é 
amiúde formulada em termos de princípios gerais que orientam a prática 
profissional; 

 Auto-estima: intimamente relacionada com a anterior, pode ser definida 
como o resultado do equilíbrio entre a auto-imagem descritiva e as normas 
profissionais implícitas que o professor usa; 

 Motivação profissional: os motivos que levaram a pessoa a escolher a 
profissão e os que justificam a sua permanência na profissão ou o 
abandono; 

 Percepção da tarefa: o modo como os professores definem o seu 
trabalho e que é implicitamente normativo; não se trata somente de 
responder à questão “o que é que um professor deve fazer?” mas “o que é 
que um professor deve fazer para ser um bom professor?”; 

 Perspectiva de futuro: as suas expectativas relativamente ao 
desenvolvimento futuro da sua situação profissional e o modo como se 
sentem em relação a isso. (Kelchtermans, 1993, 1998) 

O autor alerta, contudo, para o facto destas componentes constituírem apenas 

construtos analíticos e que, embora possam ser descritos de forma geral, para se poder 

compreender o seu conteúdo é necessário atender à biografia do professor. 
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Intimamente ligada ao eu profissional encontra-se a “teoria educacional subjectiva” que 

Kelchtermans define como “o sistema pessoal de conhecimentos e convicções usados 

pelo professor na realização do seu trabalho” (1998, p. 12). Considera que, por várias 

razões, apenas se pode ter acesso a partes do conteúdo da teoria educacional subjectiva: 

este conteúdo está em constante transformação, o professor não tem acesso consciente 

a ele todo, a capacidade de o reconstruir é ela própria limitada pela capacidade reflexiva 

do professor e da sua disposição para a partilhar com os outros. 

Para reconstruir as histórias de carreira dos professores, este investigador serviu-se de 

alguns conceitos heurísticos que se revelaram, na sua perspectiva, muito produtivos: as 

pessoas, incidentes e fases críticas. No entanto, a noção de incidente crítico, de que faz 

uso, difere um pouco da noção habitual, associada à ideia de “epifania”, como 

momentos que alteram e moldam dramaticamente as perspectivas da pessoa sobre 

determinado assunto ou o seu projecto de vida (Denzin, 1992). Na investigação 

conduzida por Kelchtermans (1993), verificou-se que a maioria dos professores não 

identificava grandes rupturas na sua carreira, antes esta evoluía gradualmente. Deste 

modo, as fases e os incidentes críticos são apontados como experiências e situações que 

tiveram grande importância na vida pessoa e profissional, e que têm um significado 

muito especial para a pessoa, surgindo muitas vezes como uma função ilustrativa ou 

explicativa. Assim, parece que, também para os professores, esses incidentes críticos são 

utilizados como conceitos heurísticos nas suas autobiografias profissionais. Foram 

igualmente encontradas muitas referências a pessoas que os professores consideravam 

ter tido uma grande influência na sua identidade profissional, que no estudo se 

designaram por “pessoas críticas”. A investigação de cariz biográfico, tal como esta, 

pode, segundo este autor, contribuir para o desenvolvimento profissional, na medida em 

que cria condições para que este tome consciência do seu eu profissional e das teorias 

educativas subjectivas. 

Posteriormente, Kelchtermans passou a dar uma atenção mais detalhada aos contextos 

em que se desenrola a acção do professor e à chamada “literacia micropolítica”, ligada às 

aprendizagens que este faz sobre os valores, normas e interesses que caracterizam a 

instituição e os vários grupos que lhe pertencem, bem como sobre o relacionamento 
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com colegas e encarregados de educação (Kelchtermans e Ballet, 2002). De facto, a 

identidade profissional não pode ser compreendida à parte dos contextos sociais, 

culturais e políticos em que se insere a actividade do professor. Hargreaves (1996) 

argumenta, por exemplo, que os contextos escolares exercem uma influência sobre a 

“forma como os professores vêem os seus alunos, os seus colegas, o seu trabalho e a sua 

própria eficácia” (p. 16), e que as condições de trabalho afectam directamente a sua 

satisfação profissional e o seu sentimento de integração na escola. Deste modo, quando 

queremos apresentar as perspectivas do professor (ou a sua ‘voz’), temos que ter a 

noção de que estas estão alicerçadas num certo contexto, sem o qual deixariam de ter (o 

mesmo) sentido. 

A especificidade da profissão também decorre do facto de que muito daquilo que o 

professor sabe sobre a escola, o ensino e os alunos foi aprendido quando se sentava nos 

bancos da escola. A sua experiência anterior como aluno está muito presente nas suas 

perspectivas sobre a profissão. Assim, poderemos dizer que ao construir a sua 

identidade profissional, o professor apoia-se “sobre as suas experiências como aluno e 

como professor, nas suas histórias pessoais e profissionais no interior e no exterior da 

escola, bem como nas imagens dos professores que surgem nos media, na ficção, etc.” 

(Sachs, 2001, p. 3). Este conjunto de ideias evidencia-nos como a identidade profissional 

do professor é um conceito complexo e multifacetado, que pode ser interpretado por 

diferentes vias, mas que não pode ser ignorado se quisermos conhecer e compreender 

quem são verdadeiramente os professores nos nossos dias. 

 

 

                                                 
NOTAS 

i Citado em Fiorentini (1999). 
ii Segundo Damásio (2000), este tipo de consciência “inicia-se quando os cérebros conquistam o 
poder (...) de contar uma história sem palavras, a história de que existe vida dentro do 
organismo e que os estados do organismo vivo, dentro do corpo, estão continuamente a ser 
alterados por encontros com objectos ou acontecimentos reais ou pensados” (p. 55). 
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CAPÍTULO 4 

 

OS PRIMEIROS ANOS DA CARREIRA DO PROFESSOR 

 

 

 

Este capítulo tem como finalidade principal caracterizar, em termos gerais, a fase inicial 

da carreira do professor. A primeira parte incide sobre as motivações para a profissão e 

a sua relevância nas histórias de vida dos professores. Na segunda parte, discutem-se 

alguns aspectos da formação inicial que se ligam mais de perto com a questão da 

identidade profissional. A terceira parte é dedicada aos problemas e dificuldades com 

que os professores principiantes, habitualmente, se confrontam e ao desenvolvimento 

profissional que ocorre nessa fase. Por último, abordo o processo de construção da 

identidade profissional no início da carreira, procurando identificar as principais 

influências. 

 

4.1. A escolha da profissão 

Para aí desde o 8º, 9º ano comecei logo a dizer que era professora [que queria 
ser]. Aliás, lembro-me de fazer, em casa, cadernetas de cartolina. Fazia assim 
furos e agrafava, e escrevia nomes e dava notas. Lembro-me de apontar folhas 
da lista telefónica e fingia que corrigia testes, é incrível! – (Susana) 
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A profissão docente é, certamente, uma das que mais preenche o imaginário das 

crianças, mas que, à medida que estas crescem, vai perdendo a sua auréola de sedução 

para a grande maioria delas. No entanto, por diversos motivos, todos os anos muitos 

jovens se candidatam às licenciaturas em ensino, ainda que não em primeira opção, e 

acabam por tornar-se professores. Para alguns destes, a escolha foi feita com muita 

antecedência; para outros, essa opção só foi cogitada no momento da entrada do ensino 

superior ou talvez ainda mais tarde. Em qualquer uma destas situações, as motivações 

que levaram o futuro professor a decidir-se por esta profissão desempenham um papel 

importante na forma como este encarará a formação inicial e como se dedicará, 

posteriormente, à sua actividade profissional (Tusin, 1999). A motivação para a 

profissão é indissociável da identidade profissional do professor (Kelchtermans, 1995). 

Embora a motivação inicial vá evoluindo ao longo do percurso de formação inicial e, 

posteriormente, da profissão, constitui sempre uma referência importante na história de 

vida do professor e no modo como se vê a si próprio como professor. 

Nos últimos 20 anos têm sido efectuados estudos em todo o mundo sobre os motivos 

da escolha da profissão, sendo um tema que se reveste de grande interesse para as 

instituições que formam os novos professores. Segundo Kyriacou e Coulthard (2000), 

esses motivos podem ser agrupados em três grandes áreas: 

 razões altruísticas: encarar o ensino como uma profissão socialmente 
relevante, desejar ajudar os alunos a ser bem sucedidos, desejar contribuir 
para o progresso da sociedade; 

 razões intrínsecas: referem-se às características próprias da profissão, por 
exemplo, a actividade de ensino, usar o seu conhecimento do conteúdo e a 
sua perícia; 

 razões extrínsecas: dizem respeito aos aspectos da profissão que não são 
inerentes à actividade profissional, por exemplo, as férias, o salário e o 
prestígio. 

Estes resultados não diferem substancialmente dos que se encontram na conhecida 

investigação de Lortie sobre os professores, embora tendo sido realizada na década de 

70. Como refere Tusin (1999), as justificações ali apresentadas para a escolha da 
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profissão docente incidem em cinco temas principais, que são os seguintes, por ordem 

decrescente de importância: i) o desejo de trabalhar com crianças e jovens; ii) contribuir 

para uma profissão que presta um importante serviço à sociedade; iii) o desejo de 

continuar a lidar de perto com a disciplina ou de permanecer na escola; iv) os benefícios 

materiais, tais como o salário, o prestígio e a segurança de emprego e v) a 

compatibilidade de tempo com as responsabilidades familiares, especialmente no caso 

das mulheres casadas e com filhos. Ainda que encontrando muitos pontos comuns em 

épocas diferentes, a motivação para a profissão dependerá também das circunstâncias e 

dos contextos económicos e sociais, da disponibilidade de lugares, bem como da própria 

realidade escolar. Desse modo, torna-se imprescindível conhecer a realidade do nosso 

país, o que é bem ilustrado pelo estudo de Vieira (1999), onde são traçados os percursos 

biográficos de nove professores de diversas disciplinas e com diferentes níveis de 

experiência. Evidencia-se ali que as motivações destes professores para a profissão são 

muito variadas e fortemente condicionadas por factores de natureza cultural, social e 

económica. Existem algumas investigações recentes que dão igualmente conta dos 

motivos por trás da escolha da profissão por parte de professores que se encontram em 

início de carreira, o que nos permite ter uma visão mais actualizada relativamente a este 

tema. 

Cecília Galvão (1998) conduziu uma investigação numa universidade com alunos do 

quarto ano de três licenciaturas em Ensino: Biologia/Geologia, Física/Química e 

Matemática. Através da realização de inquéritos a 69 destes alunos, constatou que os 

motivos mais referidos para a escolha da profissão foram os seguintes: a vocação, o 

gosto por interagir com os outros, o desejo de realização, a vontade de transmitir, e o 

gosto pessoal pela Ciência e pelo conhecimento, no geral. Este estudo salienta que a 

escolha profissional destes futuros professores assenta, principalmente, na realização 

pessoal através da profissão e em sentirem-se úteis do ponto de vista social. São, 

claramente, secundárias as justificações de natureza extrínseca e que têm que ver com a 

segurança económica e a estabilidade profissional, e o tipo de horário dos professores. 

No estudo de Silva (1997), que incidiu sobre seis professores no seu primeiro ano de 

carreira que tinham frequentado a mesma Escola Superior de Educação, procurou-se 
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também conhecer a sua motivação para a profissão, neste caso com o intuito de 

compreender algumas dificuldades de socialização. Ao contrário do que a investigadora 

esperava, as razões apresentadas pelos professores não tinham uma origem estranha à 

sua vontade, embora se soubesse que muitos alunos escolhem cursos naquela instituição 

por não conseguirem ingressar noutros estabelecimentos de ensino superior. Ainda 

assim, os motivos que levaram à escolha da profissão são, principalmente, de ordem 

afectiva e associados ao gosto de ensinar e de lidar com crianças e jovens. 

Um outro estudo realizado com alunas de uma Escola Superior de Educação dá conta 

das razões de ingresso na licenciatura em ensino (Cordeiro-Alves, 2000). Neste caso, 

observa-se uma grande dispersão de respostas, embora a mais referida seja a 

vocação/tendências pessoais. Em segundo e terceiro lugares, encontram-se, 

respectivamente, as razões fundamentadas pelo interesse pelas disciplinas e conteúdos 

do curso, e pelo interesse pelas crianças. As razões de natureza económica, por 

refúgio/recurso e por casualidade são das menos apontadas. 

Numa outra investigação recente com 14 professores de várias áreas em início de 

carreira, observa-se que, para a maioria destes, o ensino não constituiu uma primeira 

escolha (Flores, 2002). Estes professores prefeririam outros cursos, como Medicina, 

Psicologia, Direito, Engenharia ou Farmácia, mas não possuíam classificações 

académicas suficientemente elevadas que viabilizassem o ingresso nesses cursos. A 

maioria destes professores aponta como principal motivação para a escolha da profissão 

docente, razões de natureza extrínseca: oito, as oportunidades de emprego; cinco, a 

influência de “outros significativos” e um, a influência do estatuto social. No entanto, 

detalhando um pouco mais esses motivos, verifica-se que eles são diversificados: as 

referidas oportunidades de emprego e o estatuto social, a experiência como aluno, um 

interesse pessoal no ensino, vontade de trabalhar com crianças, influência de familiares e 

de antigos professores e uma forma de expandir os conhecimentos em determinada área 

científica. 

Neste estudo, refere-se, ainda, que aqueles futuros professores que manifestavam à 

partida maior entusiasmo pela sua futura profissão mostraram-se bastante satisfeitos 

com a formação recebida na universidade e com o seu estágio. Salienta-se, também, que 
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os professores que se encontravam ainda satisfeitos e entusiasmados com a profissão no 

final do segundo ano de carreira (apenas quatro) destacaram: uma imagem positiva das 

suas experiências escolares, uma forte influência na decisão de ser professor por parte 

de ex-professores e familiares (apenas dois deles) e motivações intrínsecas para a 

profissão (apenas dois deles). Portanto, este estudo parece indicar a existência de uma 

relação positiva entre a motivação para a profissão e o modo como é encarada a 

formação inicial e o exercício da profissão. 

Em alguns destes estudos, por exemplo Galvão (1998) e Flores (2002), verifica-se que 

antigos professores ou familiares que são também professores tiveram um certo peso na 

escolha da profissão. Estes, frequentemente, funcionam como modelos profissionais, 

associados a experiências escolares positivas. Segundo Galvão (1998), esses futuros 

professores desenvolveram imagens da escola e do professor em que impera algum 

idealismo, que “teima em deixar para segundo plano a realidade que já conhecem” (p. 

189). Essas referências positivas “funcionam como modelos em que a identificação 

constitui, simultaneamente, uma meta e um meio para a construção de uma escola feita 

de interesse, compreensão e humanidade” (idem). 

Quer as experiências escolares do futuro professor tenham sido muito positivas quer 

não, o facto é que este, durante a sua escolarização, desenvolveu crenças pessoais sobre 

o ensino, perspectivas acerca do papel do professor e do aluno e acerca da natureza da 

disciplina que pretende vir a ensinar, através das quais vai interpretar a formação inicial. 

O chamado “aprendizado da observação”, termo popularizado por Lortie, é descrito 

como uma poderosa influência na construção da identidade profissional, através do qual 

aprendem a “agir como um professor” (Schempp et al., 1999). Portanto, a compreensão 

das motivações originais dos futuros professores e dos modelos profissionais que foram 

construindo é um elemento importante para o sucesso da formação inicial. Como refere 

Tusin (1999), a formação deve ajudar os futuros professores a tomarem consciência do 

seu desenvolvimento pessoal e para tal é indispensável começar pelos “primeiros 

pensamentos de se tornar professor” (p. 30). 

O interesse que alguns investigadores têm evidenciado sobre este tema da escolha da 

profissão, em alguns países da Europa e nos E.U.A., prende-se com a dificuldade que 
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existe em atrair novos candidatos para os cursos de formação de professores, uma vez 

que a profissão se afigura pouco apelativa para os mais jovens (Kyriacou e Coulthard, 

2000). No nosso país, a situação actual é a oposta daquela, o que coloca outro tipo de 

questões. No entanto, independentemente das hipóteses de empregabilidade, há que ter 

em conta que as condições em que os novos professores vão exercer a sua profissão 

são, provavelmente, bastante diferentes das que conheceram enquanto alunos e das 

expectativas que desenvolveram quando escolheram a profissão, embora se tenha 

passado pouco tempo desde que saíram da escola. 

 

4.2. Aprender a ensinar 

 
O interesse pelo tema “formação inicial de professores” tem vindo a aumentar de forma 

muito significativa, como se pode verificar, por exemplo, pelo número crescente de 

artigos científicos publicados e, até mesmo, de periódicos dedicados ao tema. Essa 

situação fornece evidência de que o “aprender a ensinar” é um processo bastante 

complexo. No entanto, em muitos sectores da sociedade, mesmo entre aqueles que têm 

uma grande responsabilidade na educação, continua a persistir uma visão limitada acerca 

das competências necessárias a um professor. Assim, na perspectiva de muitos, para 

ensinar, o professor apenas necessita de ter bom-senso e dominar os conteúdos da sua 

disciplina. Os futuros professores, ao iniciarem a sua formação, confrontam-se com 

estas perspectivas antagónicas, às quais se poderá juntar ainda uma outra, que talvez 

alguns deles partilhem: ensinar é um dom. Adicionalmente, a resposta à questão “como 

se aprende a ensinar?”, complica-se quando nos apercebemos de que coexistem formas 

muito diversas de conceptualizar a formação inicial em diferentes instituições de ensino 

superior. 

Em alguns países, tais como Reino Unido, Austrália e Holanda, tem-se observado um 

movimento no sentido de centrar a formação inicial de professores na escola, enquanto 

que noutros, tais como França, Itália e Escandinávia, o movimento tem ido em sentido 

oposto (Calderhead e Shorrock, 1997). A tendência de levar a formação para a escola 

tem por trás uma concepção de ensino como sendo uma actividade prática, que se 
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aprende fazendo, e que é justificada pela distinção entre saber que e saber como de Ryle 

(citado em Calderhead e Shorrock, 1997, p. 5). A aprendizagem do professor é ali 

comparada ao aprender a andar de bicicleta, o que se afigura uma visão muito simplista 

da actividade multifacetada que caracteriza o ensino. De facto, o professor precisa de 

saber como, mas também que, quando e porquê. O ensino envolve o uso de raciocínio, por 

exemplo, perante situações novas, o desenvolvimento de relações complexas e 

julgamentos morais. De forma que uma formação de novos professores que tenha como 

únicos objectivos a aquisição de conhecimentos e destrezas, não os preparará de forma 

adequada para desempenhar o seu papel, especialmente se tivermos em conta que as 

exigências sobre a escola e sobre os professores continuam a aumentar. Neste momento, 

as escolas não são simplesmente lugares em que “as crianças adquirem conhecimento e 

competências mas também aprendem a socializar-se e a cooperar com outros, aprendem 

sobre o mundo do trabalho e preparam-se para uma cidadania responsável.” (idem, p. 1). 

As exigências sobre o papel do professor têm vindo a aumentar, tornando-se um grande 

desafio ser professor neste novo século, e muito em especial para quem está a iniciar a 

sua carreira. 

Diversas investigações vêm mostrar, contudo, que muitas vezes os professores 

principiantes não se sentem satisfeitos com a sua formação inicial, apontando-lhe 

diversas lacunas. No estudo de Silva (1997), é mencionado que os professores no seu 

primeiro ano de carreira retêm imagens pouco positivas da sua formação, destacando-se 

como aspectos mais críticos: a falta de conhecimentos científicos específicos das 

disciplinas que leccionam e os estágios serem artificiais e de curta duração. Em relação 

ao primeiro aspecto, os professores afirmam sentir muitas insuficiências quanto aos 

conteúdos a leccionar, obrigando-os continuamente a estudar. Relativamente ao segundo 

aspecto, referem existir uma certa artificialidade no estágio, visto serem-lhes atribuídas 

turmas “quase ideais” e não terem uma turma a seu cargo. Desta forma, sentem-se 

coagidos a acomodar-se às ideias dos professores cooperantes que são os verdadeiros 

responsáveis pela turma. Também questionam a duração do estágio que consideram 

dever decorrer num período de tempo maior. 
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No estudo de Flores (2002), apenas um pequeno número de professores em início de 

carreira valorizou a formação inicial, atribuindo-lhe relevância e utilidade para o 

desempenho da profissão. Segundo esta autora, este estudo vem corroborar outros que 

apontam no sentido da fraca influência da formação inicial sobre as perspectivas e 

práticas dos professores principiantes. 

O estágio, ou prática pedagógica, é um momento muito ansiado pelos formandos, mas 

que nem sempre atinge as suas expectativas. Numa investigação realizada com dois 

professores em início de carreira que tinham sido colegas de estágio na mesma escola, 

observa-se como as perspectivas pessoais podem ser bem diferentes, apesar das 

condições de formação serem muito idênticas (Braga, 2001). De facto, um destes 

professores desvaloriza a formação inicial, em especial o estágio, enquanto o outro 

atribui-lhe grande relevância na sua formação, afirmando “eu devo quase tudo ao 

estágio” (p. 90). Para o primeiro destes professores, o estágio era um momento 

essencialmente de avaliação em que tinha que corresponder a um artificialismo das 

exigências porque “é um ano em que fazemos muita coisa e que, no ano seguinte, não 

vamos fazer tanta coisa”, e ao idealismo das situações de formação: “no ano de estágio 

aquilo parece ser tudo cor-de-rosa” (idem). A fim de garantir o sucesso, evidencia uma 

submissão calculista, por exemplo diversificando estratégias, mas com as quais não 

concordava nem pensava voltar a usar depois do estágio. Como refere: “Lembro-me, no 

estágio, eu fazia as coisas, não em relação a,… ao aluno, mas sim àquilo que o 

orientador ou a metodóloga estavam à espera de mim [...] muitas vezes os alunos não 

seguiam” (p. 91). Já o outro professor principiante, como mencionei, valoriza 

muitíssimo a experiência do estágio. A investigadora pôde identificar seis pontos em que 

o estágio teve um impacto positivo neste estagiário: i) no controlo da turma; ii) na 

autonomia profissional – pela transformação em termos de rotinas positivas; iii) na auto-

consciencialização; iv) na confiança e na segurança; v) no desenvolvimento da dignidade 

profissional – consciencialização dos seus deveres e reivindicação dos seus direitos e, vi) 

do prazer profissional. Portanto, estes estagiários desenvolveram aprendizagens muito 

díspares na formação inicial e construíram também identidades profissionais com 

características muito diversas. 
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Numa investigação conduzida por Clandinin (1987) com um estagiário, é também 

relatado um sentimento de insatisfação por parte deste em relação à prática pedagógica. 

Este estagiário sentiu uma falta de apoio significativo nesta fase e um certo isolamento. 

Apercebeu-se de que a reflexão, ao contrário do que ele esperava, não era 

suficientemente valorizada pelos formadores. Nas suas palavras: 

Eles chamam-lhe desenvolvimento profissional mas eu suspeito o que é... é 
o lado profissional da actividade, não é o teu lado pessoal, não é o teu lado 
emocional, não é o modo como eu me sinto em relação aos meus miúdos 
agora, em que eles estão interessados. (...) Eles estão interessados é se eu 
tenho as competências. (p. 138) 

A investigadora defende que os programas de formação devem conceder apoio aos 

formandos de modo a que eles possam fazer uma reconstrução reflexiva da experiência. 

O desenvolvimento pessoal muitas vezes não é contemplado, levando o formando a 

assumir que aquilo que, de facto, importa é revelar que é competente para ensinar, 

independentemente de ser genuíno ou não. Num sentido contrário a esta investigação, 

encontram-se os resultados de um estudo comparativo entre as perspectivas de futuros 

professores ingleses e dinamarqueses sobre a sua formação inicial (Nicholson et al., 

2001). Os alunos na Dinamarca valorizavam o desenvolvimento pessoal que tinham tido 

e que consideravam ser consequências das oportunidades que lhes tinham sido dadas 

para enfrentar novos desafios pessoais e para escolher o seu próprio percurso de 

aprendizagem. 

Diversos estudos evidenciam que os futuros professores, antes de iniciarem o período de 

prática pedagógica nas escolas, têm expectativas muito elevadas quanto ao seu 

desempenho na profissão. Num trabalho conduzido por Wienstein, cerca de 90% dos 

formandos consideravam-se “ligeiramente acima da média, acima da média ou bastante 

acima da média no que diz respeito ao seu desempenho profissional” (citado em 

Bullough, 1997, p. 82). Nas suas experiências iniciais, este optimismo vai-se 

desvanecendo à medida que se vão confrontando com diversos constrangimentos, 

nomeadamente, com as exigências dos orientadores. Verifica-se também que vivem uma 

tensão entre actuarem segundo aquilo que acreditam ou de acordo com o programa do 
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professor cooperante/orientador. Um dos estagiários refere, por exemplo: “não tinha 

permissão para tentar métodos alternativos e esperavam que eu adoptasse o estilo de 

ensino do professor cooperante” (p. 82). Nesta fase é muito comum existir uma 

projecção da sua auto-imagem enquanto aluno sobre os seus próprios alunos. Essa 

imagem é um modelo do modo como espera que os outros também aprendam 

(Bullough, 1997). Muitas vezes, o estágio deixa inalteradas as suas crenças e as 

concepções deles próprios como professores.  

Naturalmente que se torna muito difícil compreender a avaliação que o professor em 

início de carreira faz da sua formação inicial sem conhecer o modelo que a rege. No 

entanto, tem sido frequentemente apontada como uma das causas do fraco impacto da 

formação inicial sobre os futuros professores o facto de, na generalidade dos cursos de 

formação de professores, não se atender às suas concepções e crenças pessoais acerca do 

ensino da profissão (Brown e Borko, 1992; Bullough, 1997). A variedade de modelos de 

formação que coexistem, e que são muitas vezes pouco explícitos em termos do seu 

projecto educativo, torna difícil compreender, por vezes, quais as principais orientações 

conceptuais que lhe estão subjacentes. Zeichner (1983) e Feiman-Nemser (1990) 

procuraram apresentar uma classificação das principais orientações nos Estados Unidos 

durante o século XX. Estes autores identificam cinco dessas orientações com 

consequências diferenciadas no modo como é perspectivada a formação inicial: a 

académica, que enfatiza uma boa preparação em conteúdos como fundamental na 

formação; a prática, em que é dado destaque à experiência de sala de aula; a técnica, que se 

liga a abordagens de desenvolvimento de competências, nomeadamente, pelo micro-

ensino; a pessoal, segundo a qual a formação procura criar um ambiente seguro para a 

experimentação e descoberta dos dons pessoais; a investigativa crítica, em que se procura 

ajudar o professor a tornar-se agente de mudança reflexivo e crítico. Obviamente, dada a 

complexidade de que se reveste a formação inicial, é impossível reduzi-la a uma destas 

orientações; antes, ela conterá sempre, com incidências variáveis, certas características de 

todas estas. 

Em relação ao nosso país, não é possível definir claramente as orientações 

predominantes na formação inicial. No entanto, existem investigações com professores 
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em início de carreira, em que têm sido apresentadas algumas recomendações, apontando, 

de algum modo, o caminho que ainda tem que ser percorrido. Por exemplo, Silva (1997) 

aponta diversas medidas que considera indispensáveis, muitas delas incidindo sobre a 

prática pedagógica. Estas visam, essencialmente, uma maior articulação entre as 

instituições do ensino superior e as escolas cooperantes, ajudando a criar uma dinâmica 

formativa nas escolas. No caso das Escolas Superiores de Educação, considera-se 

necessária uma regulamentação do recrutamento dos professores cooperantes e a 

atribuição de um estatuto próprio. Destaca-se a necessidade de estimular a reflexão sobre 

a prática através dos seminários de supervisão, que ajudem o estagiário a desenvolver: 

um conhecimento prático mais profundo; uma maior confiança no acto de ensinar; uma 

maior segurança na gestão das suas aulas; uma maior capacidade de gerir os dilemas com 

que são confrontados; um melhor autoconhecimento e uma melhoria da auto-imagem. 

Uma outra investigação, neste caso com alunos do quarto ano de uma Escola Superior 

de Educação, evidencia as concepções que estes desenvolveram relativamente à 

formação inicial, com particular incidência nas disciplinas de Didáctica da Matemática 

(Vale, 2000). Genericamente, parece que os alunos que participaram no estudo 

valorizam, predominantemente, as disciplinas de natureza didáctica, porque têm uma 

visão prescritiva da formação, esperando que estas abordem todos os assuntos com que 

se irão confrontar na sua prática profissional. Com base nestes resultados, a 

investigadora sugere que os moldes em que funcionam as disciplinas de Didáctica da 

Matemática devem ser repensados por forma a promover a autonomia, o espírito crítico 

e a reflexão entre os futuros professores. 

Num estudo em que seguiu três jovens professoras no ano de estágio e no primeiro ano 

de carreira, Galvão (1998) apresenta um conjunto de recomendações para a formação 

inicial. De uma forma geral, esta investigadora considera que o estágio pedagógico 

deveria manter-se, de acordo com as condições básicas existentes, ao longo de um ano, 

e com a responsabilização do estagiário por uma ou duas turmas e que há necessidade 

de criar situações de aproximação entre a instituição de formação e as escolas básicas ou 

secundárias antes do futuro professor iniciar o estágio. Aponta um conjunto de 

sugestões, de acordo com os resultados do seu estudo, entre as quais se destacam: 
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 Partir das concepções que os alunos em formação têm sobre a profissão 
e a escola, sobre ensinar e aprender, sobre ciência e ensino das ciências, 
sobre o seu conceito de professor competente; 

 Recriar a sua escolaridade, num processo de análise/compreensão sobre 
diferentes situações vividas, estimulando a narrativa pessoal e a auto-
reflexão; 

 Proporcionar momentos de reflexão partilhada sobre diferentes 
dimensões da profissão com colegas e professores, uns ainda em situação 
de estágio, outros já com alguma experiência profissional; 

 Criar situações de investigação/formação ao longo da sua preparação 
para a profissão; 

 Criar momentos de intervenção em contexto prático, quer na sala de 
aula, quer em clubes de ciência ou actividades da área-escola; 

 Proporcionar momentos de trabalho cooperativo, de projecto e de 
comunicação, de modo a integrar diferentes componentes da sua formação; 

 Proporcionar situações de conhecimento de si próprio, das suas 
características e potencialidades, de modo a ultrapassar limitações e 
rentabilizar aptidões naturais. (pp. 676-678) 

Para que tal projecto de formação seja exequível, a investigadora considera indispensável 

pensar as condições em que se desenrola o acompanhamento e supervisão do estágio. 

Colocam-se questões quanto à selecção e formação dos orientadores da escola, bem 

como quanto à disponibilidade dos orientadores da universidade para acompanhar o 

estágio e quanto à necessidade de uma coordenação mais efectiva que favoreça uma 

maior troca de experiências. 

Num estudo com professores nos seus dois primeiros anos de carreira, Flores (2002) 

argumenta que a formação inicial não tem tido, no geral, muito sucesso em promover a 

articulação entre as dimensões “teórica” e “prática”, ficando essa tarefa um pouco a 

cargo dos próprios estagiários, com consequências muito negativas. Com base nos 

resultados da sua investigação, apresenta três recomendações principais para os cursos 

de formação de novos professores: i) uma abordagem mais holística e articulada entre as 
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universidades e as escolas, apoiando-se num diálogo colaborativo; ii) a criação de 

oportunidades para que os futuros professores analisem e reflictam acerca das suas 

concepções sobre o ensino e a aprendizagem, e sobre o que significa ser professor, e iii) 

uma discussão dos processos de selecção e formação dos orientadores. De uma forma 

geral, considera essencial uma reflexão aprofundada sobre os princípios e práticas dos 

programas de formação inicial de professores. 

Num documento de trabalho, elaborado pela Comissão ad hoc do CRUP para a 

formação de professores, são também discutidas diversas questões sobre a formação 

inicial de professores no nosso país (Ponte et al., 2000). Esta reflexão conduziu os 

autores a destacarem algumas orientações fundamentais: 

i. A formação inicial constitui a componente base da formação do 
professor e, como tal, precisa de ser articulada com a formação pós-inicial. 

ii. A formação inicial deve proporcionar um conjunto coerente de saberes 
estruturados de uma forma progressiva, apoiados em actividades de 
campo e de iniciação à prática profissional, de modo a desenvolver as 
competências profissionais. 

iii. A formação inicial tem de saber partir das crenças, concepções e 
conhecimentos dos jovens candidatos a professores. 

iv. A formação inicial tem a responsabilidade de promover a imagem do 
professor como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a 
sua prática profissional de modo a melhorar o seu ensino e as instituições 
educativas. 

v. A formação inicial deve contemplar uma diversidade de metodologias 
de ensino, aprendizagem e avaliação do desempenho do formando. (pp. 
12-15) 

Para atingir os objectivos mencionados para a formação inicial de professores colocam-

se diversos desafios às instituições responsáveis. Na perspectiva dos autores do referido 

documento, estas terão de: ser detentoras de um “saber ensinar”, consolidado a partir de 

uma investigação científica relevante e de reconhecido mérito; desenvolver práticas 

lectivas e de investigação em parceria com a comunidade educativa; e adoptar um 
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projecto institucional coerente, com identidade própria e dotado de recursos humanos, 

materiais e organizacionais adequados (p. 19). Deste modo, a formação inicial de 

professores deve ser encarada como uma área exigente na qual as instituições precisam 

de continuar a investir, neste momento já não em termos quantitativos mas qualitativos. 

 

4.3. Os primeiros anos na profissão: dificuldades e aprendizagens 

 
4.3.1. Problemas e dificuldades nos primeiros anos 

Os primeiros anos na carreira do professor têm sido vistos como uma fase com 

implicações significativas na prática profissional do professor que, frequentemente, se 

caracteriza pelo enfrentar de diversos problemas e dificuldades, associados ao 

denominado “choque com a realidade” (Veenman, 1984). Dependendo das condições 

em que decorreu a sua prática pedagógica, os professores principiantes depararam-se 

com a realidade da escola para a qual, muitas vezes, não estavam preparados. Este tem 

sido descrito como um período de “sobrevivência” e “descoberta” (Huberman et al., 

1997), em contextos desconhecidos, em isolamento e com pouco ou nenhum apoio 

dentro da instituição escolar (Marcelo García, 1998; Rust, 1994). Existe um número 

considerável de estudos que evidencia as dificuldades e as experiências, por vezes, 

traumáticas por que muitos professores passam nos primeiros anos de ensino. Têm sido 

identificados aspectos tais como: perda de autoconfiança, extrema ansiedade e stress, e 

questionamento quanto à competência como professor e como pessoa (vários autores 

referidos por Huling-Austin, 1990, p. 536). Esta autora refere que os professores que 

não têm apoio no início da sua carreira podem também desenvolver certos 

comportamentos desfavoráveis através dos quais eles se encaram a si próprios como 

autoritários, dominadores e demasiado protectores ao relacionarem-se com os alunos. A 

generalidade dos estudos sobre os primeiros anos de ensino mostra que as dificuldades e 

os problemas com que os professores se confrontam nesta fase dizem respeito a três 

grandes áreas: aos alunos, a insuficiências no conhecimento profissional e às suas 

condições de trabalho (Ponte, Galvão, Trigo-Santos, e Oliveira, 2001). Por exemplo, 

numa investigação em que se procurou conhecer as preocupações e os problemas de 107 
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professores principiantes identificaram-se os seguintes temas dominantes: a pressão de 

tempo para cumprimento do programa, o número de alunos por turma, os problemas de 

indisciplina, a falta de informação sobre os alunos e a escola, e a motivação dos alunos 

(Marcelo-García, 1998). 

O primeiro ano como profissional é marcado por concepções simplistas do ensino e 

ainda por um certo optimismo quando às capacidades profissionais, levando a que 

muitos destes jovens professores tenham dificuldade em antecipar problemas de 

disciplina e gestão da sala de aula (Bullough, 1997; Loughran et al., 2001). Os problemas 

com que se deparam nessa fase constituem desafios à sua auto-imagem como 

professores. Num estudo conduzido por Bullough (1997), uma das professoras 

principiantes, “não foi capaz de estabelecer uma concepção dela própria enquanto 

professora, produtiva e consistente e funcionou como um ‘camaleão’ na sala de aula. 

Não sendo capaz de prover fronteiras claras e consistentes quanto ao comportamento 

apropriado, os seus alunos comportavam-se mal” (p. 85), o que lhe criava muitos 

problemas de gestão da turma. 

Um outro estudo chama a atenção para as condições pouco adequadas em que muitas 

vezes os professores iniciam a sua carreira: são-lhe atribuídas as turmas mais difíceis, um 

horário muito sobrecarregado e sem nenhum tipo de apoio por parte da escola. Deste 

modo, para a maioria dos professores a fase inicial de carreira caracteriza-se pela 

aprendizagem por tentativa e erro e por um processo de auto-socialização (Bullough, 

1997). Os primeiros anos na profissão constituem para muitos uma experiência tão 

negativa que simplesmente abandonam o ensino. Nos E.U.A., por exemplo, regista-se 

uma taxa de abandono de cerca de 50% nos primeiros cinco anos de docência. No nosso 

país, o abandono não é a questão fundamental mas existem alguns dados que apontam 

para a necessidade de conceder uma atenção especial a esta fase inicial da carreira. 

A investigação tem vindo a mostrar que a experiência dos primeiros anos de ensino é, 

em geral, marcante para o professor. Como refere Cavaco (1991), “trata-se de um 

período que é sempre descrito pelos professores com grande riqueza de pormenores, 

expressividade e proximidade emotiva.” (p. 162). Num estudo em que procurou retratar 

os primeiros anos de ensino no secundário, revela que essa fase é caracterizada por 
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grandes contradições entre as suas aspirações e as estruturas ocupacionais. Os termos 

utilizados pelos jovens professores ou por aqueles que recordam esse período são, 

amiúde, “insegurança, sobrevivência, adaptações, conformismo, alienação” (p. 165). 

Numa análise interessante, a investigadora interpreta também as dificuldades dos 

professores principiantes à luz do relacionamento que estes estabelecem com os 

professores mais experientes. A imagem que prevalece é a do desencontro: “Parece 

natural que as pessoas não se encontrem embora movimentando-se nos mesmos 

espaços, que não consigam reconhecer-se...” (p. 163). A autora menciona que os 

professores em início de carreira procuram o apoio de redes informais, as quais julga 

poderem ser facilitadoras do desenvolvimento profissional se integrarem informação 

actualizada e pertinente. 

Num estudo que tinha entre os seus objectivos conhecer as percepções de professoras 

principiantes sobre a profissão docente, identificar as suas preocupações no primeiro 

ano de ensino, compreender a natureza do seu processo de socialização e verificar como 

percepcionavam o choque com a realidade, Cordeiro Alves (1997), teve a colaboração de 

15 alunas finalistas numa Escola Superior de Educação (na Variante de Português-

Francês), no quarto ano do curso e, posteriormente, no seu primeiro ano como 

profissionais. Como instrumentos de recolha de dados foram utilizados entrevistas, 

questionários, diários e projectos pessoais de actuação docente. Os resultados desta 

investigação, apesar de não contradizerem outros estudos realizados, evidenciam, 

segundo o autor, aspectos complementares e inovadores que justificarão um 

aprofundamento heurístico desta fase, revelando que “o leque tipológico de dilemas (…) 

torna-se hoje abrangente de muitas mais situações tensionantes que aquelas de que nos 

vem informando a investigação congénere” (p. 415). São identificados 15 tipos de 

dilemas que vão além do que é identificado em outros modelos, quer quanto ao número 

quer quanto à natureza. Cordeiro Alves chama a atenção para a grande expressão do 

dilema relacional das professoras principiantes, o que vai ao encontro da natureza das 

dificuldades identificadas. Mas, neste período de transição do estágio para o primeiro 

ano profissional, se por um lado, as professoras principiantes, ao depararem-se com a 

realidade, sentem um “crescendum” de dificuldades, por outro lado, manifestam um 

crescimento pessoal-profissional no controlo de situações críticas. 
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As dificuldades de socialização profissional de professores, também oriundos de uma 

Escola Superior de Educação, e que se encontravam no primeiro ano de docência, 

constituíram objecto de estudo de Maria Celeste da Silva (1997) na sua tese de mestrado. 

A investigadora centrou-se na análise das representações dos professores e nas 

dificuldades que observou na sala de aula. Procurando sintetizar os resultados deste 

estudo, a autora afirma, relativamente às dificuldades dos professores principiantes: as 

mais evidentes situam-se no campo da disciplina da aula; não existem diferenças muito 

significativas entre os professores; as que foram observadas não diferem grandemente 

das que são representadas pelos professores. As dificuldades sentidas pelos professores 

em início de carreira situam-se em dois domínios: o contexto de escola e o contexto de 

aula. Relativamente ao primeiro destes, salientam-se as dificuldades que se prendem com 

o funcionamento institucional e a burocracia que lhe está associada e a relação 

estabelecida com os colegas, os quais consideram pouco empenhados e não se disporem 

ao trabalho em grupo. Sentem-se isolados e, por vezes, um pouco discriminados. 

Quanto ao contexto de aula, as dificuldades dizem respeito, principalmente, à relação 

pedagógica, avaliação e planificação. A investigadora apresenta, em concordância com 

estes resultados, diversas medidas que considera necessárias para que os professores 

principiantes sejam acompanhados colaborativamente e para que seja criada e sustentada 

“uma dinâmica formativa” (p. 76) nas escolas. É também sugerida a realização de 

estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento profissional desde a 

formação inicial até aos primeiros anos de docência. 

Apesar de muitas investigações apresentarem um panorama pouco favorável no que 

respeita à integração dos professores principiantes na carreira, através da enumeração 

dos problemas e dificuldades que estes enfrentam é possível encontrar também relatos 

de casos positivos (Bullough, 1997; Flores, 2002; Hebert e Worthy, 2001; Rust, 1999; 

Weiss, 1999; Valli e Agostinelli, 1993). Estes ocorrem, principalmente, quando são 

criadas condições especiais de acolhimento e de acompanhamento, tendo em conta a sua 

situação de professores principiantes. Sendo o objectivo principal do presente estudo 

compreender o processo de construção da identidade profissional do professor é 

necessário ter em conta os contextos em que se inicia a sua carreira, sabendo-se de 

antemão que, habitualmente, as circunstâncias não são as mais favoráveis. 
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4.3.2. O desenvolvimento profissional nos primeiros anos 

Na literatura sobre a profissão docente, a perspectiva do desenvolvimento profissional 

tem assumido uma grande expressão. A formação profissional é encarada como um 

processo contínuo que acompanha o professor ao longo da sua vida e rompe com o 

mito da habilitação, isto é, de que o professor é um profissional acabado quando 

termina a sua formação (Ponte et al., 1998). Nesta visão, o papel do sujeito, enquanto 

agente da sua própria formação, assume particular relevância. O desenvolvimento 

profissional pode ser entendido como a expressão de mudanças qualitativas nas 

perspectivas e práticas dos professores ao longo do tempo (Kelchtermans, 1995). Deste 

modo, será que faz sentido falar em desenvolvimento profissional nos primeiros anos 

de ensino? 

Uma das possíveis formas de se olhar o desenvolvimento profissional dos professores 

em início de carreira é através de teorias ou modelos de estádios de desenvolvimento 

que, em geral, integram aspectos relativos a essa fase. No entanto, torna-se necessário, e 

é desde logo evidente, que esse tipo de abordagens tem diversas limitações (Brown e 

Borko, 1992; Bullough, 1997). Uma delas é que os modelos dificilmente atendem à 

diversidade que existe dentro de cada estádio. Outra das limitações mais fortes é a de 

que a maioria destas teorias não atende à identidade do professor, ao modo como o 

professor se vê a si próprio (Bullough, 1997). Este aspecto é importante na medida em 

que alguns professores nunca desenvolvem uma verdadeira identidade profissional, 

embora até manifestem uma certa competência profissional durante um certo período 

de tempo. Essa é uma situação que poderá ocorrer com alguma incidência no início da 

prática profissional. Adicionalmente, estes modelos podem ter a desvantagem de levar 

o investigador a ver simplesmente aquilo que o modelo apresenta e, segundo Bullough, 

comprometendo talvez outras formas de compreensão que poderiam ser mais 

promissoras.  

Na medida em que o desenvolvimento profissional é encarado como um processo de 

aprendizagem ao longo da vida, o período de indução representa uma fase nesse 

contínuo. A investigação sobre o aprender a ensinar, nesta perspectiva de 
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desenvolvimento, pode ser classificada em cinco modelos particulares, segundo 

Calderhead e Shorrock (1997):  

i) o modelo de enculturação ou socialização na cultura profissional que 
enfatiza os processos de socialização; 

ii) o modelo técnico, do conhecimento ou das competências que enfatiza o 
conhecimento e as competências que os professores adquirem e que 
contribuem para a prática lectiva; 

iii) o modelo de ensino como um empreendimento moral, que destaca a 
importância dos valores na educação;  

iv) o modelo que afirma a necessidade de considerar o desenvolvimento 
pessoal, enfatizando a relação próxima entre o pessoal e o profissional no 
trabalho dos professores;  

v) o modelo da reflexão prática. 

Embora todos os modelos contenham aspectos que são relevantes para o 

desenvolvimento profissional do professor, “cada um deles fornece apenas uma visão 

parcial do processo global” (p. 18). Estes investigadores procuraram encontrar um 

modelo mais geral para compreender o desenvolvimento do professor nos primeiros 

anos de docência. Observaram que a aprendizagem que os professores principiantes 

tinham realizado, muitas vezes “era o resultado de viver e reviver várias experiências, de 

ligar diferentes experiências, conhecimentos, valores e crenças...” (p. 171). Através deste 

estudo, foram identificados cinco tipos diferentes de experiência de aprendizagem: 

acumulação de conhecimento; aprendizagem de desempenho; aprendizagem de 

resolução de problemas práticos; aprendizagem sobre as relações com os outros; 

processos de assimilação. Um dos motivos que aponta para as habituais dificuldades em 

aprender a ensinar é o facto de envolver processos muito diferentes daqueles com que 

estavam familiarizados enquanto alunos, mesmo na formação inicial. Os autores 

relacionam estas aprendizagens com as imagens que os professores estavam a 

desenvolver acerca da profissão e deles próprios como professores, evidenciando a 

estreita relação entre o desenvolvimento profissional na fase inicial da carreira e a 

construção de uma identidade profissional. 
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Esta investigação apresenta, igualmente, evidência de que alguns professores 

principiantes experimentam uma mudança gradual de perspectivas sobre o seu 

desenvolvimento profissional. Esta visão tornou-se mais complexa e holística: 

começaram a admitir a complexidade da profissão e a reconhecer que esta pode ser 

exercida de variadas formas, envolvendo um certo grau de desenvolvimento da pessoa. 

Os autores apresentam o caso de uma professora, Maggie, que embora iniciando a sua 

formação educacional com uma visão de ensino essencialmente focada na aquisição de 

competências técnicas, passou na fase final do estudo a encarar a profissão de uma 

forma mais abrangente, reconhecendo a sua elevada complexidade e a olhar o “aprender 

a ensinar” como um processo permanente de comparação, ajustamento e mudança. 

No estudo de Silva (1997), referido no ponto anterior, verificou-se que, apesar dos 

obstáculos que enfrentaram no primeiro ano de docência, no final desse ano os 

professores começam a evidenciar algumas mudanças quanto às representações de 

sentimentos. A autora refere: 

o medo começou a dar lugar à segurança adquirida através do trabalho com 
colegas, ao contentamento pela aquisição de experiência, ao desejo de afirmação 
como profissional, à esperança de melhoria do seu desempenho e ao 
contentamento pela boa relação com os alunos, apesar ter sido o campo onde 
percebem o maior número de dificuldades. (p. 66) 

Estes jovens professores manifestam o desejo de que a sua formação não se limite a 

situações pontuais mas que decorra ao longo do seu percurso profissional. Alguns destes 

professores defendem, ainda, que a formação não deve ser imposta pelo exterior, antes 

deve surgir no interior das escolas. 

Bullough (1997) também refere situações positivas de professores em início de carreira, 

que conseguem manter-se na profissão, estabelecendo um programa pessoal de 

desenvolvimento centrado no processo de aprendizagem por tentativa e erro, sustentado 

em alguns casos através do apoio dos colegas. No final do primeiro ano, pôde observar-

se nesses professores um sentimento de crescimento pessoal e profissional, embora 

tenham considerado que essa experiência foi extenuante. 
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Seguindo uma abordagem narrativa, Clandinin (1987) procura compreender a construção 

da realidade da sala de aula que é realizada por professores principiantes, centrando-se, 

especialmente, no desenvolvimento do conhecimento prático. A análise que faz das 

experiências de um destes professores, revela a existência de uma imagem de ensinar 

como “relacionamento com as crianças”, a qual subordina vários aspectos do seu 

conhecimento prático. A autora considera que esta imagem não é neutra, revelando uma 

dimensão emocional e uma dimensão moral que são características do conhecimento do 

professor. A expressão dessa imagem na prática profissional gerou diversos dilemas a 

este professor, à medida que trabalhava com diferentes níveis de escolaridade. Clandinin 

considera, no entanto, que esses dilemas estão intimamente relacionados com a mudança 

e o crescimento que pôde observar nesse professor. Este estudo veio reafirmar a 

convicção da investigadora de que o “aprender a ensinar” é algo muito mais complexo 

do que a simples aprendizagem e aplicação de competências e que “envolve a 

reconstrução narrativa da experiência do professor à medida que o conhecimento prático 

profissional é moldado pela sua expressão nas situações práticas” (p. 137). 

Através da análise de histórias escritas por professores no seu primeiro ano de prática 

pedagógica, Kainan (1998) identifica diversas mudanças nas imagens profissionais como 

professores que correspondem a um processo de desenvolvimento profissional. Estas 

mudanças ocorrem, principalmente, em três áreas: 

 Alunos: compreendem melhor os alunos. Aumenta o número de 
descrições e tornam-se mais profundas. Reduzem-se os relatos centrados 
sobre as emoções, tornando-se mais descritivos; 

 Trabalho na aula: passam a conhecer mais métodos de trabalho e inicia-
se o processo de conhecimento episódico, bem como o processo de 
generalização a partir deste; 

 Relações com os outros professores: os professores mais experientes 
tornam-se a sua referência. Estes passam a ser vistos como modelos a ser 
imitados quando anteriormente os associavam a sentimentos desagradáveis. 
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Apesar de estarem há pouco tempo nas escolas, Kainan observa que rapidamente 

absorvem as normas da classe profissional, procurando suprimir os sentimentos de 

insucesso e projectar uma imagem de profissionais. 

Galvão (1998) apresenta também elementos que apontam para a possibilidade de um 

desenvolvimento profissional expressivo no início da carreira. Para além do 

conhecimento didáctico que expressaram nas suas aulas, as três jovens professoras que 

participaram neste estudo evidenciaram também um conhecimento profissional em 

crescimento, nas seguintes vertentes: o desenvolvimento de estratégias que conduzem à 

formação pessoal e social do aluno, o desenvolvimento de uma atitude aberta à inovação 

pessoal e o desenvolvimento das capacidades de reflexão e análise das suas próprias 

experiências visando melhorar o seu desempenho. A autora atribui este desenvolvimento 

profissional, em boa medida, à formação inicial, uma vez que estimulou nestas jovens 

professoras uma atitude de investigação e reflexão e “proporcionou um leque de opções 

de modos de fazer” (p. 660). Destaca das contribuição da formação inicial as disciplinas 

de Pedagogia, Psicologia e Sociologia e, muito em especial, o estágio pedagógico. 

Alguns estudos vêm afirmar a possibilidade de aprendizagem nesta fase inicial da 

carreira, em geral, decorrente de um aumento de confiança nas capacidades de gestão da 

sala de aula que possibilita que o professor passe a centrar mais a sua atenção no ensino 

e na compreensão dos alunos (Van-Driel, Veal, e Janssen, 2001). Ainda assim, muitas 

vezes tende a desconsiderar-se que se pede demasiado ao jovem professor. Como refere 

Britzman (1999), na formação inicial muitas vezes parte-se do pressuposto de que “a 

universidade fornece as teorias, métodos e competências; as escolas fornecem a sala de 

aula, o currículo e alunos; e o futuro professor fornece o esforço individual” e que a 

combinação de todos estes elementos produzem “o professor profissional” (p. 179). 

Esta perspectiva desconsidera os contextos em que decorre a acção do professor, 

salientando somente o esforço individual: “O problema social de tornar-se professor é 

reduzido a uma luta individual” (idem). Esta investigadora realizou um estudo sobre a 

socialização de professores do ensino secundário e pôde identificar três mitos culturais 

sobre o trabalho do professor: i) tudo depende do professor, ii) o professor é o perito, e 

iii) os professores são self-made (p. 185). Estes mitos precisam de ser rebatidos 
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procurando conhecer-se as interpretações dos futuros professores acerca da formação 

inicial e analisando-se as condições em que os professores iniciam a sua carreira. 

 

4.4. A identidade profissional nos primeiros anos de carreira 

O que são e o que querem ser hoje os professores de Matemática? Trata-se 
de uma questão sobre a qual é urgente reflectir, num momento em que se 
impõe um profundo repensar da escola. (Ponte et al., 1998c, p. 220) 

 
O período inicial na profissão, embora correspondendo a uma fase de intensa 

aprendizagem, em que os professores desenvolvem novos conhecimentos em várias 

áreas, procedimentos e rotinas, ou seja, aprendem a ensinar, é também um período de 

forte reflexão sobre a sua identidade profissional e, até mesmo, pessoal. Nessa fase, os 

jovens professores precisam de provar a si mesmos e aos outros – colegas, alunos, 

encarregados de educação e funcionários da escola – que são capazes de desenvolver as 

práticas características da profissão. Isso implica, além do mais, evidenciar os 

comportamentos apropriados que levem os outros a identificá-los como tal (Koeppen, 

1998). Adicionalmente, de acordo com Schempp et al. (1999), os professores 

principiantes precisam de “descobrir quem são e compreender aquilo em que devem 

tornar-se” (p. 142), de modo a não serem apenas mais um elemento da escola mas a 

desenvolverem um sentimento de pertença à profissão e à instituição que lhes traga 

satisfação pessoal. No entanto, a construção da identidade profissional do professor 

não depende unicamente daquilo que se passa na escola. As suas representações sobre a 

profissão e, em particular, sobre o papel do professor, são também afectadas pelas 

identidades do grupo profissional bem como pelas imagens que a sociedade tem acerca 

da classe profissional. 

A profissão docente tem vindo a ser alvo de uma crescente crítica decorrente da 

aparente incapacidade de corresponder às expectativas criadas pelas recentes reformas 

do ensino. Apesar de se reconhecerem muitas lacunas no sistema educativo, muitas 
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vezes, é para os professores que se olha em busca de uma explicação. Esta situação não 

se restringe, contudo, ao nosso país, pois, como Gimeno (1991) refere: 

Grande parte dos problemas e dos temas educativos conduzem a uma 
implicação dos professores, exigindo-lhes determinadas actuações, 
desenhando ou projectando sobre a sua figura uma série de aspirações que se 
assumem como uma condição para a melhoria da qualidade da educação. (p. 
63) 

As crescentes exigências que se colocam, hoje em dia, ao professor, não são, porém, 

acompanhadas de uma equiparada valorização social da profissão e das condições 

adequadas de trabalho. E a desejada autonomia dos professores é contrariada, muitas 

vezes, pelo aumento do controlo sobre estes, “por via de uma racionalização do ensino 

ou de práticas administrativas de avaliação, sublinhando as dimensões técnicas do 

trabalho docente” (Nóvoa, 1994, p. 4). Além do mais, tende a esquecer-se que a acção 

do professor está sujeita a inúmeros constrangimentos e que a sua liberdade “exerce-se, 

sobretudo, através da capacidade para se movimentar dentro de um quadro que só pode 

mudar parcialmente” (Gimeno, 1991, p. 72). 

A desvalorização do estatuto da profissão, no decorrer dos anos 80, desmotivou o 

surgimento de projectos inovadores com origem nos professores e a imagem que 

predomina tem sido mais a de “funcionários do que profissionais autónomos” (Nóvoa, 

1995, p. 23). Instalou-se, em muitos, a rotina, o conformismo e o desinvestimento que se 

tornam difíceis de ultrapassar, agora que são dadas outras oportunidades do professor 

investir na sua profissão. Adicionalmente, como os saberes do professor têm sido pouco 

considerados, sublinha Fátima Guimarães (1996), “vão-se perdendo as ideias, a 

confiança nas opiniões próprias, favorecendo-se a assimilação acrítica dos saberes 

exteriores” (p. 9). Nestas condições, os professores dificilmente compreenderão o papel 

decisivo que têm no seu próprio desenvolvimento profissional. E não nos podemos 

esquecer que é nesta cultura que os jovens professores irão integrar-se, funcionando 

esses primeiros anos de carreira como um segundo momento de formação, “com força 

mais do que suficiente para exercer um efeito dominante nas suas concepções e práticas” 

(Ponte, 1998, p. 1). Contudo, a socialização é um processo interactivo e, como tal, a 
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investigação deve estar atenta também às mudanças que a cultura profissional vai 

sofrendo à medida que novos professores chegam à escola (Brown e Borko, 1992). 

Muitas vezes, na sequência da formação inicial, os professores novos chegam à escola 

com muitas ideias que querem pôr em prática, evidenciando uma grande vontade de 

inovar. Quando têm coragem de dar a conhecer as suas ideias aos pares, verificam que as 

suas propostas muitas vezes não são apoiadas, nem bem recebidas. Uma jovem 

professora testemunha a recusa das suas propostas por outros professores: 

Nem me ouvem, só pouco a pouco vão vendo o que estou a fazer: não 
estimulam nada. Que eu ainda hei-de receber uma medalha de cortiça, que as 
ilusões logo passam. É tudo negativo (...). Parece que já fizeram tudo, que já 
experimentaram tudo. (Cavaco, 1991, p. 163) 

O diálogo entre o novo e o instituído é, com frequência, difícil. No entanto, as recentes 

reformas no ensino que trazem com elas mesmas a ideia de renovação e inovação, 

podem, eventualmente, vir a criar um contexto favorável à aproximação dos professores 

principiantes aos mais experientes. De facto, a escola, em geral, espera que os novos 

professores estejam actualizados com essas “novas metodologias”. 

Não nos podemos esquecer, porém, que a introdução de reformas educativas e de 

propostas inovadoras necessita de ter em conta o papel determinante do professor, pois 

este não é um mero aplicador de orientações curriculares. Aqueles que esperavam que as 

reformas mudassem os professores viram os seus intentos falhar. Como refere Nóvoa 

(1994): 

Ora, de uma forma geral, não foram as reformas que mudaram os 
professores, mas sim os professores que mudaram as reformas, isto é, que 
escolheram o que valia a pena ser realizado, que adaptaram (à sua maneira) 
certas propostas e iniciativas, que ignoraram o que não lhes interessava (p. 
6). 

Há que reconhecer, ainda, que o professor possui concepções e crenças que têm 

repercussões na sua prática profissional e, portanto, nenhuma reforma pode ser 

plenamente integrada se desconsiderar quem são os professores (Ponte et al., 1998). E 
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isto não é facilmente compreendido por quem chega, como professor, à escola, de onde 

saiu tão recentemente como aluno. 

Nóvoa (1995) defende que é imprescindível que os professores reencontrem novos 

valores que facilitem a construção de uma nova identidade profissional e que permitam 

reduzir as margens de ambiguidade da profissão. Para tal vê a necessidade de que uma 

nova cultura profissional seja pautada “por critérios de grande exigência em relação à 

carreira docente (condições de acesso, progressão, avaliação, …)” (p. 29). No entanto, os 

novos professores têm a percepção de que isso não tem acontecido. Pelo contrário, 

apercebem-se de que tem existido um grande facilitismo no acesso à profissão e 

observam uma atitude pouco empenhada em muitos professores (Ponte et al., 2001). 

Um outro aspecto que tem sido reconhecido como tendo um papel fundamental na 

construção da identidade profissional, é o movimento associativo. No nosso país, tem-se 

assistido a uma crescente diversificação das dinâmicas associativas que se exprimem 

através da criação de associações de professores de certa área disciplinar, do 

desenvolvimento de projectos pedagógicos cooperativos e da “vontade de exercer um 

novo poder profissional, no quadro da afirmação da colegialidade docente, que procura 

reagir contra o controlo estatal” (Nóvoa, 1995, p. 27). No caso específico dos 

professores de Matemática portugueses, a sua Associação tem um dinamismo muito 

grande que se expressa, nomeadamente, no número de publicações que lança e na 

realização do seu Encontro anual que congrega cada vez mais professores e, muitos 

deles, são jovens professores. Verifica-se, entre os alunos da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, um contacto com a Associação logo no quarto ano do curso, 

principalmente, para pesquisa de materiais e, depois, quando estão no estágio, participam 

em grande número no Encontro Nacional. Portanto, será interessante saber como se 

desenvolve a sua relação com as dinâmicas associativas, desta ou de outra natureza, nos 

primeiros anos de carreira. 

Uma outra influência sobre a construção da identidade profissional do professor em 

início de carreira, que tem sido documentada, é o resultado das suas interacções com os 

alunos (Kagan e Tippins, 1991). Os alunos não correspondem muitas vezes às 

expectativas do professor, que, em geral, tem como referência as suas experiências 
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escolares (Munby, 2001). Alguns professores apercebem-se de que faz parte da sua 

própria aprendizagem não só o ensinar Matemática, mas também o reconhecimento de 

que os problemas dos alunos lhe dizem respeito e que é necessário estabelecer outras 

prioridades (Skott, 2001). Essa mudança de perspectivas decorre exactamente da 

interacção com os alunos. Um outro aspecto que é indicado como característico da fase 

inicial da carreira é o dilema que vivem ao procurarem desenvolver uma relação próxima 

dos alunos, querendo ser vistos por eles como amigos, sentindo, contudo, que essa sua 

postura lhes cria problemas no controlo da turma (Rushton, 2001). 

A construção da identidade profissional, embora afectada por factores de ordem 

contextual, é também profundamente marcada por aspectos específicos da pessoa do 

professor. Inúmeros estudos ilustram a complexidade e diversidade que caracterizam o 

tornar-se professor, o que está bem patente na expressão de um investigador, ao falar 

sobre o estudo que conduziu com professores principiantes: “o que era significativo nos 

nossos resultados era a diversidade de experiências dos 15 novos professores” (Wildman 

citado em Bullough, 1997, p. 91). Deste modo, segundo este autor, seria impossível 

tentar descrever de um modo único a indução na profissão. Bullough (1997) acrescenta 

que tornar-se professor é um processo idiossincrático e que “a experiência, 

personalidade e o contexto influenciam de formas dramáticas as decisões que os 

professores principiantes tomam” (p. 95). Schempp et al. (1999) também referem que 

cada professor se inicia na profissão com uma constelação única de factores pessoais. 

Um outro estudo confirma a diversidade de imagens do ensino que duas professoras, 

com a mesma formação, manifestaram quando iniciaram a sua prática pedagógica 

(Johnston, 1992). Como se refere ali, a sua formação inicial tinha sido tão semelhante 

que tinham sido “expostas a textos, aulas, programas tutoriais e materiais de ensino 

similares” (p. 133). No entanto, como são duas pessoas diferentes, com experiências de 

vida diversas, manifestaram também perspectivas diferentes sobre o ensino. Por estes 

motivos, na investigação de Alexander, Muir e Chant (1992) recomenda-se fortemente 

que, na formação inicial, se procure conhecer as narrativas dos professores que contêm 

as suas preocupações e ambições relativamente ao ensino e à profissão. Estas, amiúde, 

estão ancoradas na socialização primária e na socialização escolar do professor, como 

referem Tardif e Raymond (2000): 
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Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar 
como professor, ele lembrar-se-á da personalidade marcante de uma 
professora do quinto ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou 
das intermináveis equações impostas pelo professor de Química no fim do 
segundo grau. A temporalidade estruturou, portanto, a memorização de 
experiências educativas marcantes para a construção do Eu profissional e 
constitui o meio privilegiado de chegar a isso. (p. 216) 

Como foi referido, na profissão é difícil, em geral, separar as dimensões pessoais e 

profissionais do professor. O ensino raramente é uma representação e a pessoa do 

professor está intimamente envolvida na acção, pois tal como refere Bullough (1998), 

“no ensino o meio é a mensagem e a mensagem é quem, e o que, é o professor como 

pessoa” (p. 96). As crenças e as teorias pessoais dos futuros professores determinam 

profundamente o seu estilo de ensino, o qual é (re)confirmado pelas experiências iniciais. 

Deste modo, é fundamental encorajar os jovens professores a explicitar as suas imagens 

e as crenças pessoais de forma a reconstruir a imagem do Eu como professor (Kagan, 

1992). 

Um outro aspecto que importa salientar é que o modo como a pessoa se caracteriza em 

termos físicos e como percepciona o seu corpo também tem implicações na sua 

identidade (Fromage, 1999; Giddens, 1994). Em profissões, como a docente, em que a 

pessoa está exposta perante um grupo alargado de pessoas durante períodos 

relativamente longos, a sua auto-imagem física pode por vezes condicionar positiva ou 

negativamente a construção da sua identidade profissional. Nestas circunstâncias, o 

professor terá de lidar com uma situação a que provavelmente não daria muita atenção 

no seu dia-a-dia: o controlo do corpo (Giddens, 1994). 

Todos os elementos que foram referidos concorrem para a construção da identidade do 

professor. Bullough (1992) argumenta que nenhum deles pode ser desconsiderado quer 

pela formação inicial quer pela formação contínua e, poderemos acrescentar, quer 

também pela investigação: 

É extremamente importante que a formação inicial e contínua dêem mais 
atenção às dimensões pessoais do tornar-se professor e de desenvolver e 
implementar o currículo, mas a vertente pessoal tem de ser considerada em 
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relação com a vertente contextual, uma sem a outra representa (...) uma visão 
extremamente naïf do desenvolvimento humano e do poder das instituições 
que influenciam esse desenvolvimento. (p. 251) 

Há diversos estudos que fornecem evidência de que alguns professores em início de 

carreira desenvolvem uma forte identificação com a profissão, manifestam satisfação e 

empenhamento e sentem que estão a desenvolver-se profissionalmente, devido a um 

conjunto vasto de factores, desde o tipo de formação inicial que tiveram até à liderança 

da escola (Flores, 2002; Hebert e Worthy, 2001; Piot, 1997). Numa destas investigações, 

que foi realizada com professores no seu primeiro ano de ensino, foi possível perceber 

que: “as vertentes cognitiva e afectiva das representações dos professores principiantes 

conjugam-se de modo complexo e podem resultar numa dinâmica integradora: o 

professor é autor e actor da sua própria profissionalidade, através de um projecto 

profissional e pessoal” (Piot, 1997, p. 113). Portanto, há que procurar conhecer as 

circunstâncias que podem contribuir para a existência de uma dinâmica integradora no 

processo de construção da identidade profissional. 
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METODOLOGIA 

 

 

 

5.1. Opções metodológicas 

 
Esta investigação enquadra-se no paradigma interpretativo, seguindo a metodologia de 

estudo de caso e em que se procura privilegiar uma abordagem biográfica. Os estudos 

de caso aqui apresentados têm uma grande proximidade com os estudos biográficos ou 

histórias de vida (Bullough, 1998). De facto, embora no que diz respeito aos professores 

em início de carreira não exista um longo percurso de docência para relatar, há ainda 

assim uma pequena história de vida profissional que será sido mais ou menos marcada 

pela sua biografia, pelas suas experiências escolares e de formação inicial e que lhes 

permitiram ir construindo uma certa imagem da profissão. Como refere Bullough 

(1998), tanto na abordagem narrativa como na de estudo de caso é necessário criar um 

enredo que “ligue o fio dos acontecimentos da vida de uma pessoa numa única 

narrativa” (p. 25). 

Neste contexto, torna-se relevante atender às, e conhecer as, histórias que os professores 

contam que podem ajudar-nos a compreender como eles vêem o seu trabalho e a sua 

cultura profissional (Kainan, 1998), bem como a si próprios. Bruner (1990) define a 
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narrativa como um princípio estruturante através do qual “as pessoas organizam a sua 

experiência, conhecimento e transacções com o mundo social” (p. 35). O modo de 

conhecimento narrativo é essencial à compreensão da realidade social, do próprio 

indivíduo e à comunicação dos significados pessoais a outros. No entanto, devemos ser 

cuidadosos quanto às nossas pretensões de conhecer o outro, pois, como refere Denzin 

(1989), “não existe nenhuma janela aberta sobre a vida interior de uma pessoa, porque 

qualquer janela é sempre filtrada através do envidraçado da linguagem, dos signos e do 

processo de significação” (p. 14). 

 

5.2. Participantes 

 
Encarando esta investigação também como uma oportunidade para reflectir sobre as 

minhas práticas profissionais e as do Departamento em que estou inserida, tomei a 

decisão de seleccionar professores, para participar neste estudo, que tivessem 

frequentado o curso em que tenho leccionado nos últimos dez anos. Estes deveriam 

encontrar-se no primeiro ano de ensino após o estágio. 

Dado que o conhecimento que possuía, à partida, da biografia dos jovens professores e 

da sua experiência profissional no primeiro ano na carreira, era pouco aprofundado, 

decidi escolher, numa primeira etapa, um grupo mais alargado de participantes, de forma 

a garantir que quando da selecção dos estudos de caso, estes fossem suficientemente 

contrastantes no que diz respeito à problemática em estudo. Adicionalmente, este grupo 

mais alargado de participantes oferecia também maiores garantias de que nos anos 

seguintes pudesse realizar a investigação com participantes no activo, uma vez que nessa 

altura começaram a existir muitas dificuldades na colocação de professores de 

Matemática para o 3º ciclo do ensino básico e para o ensino secundário. 

Para esta primeira fase de recolha de dados, foram seleccionados oito professores no 

primeiro ano da carreira: sete professoras e um professor. Embora sabendo da fraca 

representatividade de homens no universo dos alunos deste curso, seria importante ter 

pelo menos um elemento masculino, dado que existe evidência de modos diferenciados 

de estar na profissão em função do género (Bullough, 1997). Todos estes professores 
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tinham realizado a maior parte das disciplinas do quarto ano no mesmo ano lectivo e 

frequentado o estágio no ano anterior. Pretendia-se, deste modo, esbater ao máximo as 

potenciais diferenças nas suas experiências na formação inicial. Simultaneamente, houve 

o cuidado de escolher um conjunto de jovens que pareciam ter diferentes perfis 

relativamente ao sucesso e à afinidade com as várias componentes do curso. Assim, 

foram escolhidos jovens professores sem nenhuma reprovação no curso, com 

reprovação em pelo menos um ano do curso, com grandes afinidades com a área de 

educação, com pouca afinidade (pelo menos) inicial com esta área, com uma experiência 

positiva no estágio ou com uma experiência menos positiva no estágio. Foi possível ter 

acesso a esses dados através de contactos anteriores com estes jovens professores, no 

decurso do seu quarto ano, bem como com os seus orientadores da Faculdade. 

Outra opção que tomei quanto à selecção dos participantes foi a de que todos tivessem 

sido meus alunos, embora sabendo que poderia haver o risco de enviesamento das suas 

respostas, pela relação desnivelada que existia anteriormente, o que poderia levá-los a 

não ser sinceros para não defraudar as minhas expectativas. Ainda assim, considerei que 

seria preferível correr esse risco mas ter, à partida, uma relação já estabelecida que 

poderia contribuir para que os jovens se expressassem mais à vontade sobre assuntos 

que, por vezes, são do foro pessoal, fazendo com que a entrevista se aproxime de uma 

conversa entre conhecidos (Bodgan e Biklen, 1994). Para além disso, existia um certo 

património partilhado de linguagem e de acontecimentos que poderia facilitar a 

comunicação, permitindo ir mais fundo na exploração das suas perspectivas. Teria, 

contudo, que ser cautelosa devido a essa familiaridade a fim de não “povoar o espaço da 

vida do outro com as minhas próprias personagens” (Bullough, 1998, p. 26). 

Finalmente, procurei seleccionar jovens professores que tivessem sido colocados em 

escolas que não ficassem muito distantes da zona da Grande Lisboa, para facilitar a 

recolha de dados. Tentei também ter neste grupo, professores que leccionassem no 

ensino básico e professores que leccionassem no ensino secundário, embora soubesse 

que em relação a este último as hipóteses eram bastante reduzidas. 

No primeiro ano de recolha de dados trabalhei com o grupo maior. Para os dois anos 

seguintes, foram seleccionados apenas quatro jovens professores dentre o grupo inicial, 
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e foi em relação a estes que foram construídos os estudos de caso. O critério seguido foi 

o de encontrar, com base numa análise preliminar dos dados, quatro professores que 

pareciam ter tido diferentes experiências de integração na profissão e cuja identidade 

profissional evidenciava já alguns elementos contrastantes. Desta forma, tinha a 

expectativa de que estes estudos de caso permitissem explorar as múltiplas influências 

que intervêm no processo dinâmico de construção da identidade profissional. 

 

5.3. Design do estudo 

 
A opção, neste estudo, por uma metodologia de estudo de caso em que as narrativas dos 

professores têm um lugar destacado, leva a que o papel da investigadora seja 

fundamental na recolha dos dados. Os métodos de recolha de dados nesta investigação 

foram a entrevista, a observação e a análise documental, que são, aliás, os mais utilizados 

nos estudos interpretativos e, em particular, nos estudos de caso (Bodgan e Biklen, 

1994). No entanto, pela problemática em estudo, a entrevista foi o instrumento principal 

no processo de recolha de dados, e os outros dois complementares em relação a este. 

De facto, como se pretendia perceber o processo de construção da identidade 

profissional, conhecer as perspectivas dos professores sobre as suas experiências nos 

primeiros anos de carreira e relacioná-las com a sua biografia, a entrevista parecia ser o 

instrumento mais adequado às circunstâncias. Outra possibilidade seria a de sugerir aos 

professores que escrevessem sobre as suas experiências, criando pequenas autobiografias 

profissionais. No entanto, isso implicaria um esforço muito maior por parte do 

professor que poderia não estar disposto a despendê-lo e, dessa forma, vir a ser posto 

em causa o sucesso do processo de recolha de dados. 

 
5.3.1. A entrevista 

A metodologia adoptada teve em conta a natureza do tema principal da investigação, a 

identidade profissional. Deste modo, foi necessário aprofundar o conceito de identidade 

e, ao mesmo tempo, procurar perceber como se poderia levar os professores a 

explicitarem elementos centrais nesse conceito. As questões de investigação também 
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forneciam um enquadramento para os temas a explorar com os entrevistados. Assim, se, 

por um lado, existia uma estrutura temática que a investigadora necessitava que fosse 

contemplada nas entrevistas para poder responder às questões do estudo, por outro 

lado, dado que pretendia privilegiar uma abordagem biográfica, deveria permitir ao 

jovem professor a “liberdade da palavra”, usando o termo de Poirier (1999). Este autor 

considera que, mesmo quando se trata de uma investigação na linha das histórias de 

vida, o investigador deve assegurar-se de que o entrevistado não deixa fora da sua 

narração “campos” que podem ser relevantes. Nesse sentido, sugere que se use um 

guião simples a que se pode recorrer quando se sente necessidade disso. A postura do 

investigador preconizada por Poirier, no âmbito das histórias de vida, é a 

semidirectividade. Também no caso do presente estudo, esta pareceu ser a atitude 

adequada a tomar pela investigadora. Assim, embora criando um guião para garantir que 

os temas fundamentais fossem abrangidos, não houve a preocupação de o seguir 

rigidamente. O professor foi estimulado a contar episódios. Para além disso, na 

sequência daquilo que o entrevistado dizia iam sendo feitas perguntas não planeadas, 

levando, por vezes, a enveredar por assuntos que não tinham sido previstos. Portanto, 

as entrevistas realizadas foram do tipo semi-estruturado, tendo como orientação um 

guião previamente construído (Anexos 1 e 2). 

Todas as entrevistas foram audiogravadas para posterior transcrição integral. Embora, 

por vezes, exista o receio de que o gravador iniba o entrevistado de falar, a experiência 

de muitos investigadores que o têm usado é que, passado pouco tempo, as pessoas se 

esquecem da sua presença (Poirier, 1999). Eu própria constatei esse facto em outras 

investigações que realizei, isto é, que os entrevistados acabam por se embrenhar na 

conversa alheando-se da presença daquele instrumento (Oliveira, 1998). 

Um outro aspecto importante a ter em conta na preparação das entrevistas é a relação 

que se estabelece entre o entrevistador e o entrevistado. As atitudes de compreensão, 

empatia, facilitação e abertura ao outro, são apontadas como condições importantes 

para criar um clima de confiança no entrevistado (Poirier, 1999). Não podemos ignorar 

que a pessoa do entrevistador sempre influencia aquilo que o entrevistado diz e como o 

diz (Erkkilä e Mäkelä, 2002). Por vezes, o investigador pode pensar que deverá ser 
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opaco de forma a não deixar transparecer o modo como está a reagir ao discurso do 

entrevistado. No entanto, quando pretendemos que os professores sejam espontâneos e 

se exponham como pessoas e profissionais, temos que criar um ambiente natural de 

uma conversa entre dois conhecidos e essa situação não se consegue através de um 

comportamento artificial. Há toda a vantagem em procurar interromper o professor ao 

mínimo mas ele deve sentir que o investigador está interessado e a acompanhar o seu 

discurso através das suas interjeições e da sua expressão facial. 

O local escolhido para a realização das entrevistas foi a própria escola do professor, por 

três motivos. Primeiro, para que ele se sentisse mais à vontade, falando da sua vida 

profissional no seu ambiente natural. Segundo, porque a ida à escola por parte da 

investigadora permite recolher outras informações úteis para o estudo (ver parte 

seguinte sobre a observação). Terceiro, por uma questão de comodidade para o 

professor. Esta escolha do local facilitou a marcação das entrevistas que sendo 

relativamente longas, em média duas horas, exigiam uma calendarização prévia feita com 

alguma antecedência. 

 
5.3.2 A observação 

Como método complementar de recolha de dados foi usada a observação intencional de 

algumas aulas e a observação informal do professor no contexto escolar, com o 

objectivo de recolher mais informação que pudesse ser usada nas entrevistas. A 

observação de aulas, embora tendo um papel secundário neste estudo, é importante para 

perceber como é o professor na aula, a sua postura, a sua linguagem, o modo como 

interage com os alunos, e para criar uma base comum de entendimento, por exemplo, 

para falar de determinados alunos. Para a observação de aulas foi feito apenas um 

registo escrito tendo em conta alguns tópicos a que deveria dar uma atenção mais 

detalhada. Após as aulas foi feita uma reflexão com o professor sobre a aula, sob a 

forma de entrevista semi-estruturada seguindo um guião (Anexo 3). 

A observação informal do professor nos contextos escolares, tal como a sala de 

professores, permite ter alguma percepção da integração do professor na escola, bem 

como do ambiente que se vive entre professores, entre os alunos e entre os professores 
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e alunos. Por exemplo, muitas vezes neste tipo de visitas, consegue-se observar se o 

professor se sente à vontade para entrar na sala do Conselho Executivo e se os alunos 

vêm falar espontaneamente com o professor quando o encontram no recinto escolar e 

quais os assuntos de que falam. Estes acontecimentos que o investigador presencia são 

tópicos que pode abordar posteriormente nas entrevistas e que podem ter um 

significado especial para o professor. No caso da observação informal, o registo é feito 

após o acontecimento, devendo existir o cuidado de o fazer o mais próximo possível do 

acontecimento (Jorgensen, 1989). Houve diversas ocasiões, em que aproveitava a viagem 

de volta a casa, de 80 quilómetros ou mais, para ditar para o gravador as impressões 

resultantes daquela ida à escola. 

 
5.3.3. A análise documental 

Neste estudo, a análise documental foi bastante residual, mas, à partida, pensei que 

poderia incidir sobre documentos escritos, ou outros, por exemplo, electrónicos ou 

hypermedia, que os jovens professores ou os seus alunos produzissem no período da 

investigação e que tivessem relevância para os objectivos estabelecidos. Tive, de facto, 

oportunidade de me debruçar sobre alguns documentos produzidos pelos professores, 

em número muito reduzido, e de natureza muito diversa. Por exemplo, tive 

oportunidade de analisar documentos que alguns professores elaboraram para o seu 

grupo disciplinar, ou para o Conselho Executivo, bem como um relatório de auto-

avaliação e, ainda outros, de teor essencialmente burocrático. 

 

5.4. Recolha de dados 

 
Numa primeira fase do estudo, trabalhei com o grupo maior de oito professores. Os 

professores foram contactados telefonicamente, tendo sido convidados para a realização 

de uma entrevista. Comuniquei-lhes que a entrevista se inseria num estudo que me 

propunha realizar, com vista à obtenção do doutoramento, e através do qual procuraria 

compreender a problemática da inserção dos jovens professores na profissão, estando 

por isso interessada em conhecer as suas experiências profissionais do primeiro ano de 
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carreira. Foram, ainda, informados de que a entrevista seria audiogravada, com uma 

duração previsível de uma hora e meia, e que pretendia realizá-la na escola. Todos os 

professores contactados responderam favoravelmente e mostraram muita flexibilidade 

logo na marcação da data da primeira entrevista. 

A fase de recolha de dados iniciou-se em Março de 2001, com a realização da primeira 

entrevista em cada uma das oito escolas em que os jovens professores leccionavam. 

Todos tiveram o cuidado de procurar uma sala em que tivéssemos privacidade e em que 

pudéssemos conversar sem interrupções. Informei-os de que o anonimato do 

participante seria respeitado, em todas as circunstâncias, e de que o material seria 

utilizado exclusivamente por mim. Perante eles, assumi o compromisso de lhes entregar 

para leitura tanto a transcrição da entrevista, como todos os textos de que daí 

decorressem. Nesse momento, referi-lhes que esperava que esta investigação me 

ajudasse a reflectir sobre a formação inicial de professores e sobre algumas medidas que 

pudessem vir a facilitar a integração dos jovens professores na carreira. No final da 

primeira entrevista, foi perguntado a cada professor se acedia a ser entrevistado 

novamente no final do ano, se fosse necessário, ao que todos acederam.  

Através desta primeira entrevista, procurei adquirir um conhecimento mais aprofundado 

das experiências dos professores como profissionais, no primeiro ano, e obter uma 

caracterização geral do modo como eles encaram a sua formação inicial nas várias 

vertentes. Além disso, procurei conhecer as imagens dos participantes acerca de si 

próprios como professores e como são vistos pelos outros agentes na escola e, ainda, as 

suas perspectivas de desenvolvimento profissional. No entanto, dado que nem todos os 

entrevistados iriam ser participantes no estudo, optei por não aprofundar muito as 

questões, sendo o objectivo inicial ter apenas alguma percepção dos temas mais 

importantes. A ideia subjacente a esta opção era a de ir retomando as questões, ao longo 

do estudo, de forma a registar a evolução, os avanços, os recuos e os refinamentos nas 

perspectivas dos jovens professores. 

Tendo inicialmente previsto a selecção dos quatro estudos de caso, após uma primeira 

análise da primeira entrevista, tive a percepção de que poderia ser prematuro tomar essa 

decisão nesse momento, pelo que optei por realizar uma segunda entrevista e só depois 
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fazer tal selecção. Ao estruturar a segunda entrevista, pareceu-me necessário recolher 

mais alguns dados biográficos, domínio considerado fundamental no estudo da 

identidade do jovem professor, realizar um balanço do seu primeiro ano como 

profissional e tentar aprofundar as perspectivas sobre a profissão. Mais uma vez, os 

participantes mostraram-se muito interessados neste processo de investigação e 

disponíveis para conversas posteriores. 

Ao iniciar o segundo ano da recolha de dados, passei então para a segunda fase do 

estudo em que fiz a selecção dos quatro professores com que iria prosseguir. Tive, nessa 

altura, uma conversa mais demorada com cada um deles, em que expliquei mais 

detalhadamente os propósitos da investigação e o que pretendia fazer nos dois anos 

lectivos seguintes. Solicitei, então, a cada professor que se disponibilizasse para: i) mais 

algumas entrevistas que seriam audiogravadas, ii) ter algumas aulas assistidas por mim, 

iv) realizar uma reflexão conjunta sobre essas aulas, v) ler as entrevistas e comentá-las 

quando necessário, e vi) ler todo o material que fosse produzido acerca dele e apresentar 

críticas e sugestões que considerasse apropriadas. 

A recolha de dados continuou, então, segundo o que estava previsto. As primeiras 

entrevistas tinham um guião semelhante para todos os professores mas, a partir de certa 

altura, começaram a divergir, havendo necessidade de incidir mais em alguns professores 

do que noutros. A partir daí comecei, também, a seguir caminhos um pouco distintos 

nas entrevistas porque tentei aprofundar determinados aspectos de entrevistas 

anteriores. As transcrições integrais de todas as entrevistas foram lidas e comentadas, em 

alguns pontos por escrito, pelos professores, para esclarecer certos aspectos. De um 

modo geral, as entrevistas corresponderam aos meus objectivos. A maioria dos 

professores falava facilmente das suas experiências, o que é visível nas transcrições onde 

existem páginas completas em que apenas surge a fala do professor, sem qualquer 

interrupção por parte da investigadora. 

Como estava previsto, no segundo ano do estudo assisti a algumas aulas dos quatro 

professores e realizámos uma reflexão conjunta após cada aula ou conjunto de aulas. O 

quadro seguinte (Quadro 1) apresenta uma síntese do processo de recolha de dados no 

que se refere às entrevistas, aulas assistidas e reflexões pós-aula. 
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 Entrevistas  

(nº) 

Aulas assistidas 

(nº) 

Reflexão pós-

aula (nº) 

1º ano 2 – – 

2º ano 2 ou 3 2 1 ou 2 

3º ano 1 – – 

 

Quadro 1 –  Recolha de dados para cada professor 

 

5.5. Análise de dados 

 
Neste estudo, a recolha de dados e a sua análise não são duas etapas diacrónicas e 

sequenciais, uma vez que, assim que foram realizadas as primeiras entrevistas, iniciou-se 

imediatamente o processo de análise, com vista à realização das entrevistas seguintes. 

Procurei organizar o trabalho de modo a que a análise dos dados fosse acompanhando a 

sua recolha através de um processo interactivo e iterativo (Miles e Huberman, 1994). A 

intenção era que, após cada fase de recolha de dados, estes fossem analisados tendo em 

conta o problema e o enquadramento teórico desenvolvido, o que, por sua vez, poderia 

levar a (re)equacionar os objectivos e as estratégias para a fase seguinte. Esta tarefa 

afigurou-se, por vezes, difícil devido ao acumular de muitos dados, fazendo com que as 

primeiras análises fossem pouco significativas. 

Somente cerca de nove meses depois de ter iniciado a recolha de dados foi possível 

encontrar uma estrutura para o estudo de caso que permitia ter uma percepção dos 

aspectos fundamentais do processo de construção da identidade profissional destes 

professores. Na construção do estudo de caso teve-se em conta que a fase que antecede 

o início da vida profissional é muito relevante para compreender este processo. Deste 

modo, começou-se por elaborar uma primeira parte intitulada “construção da proto-

identidade”i, assumindo que o professor começa a desenvolver uma certa imagem da 

profissão e de si próprio como professor, mesmo antes de iniciar a carreira. A segunda 
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parte do estudo de caso, diria, então, respeito à fase inicial da carreira. Numa adaptação 

de Kelchtermans (1995), foram consideradas cinco vertentes da identidade profissional 

do professor: 

 a motivação e a satisfação profissionais – têm a ver com os motivos que 

levam o professor a continuar, ou não, na profissão e com as recompensas e 

o estatuto social da profissão que percepciona; 

 a percepção da actividade profissional – é uma dimensão normativa e tem a 

ver com o modo como o professor vê, em termos ideais, a natureza da 

profissão, as suas funções e papéis; 

 a auto-imagem descritiva como professor – corresponde a uma descrição 

global de como a pessoa se vê enquanto professor e que, muitas vezes, se 

relaciona com a forma como pensa ser vista pelos outros; 

 a auto-imagem avaliativa como professor – corresponde à avaliação que a 

pessoa faz de si própria como professor e tem a ver com o distanciamento 

ou a aproximação entre um Eu profissional real e o Eu profissional ideal; 

 as perspectivas de futuro profissional – correspondem às perspectivas do 

professor sobre o seu desenvolvimento profissional e sobre o investimento 

futuro na profissão. 

Os estudos de caso foram sendo construídos com base nessas vertentes, existindo, no 

final do segundo ano do estudo empírico, uma primeira versão de cada um deles. Logo 

nessa etapa, os professores tiveram oportunidade de os ler e de fazer pequenas 

correcções. Mostraram-se surpreendidos mas agradados com o resultado. No terceiro 

ano, foram recolhidos mais dados que também foram integrados nos casos, obrigando a 

algumas reformulações. Na etapa seguinte, foi feita uma análise de segunda ordem, 

procurando identificar aspectos transversais aos casos e dar uma primeira resposta às 

questões de investigação. 
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Uma das opções que tomei na escrita dos estudos de caso foi a utilização de muitos 

excertos das entrevistas, para ilustrar as afirmações que faço, uma vez que pretendo que 

o leitor possa analisar as expressões do próprio professor. Frequentemente, cada 

parágrafo que escrevo, descrevendo as ideias do professor, é seguido pela respectiva 

transcrição, o que, à primeira vista, parece não acrescentar nada. Mas, o objectivo é 

exactamente permitir que se ‘ouça’ a voz do professor, visto que, ao trazer as marcas da 

oralidade, acrescenta cor ao que é dito pela investigadora. 

Um outro aspecto a esclarecer é o facto de poder ser difícil perceber qual o critério que 

se seguiu na integração de cada característica nas diversas vertentes da identidade 

profissional. Por exemplo, existem características que são indicadas na auto-imagem 

descritiva que podem parecer dizer respeito à auto-imagem avaliativa, e vice-versa. A 

decisão que foi tomada teve em conta a forma como essas características surgem no 

discurso do professor. Centremo-nos num exemplo concreto. Num dos casos, incluo a 

noção de “competência” na auto-imagem descritiva, mas que, à primeira vista, parece 

relacionar-se com a auto-imagem avaliativa. No entanto, o que define onde deve ser 

incluída é a importância que a professora lhe atribui e a centralidade que esta noção tem 

quando ela se refere à sua identidade. Observa-se que esta professora fala muitas vezes 

de competência (ou de ideias próximas desta), quer em relação a si própria, quer em 

relação a outros professores, de uma forma espontânea. Esta noção não surge na 

entrevista em resposta a uma pergunta que induzisse a professora a falar sobre ela. É 

por esse motivo que concluo que a competência tem um lugar central no modo como se 

vê enquanto professora e a incluo na auto-imagem descritiva. 

O resultado deste esforço analítico fornece, de certa forma, um retrato da identidade 

profissional do professor naquele momento. No entanto, tenho consciência de que o 

meu papel não foi o de simples retratista mas o de criadora também. Se tivesse feito 

outras perguntas, outras ideias poderiam ter surgido e no retrato outros elementos 

apareceriam. No entanto, dado que o estudo de caso foi corroborado pelo professor, 

esse é um retrato autorizado. Ele é consentido e, também, ‘com sentido’ porque a sua 

leitura foi perceptível para aquela pessoa que ali viu uma representação plausível de um 

professor em início de carreira. 
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NOTAS 

i Embora tendo a percepção de que o ano de estágio corresponde, de facto, ao assumir de uma 
identidade profissional, optou-se por colocar essa etapa na “construção da proto-identidade”, 
na medida em que esse ano ainda integra a formação inicial do professor. Por esse motivo, a 
recolha de dados só se iniciou após o término desse ano. 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTUDO DE CASO – RITA 

 

 

 

6.1. Apresentação 
 

 
Rita é uma jovem professora que conheci no seu 4º ano da licenciatura: primeiro, 

através de uma disciplina ligada às TIC e ao Ensino da Matemática, posteriormente, em 

algumas aulas da disciplina de Didáctica da Matemática. De entre muitos alunos com 

quem privei ao longo deste tempo em que tenho trabalhado na formação inicial de 

professores, Rita destaca-se pela forma entusiástica, amistosa e empática de estar nas 

aulas. A imagem que dela retenho, desse período, é o da “criança grande”, absorvendo 

avidamente toda a informação, sempre com um certo “brilhozinho nos olhos”. Ao 

mesmo tempo, se, por um lado, me apercebia, por vezes, de uma certa falta de 

autoconfiança nas suas realizações, por outro, observava como esta jovem expressava 

com forte convicção as suas opiniões nos debates com os colegas nas aulas. Contactei 

com Rita em diversas situações para além das aulas, uma vez que estava sempre 

disponível para colaborar nas pequenas ou grandes tarefas que se propunham aos 

alunos. No ano seguinte, cruzámo-nos raras vezes, mas pude perceber o entusiasmo 

com que tinha abraçado também o estágio. Em encontros casuais com a sua orientadora 
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da escola, apercebi-me que existia um bom ambiente de trabalho e que Rita teria, como 

professora, muitas das características que lhe conhecia como aluna. 

Rita viveu e foi aluna numa zona perto de Lisboa, tradicionalmente conhecida como 

problemática, devido aos bairros clandestinos que por ali proliferavam. Como tal, 

enquanto aluna, pôde experimentar ambientes escolares de alguma tensão e de pouco 

sucesso. Rita, pelo contrário, foi uma aluna com bom rendimento escolar ao longo de 

todo o seu percurso, tendo escolhido a licenciatura em Ensino da Matemática muito 

decidida em ser professora desta disciplina. 

Habituada a boas classificações na disciplina no ensino secundário, Rita enfrentou um 

grande choque ao deparar-se com um elevado grau de dificuldade no 1º ano do curso. 

Conseguiu, através de muito esforço e empenho, concluir a licenciatura no tempo 

previsto mas foi deixando algumas disciplinas pelo caminho e abdicando de 

classificações elevadas. 

Na componente educacional do curso teve bastante sucesso e, embora exigindo-lhe 

também bastante trabalho, Rita não se sentiu sujeita à mesma pressão que tinha tido nos 

três primeiros anos. Destaca, em relação a esse ano, o bom relacionamento que existia 

entre colegas e entre estes e os professores. 

Realizou o estágio numa escola secundária com mais duas colegas, tendo-lhe sido 

atribuída uma turma do 9º ano e outra de Métodos Quantitativos. Guarda muito boas 

recordações desse ano que foi marcante para si. Mais uma vez sente que trabalhou 

muito mas que foi recompensada pelos resultados que conseguiu alcançar. Terminou o 

estágio com a convicção reforçada de que queria ser professora de Matemática. 

Rita tinha 22 anos quando iniciou a sua carreira como professora. A partir dessa altura, 

passou a viver com o pai durante a semana, para estar mais próxima do seu local de 

trabalho, e aos fins de semana voltava a casa da mãe, onde vivia anteriormente. No 

primeiro ano após o estágio foi colocada numa escola básica amplamente conhecida 

como “muito difícil”, com graves problemas de indisciplina. Leccionou ali o 7º e o 8º 

anos de escolaridade e foi-lhe atribuída uma direcção de turma. 
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No ano seguinte, perante o espectro de não ter colocação, concorre para todas as 

escolas da mesma zona e é-lhe novamente atribuída uma escola que, em geral, os 

professores evitam, neste caso por estar inserida num meio muito desfavorecido 

económica e socialmente. Para sua grande felicidade é também colocada nesta escola 

uma ex-colega de curso, Adriana, com quem vai colaborar ao longo do ano. Volta a 

leccionar os mesmos anos de escolaridade e a ser directora de turma, mas passa a ter 

também as áreas de Formação Cívica e Estudo Acompanhado. Nesse ano decide-se a 

aceitar o convite que lhe tinha sido feito pelo orientador de estágio do Departamento de 

Educação para integrar o grupo de trabalho GTAM (Grupo de Trabalho sobre 

Aplicações da Matemática) que faz parte da APM (Associação de Professores de 

Matemática) e onde participam também a ex-orientadora da escola e a sua colega 

Adriana. 

No 3º ano na carreira, é colocada na segunda fase do concurso de colocação de 

professores, numa escola secundária de uma vila que fica a cerca de 200 quilómetros de 

sua casa. Passa a viver longe da família, alugando uma casa com uma colega da escola do 

ano anterior que, afortunadamente, também foi colocada naquela localidade embora 

numa escola básica. São-lhe atribuídas turmas do 7º e 10º anos, bem como Estudo 

Acompanhado e uma direcção de turma. Trata-se da primeira vez que lecciona a 

disciplina de Matemática no ensino secundário. Nota uma diferença abismal nas atitudes 

e comportamentos destes alunos relativamente aos daqueles com quem contactou nos 

dois anos anteriores. Estas mudanças implicam, para Rita, diversas adaptações tanto a 

nível profissional como pessoal. 

 

6.2. A construção da proto-identidade profissional 

 
6.2.1. No ensino secundário 

A opção de Rita pela licenciatura em Ensino de Matemática vai começando a desenhar-

se ao longo deste ciclo de escolaridade. É algo que decorre da eliminação gradual de 

algumas áreas preferenciais e do facto de vir a estabelecer uma relação positiva com a 
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disciplina, sentindo que teria alguma realização pessoal ao ensinar, como veremos de 

seguida. 

 
Perspectivas sobre a Matemática 

A Matemática era a disciplina mais difícil para Rita o que não foi impeditivo de que 

viesse a tornar-se numa das suas preferidas. Aliás, considera que o desafio que a 

Matemática representava para si era algo que lhe agradava, uma vez que, como afirma, 

“as coisas difíceis sempre me cativaram” (E2, p. 1). 

A caracterização que faz da disciplina em termos do seu grau de dificuldade, prende-se 

com o trabalho que era exigido aos alunos para terem bons resultados, especialmente no 

caso da professora que teve no 10º e 12º anos de escolaridade. Esta tinha um método de 

ensino que Rita agora encara como muito tradicional, mas ao qual se adaptou muito 

bem nessa altura. Sentia que a professora era muito exigente, na medida em que nas 

aulas os exercícios de aplicação que resolviam eram muito simples mas que depois nos 

testes aquilo que lhes era pedido tinha um grau de dificuldade muito maior. Para poder 

ultrapassar esta situação e ter sucesso, teve necessidade de procurar e resolver outro tipo 

de exercícios e assim ganhar uma melhor preparação. Como recorda: 

Lembro-me perfeitamente que [a professora] não nos preparava... 
correctamente para os testes, porque as aulas eram para a simplificação máxima. 
Portanto, nas aulas dava o essencial e os exercícios eram única e exclusivamente 
de aplicação chapada do que ela tinha acabado de dar e depois no teste não era 
nada disso. Eram exercícios de raciocínio e exercícios que não eram directos (...) 
Exigia um nível de trabalho em casa, quer dizer, a pessoa tinha de ir para casa e 
tinha de ir fazer exercícios que puxassem. E eu comprei n livros, olhava para 
todos os livros que ela tinha e ia comprar exactamente os livros que ela tinha. 
(E2, p. 9) 

Nessa época a sua visão sobre a Matemática estava circunscrita à experiência que tinha 

na disciplina e que decorria do método de trabalho desta professora. Assim, para Rita, a 

Matemática era constituída por um conjunto de conceitos que deveriam ser aplicados na 

resolução de exercícios. Estes poderiam, por vezes, exigir um raciocínio mais complexo 

por não serem de aplicação directa dos conteúdos. 
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Perante o gosto pela disciplina e esta experiência de sucesso, começou a cogitar a 

possibilidade de escolher o curso de Matemática no ensino superior, embora não tivesse 

ideia alguma de como este seria, uma vez que não conhecia ninguém que o estivesse a 

frequentar. Para esta decisão parece ter contribuído decisivamente o interesse que a 

profissão de professor foi suscitando em Rita, que abordarei em seguida. 

 
Perspectivas sobre a profissão 

Durante algum tempo antes de entrar no ensino secundário, Rita tinha como ambição 

ser jornalista. Entusiasmava-a a perspectiva de andar de um lado para o outro a 

entrevistar pessoas. A sua mãe, porém, conseguiu dissuadi-la de tal opção. Como 

recorda, o que lhe agradava muito era: 

fazer perguntas e chatear as pessoas e andar atrás com um microfone. E cheguei 
a fazer um jornalzinho com uma colega minha, mas depois a minha mãe pediu-
me, “por amor de Deus”, para não ser jornalista porque depois ia lá destacada 
para a guerra da Bósnia (...). E depois comecei a pensar que, realmente, se calhar 
não tinha estofo para aquilo, e se calhar não tinha mesmo. (E2, p. 3) 

Ao escolher a área de estudos no ensino secundário, optou pela Informática por achar 

que gostava muito de computadores. Essa opção veio a revelar-se uma total decepção, 

na sua perspectiva, muito por culpa das professoras que teve nas disciplinas específicas, 

dado que considera que estas não possuíam uma formação adequada naquela área. 

A partir de certa altura começou a aperceber-se que tinha gosto e algum sucesso quando 

explicava alguma coisa a outros e começou a pensar que poderia ser professora. Queria 

enveredar por uma profissão para a qual sentisse que tinha as qualidades necessárias. 

Quando outras pessoas lhe diziam que tinha muito jeito para ensinar, isso dava-lhe uma 

certa confiança que essa poderia ser uma escolha adequada para si. Adicionalmente, 

sentia-se bem ao aperceber-se de que, por via desta profissão, poderia fazer algo pelos 

outros. 

Por outro lado, procurava uma profissão em que pudesse contactar com pessoas e que 

não fosse muito rotineira. Como afirma, ser professora “não é uma profissão em que a 

pessoa [esteja] estagnada, que isso para mim é horrível, estar sentada num sítio parada 
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todos os dias a fazer a mesma coisa. Para mim não dava.” (E2, p. 2) Este conjunto de 

factores, aliado ao gosto que entretanto tinha desenvolvido pela disciplina, levaram-na a 

decidir-se por concorrer, em primeira opção, à licenciatura em Ensino da Matemática. 

Como referi no ponto anterior, a professora de Matemática no ensino secundário parece 

ter tido uma influência positiva na forma como Rita passou a olhar a Matemática e a 

própria profissão. De facto, concorda que gostava das suas aulas, embora afirme agora, 

“não sei como é que eu gostava das aulas dela” e que “não era uma professora nada de 

especial” (E2, p. 1). No entanto, o ritmo de aprendizagem que esta professora conseguia 

impor, cativava, de alguma forma, a jovem Rita.  

Apesar de reconhecer a influência dessa professora, Rita não a encara como um modelo 

da profissão. Nas aulas podia observar como esta se concentrava nos bons alunos 

deixando de lado todos os outros (a maioria), o que, já na altura, esta jovem professora 

desaprovava. Apenas um pequeno grupo de alunos que conseguia ter bons resultados, 

no qual Rita se incluía, tinha a atenção da professora: 

Fazia uma coisa horrorosa que era seleccionar os alunos. Ela tinha aqueles... 
quatro ou cinco que, porque se esforçavam e que conseguiram minimamente 
acompanhá-la, e pronto e, e ela dava as aulas claramente para aqueles quatro ou 
cinco. Claramente, na altura eu já conseguia ver isso, e nunca concordei com 
isso, obviamente. Mas quando a pessoa está dentro do grupo seleccionado vê as 
coisas de uma maneira diferente. Portanto, isso é uma das coisas que eu acho 
mal. (E2, p. 9) 

Contudo, Rita não tinha até então mais nenhuma referência importante em termos da 

profissão e até chegar ao 4º da licenciatura, acha que, provavelmente, aquilo que 

esperava ser enquanto professora seria em boa medida o que tinha observado na sua 

professora de Matemática. Com a diferença que procuraria chegar a todos os alunos, 

usando a sua reconhecida capacidade de “explicar bem”. 

A sua decisão foi bem vista pelos familiares mais próximos, para quem a profissão tinha 

uma conotação positiva. Rita considera que essa atitude dos familiares era reflexo do 

prestígio que a profissão teve em épocas anteriores, em que apenas acedia à classe 

docente um número restrito de pessoas. Quando os seus pais referiam a sua escolha a 
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outras pessoas, estas, no geral, ficavam impressionadas em especial por se tratar da 

Matemática, uma área tão estigmatizada socialmente. Portanto, referir que a filha estava 

a frequentar o curso de Matemática era algo de prestigiante para a família. 

Já no que diz respeito aos seus amigos a reacção foi um pouco diferente. Assustaram-na 

com a esperada atitude de rejeição dos alunos em relação à disciplina e, 

consequentemente, ao respectivo professor: “Que horror, vais ser odiada! Vão riscar-te 

o carro!” (E2, p. 4). Rita, porém, não parece ter dado grande atenção, nessa época, às 

questões de prestígio ou estatuto profissional, nem sequer a certos profetas da desgraça, 

tendo iniciado a formação para professora de Matemática convicta de ter tomado a 

decisão certa. 

 
6.2.2. Na componente disciplinar da licenciatura 

Perspectivas sobre a Matemática  

A entrada no curso representou uma grande choque para Rita que enfrentou muitas 

dificuldades desde o início. O 1º ano foi-lhe particularmente penoso porque não 

esperava ter de lidar com o insucesso. Embora não tendo reprovado nenhum ano, foi 

ficando com algumas disciplinas em atraso. O adjectivo que considera melhor definir a 

experiência dos três primeiros do curso é “difícil”. Como refere, até chegar ao 4º ano, 

“foi penar e penar muito” (E2, p. 16). No entanto, no 3º ano frequentou algumas 

disciplinas que lhe começaram a dar alguma realização, como a Lógica e a História da 

Matemática, nas quais podia vislumbrar alguma relação com o ensino. 

Perante a elevada exigência que atribui a este curso da Faculdade de Ciências, julga 

legítimo afirmar que atingiu um certo grau de sucesso embora, na sua opinião, a média 

das suas classificações não dê muita evidência disso. Rita considera que teve uma 

formação sólida em Matemática que lhe permite enfrentar com confiança as exigências 

que se lhe colocam ao nível do ensino da disciplina. Todo o esforço que teve que 

colocar na realização do curso parece-lhe agora recompensado uma vez que 

desenvolveu capacidades ao nível do raciocínio matemático e adquiriu conhecimentos 



 

 
A construção da identidade profissional 

142

que lhe permitem ir respondendo a novos desafios. Rita resume assim a sua experiência 

de formação na área específica: 

Não vou dizer que gostei dos três anos de Matemática, porque foram muito 
difíceis (...). Só que é a tal coisa, dão-nos... um determinado tipo de raciocínio 
que nós precisamos ter. Não é exactamente para andarmos a ensinar a resolver 
integrais, nem sequer isso ensinamos, mas... precisamos ter aquele raciocínio e 
aqueles conhecimentos se não queremos estagnar. E acho que... ninguém quer 
ou ninguém deveria querer estagnar. (E1, p. 14) 

Rita considera que as suas perspectivas sobre a natureza da Matemática não sofreram 

alterações substanciais no decurso da sua formação matemática. Tal como tinha 

sucedido ao longo da sua escolaridade não superior, o contacto com as várias disciplinas 

do curso trouxe-lhe a percepção de que existia um nível de complexidade cada vez 

maior. Continuava a ser um assunto difícil e que exigia muito trabalho. Passou a 

conhecer outras áreas da Matemática ou a aprofundar algumas com que já tinha 

contactado mas sem que nada disto mudasse a sua forma de olhar para esta ciência nem 

para a sua aprendizagem. 

Com a sua entrada na formação educacional, estas perspectivas começam a alterar-se. 

Nas suas palavras esse constituiu “o ano de viragem e depois, a partir daí, foi sempre a 

desenvolver” (E5, p. 21). Logo desde o início do ano, Rita toma consciência de que a 

Matemática pode ser muito mais do que aquilo que conhecia até ali. Para tal foi 

determinante o trabalho com as Novas Tecnologias, principalmente o computador 

enquanto instrumento de investigação em Matemática. Esta era uma ideia que estava 

completamente afastada dos seus horizontes, não tendo sentido algum para si 

inicialmente: “Por que é que eu devia ir para os computadores numa aula de 

Matemática?” (E5, p. 21). Nomeadamente através da utilização do software de geometria 

dinâmica The Geometer’s Sketchpad (GSP), Rita considera que começa a vislumbrar não só 

outras formas de aprender Matemática como outras formas de conceber a própria 

disciplina. 
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Perspectivas sobre a profissão  

Os primeiros anos de Rita na faculdade não acrescentaram, na sua perspectiva, nada de 

relevante no que diz respeito à sua visão sobre a profissão. Sem ter muito presente que 

imagem projectava de si própria como professora, nessa época como referi 

anteriormente, julga, contudo, que o seu modelo ainda seria a professora de Matemática 

que teve no secundário: “se calhar tinha ideia que queria ser como ela” (E2, p. 10). 

O ano que se seguiu representou uma ruptura com a sua experiência anterior e que lhe 

agradou muito. O ambiente que se vivia nas aulas entre alunos e com os professores era 

muito diferente em relação aos anos anteriores. Rita recorda com prazer os momentos 

em que, em determinada disciplina, os alunos estavam a trabalhar em pequeno grupo e 

depois “começava a gerar-se uma discussão dentro de um grupo, por qualquer coisa, e 

depois a discussão era posta ao resto da turma. E muitas vezes a aula era preenchida 

com isso e era muito bom...” (E1, p. 16) Valoriza, também, a atenção que os professores 

lhe davam e a maior proximidade que existia, em geral, entre professor e aluno. 

Rita considera ter sido bem sucedida na formação educacional, tendo alcançado boas ou 

muito boas classificações nas diferentes disciplinas. Recorda esse como um ano de 

muito trabalho mas em que realizou muitas aprendizagens: “Acho que aprendi muito e 

até tive notas bastante boas. Mas mais do que as notas acho que aprendi mesmo 

bastante” (E1, p. 18). A contribuição que reconhece no elenco das disciplinas para a sua 

formação é variada, mas, no geral, valoriza mais aquelas disciplinas que, do seu ponto de 

vista, tinham uma ligação mais directa com a prática. 

Com o decorrer do ano, Rita foi-se apercebendo que as suas perspectivas sobre o ensino 

da Matemática eram muito restritas e incipientes e que a prática do professor poderia ser 

muito mais interessante do que aquilo que tinha observado até então. O contacto com 

vários materiais, levou-a a tomar consciência da diversidade de recursos que o professor 

de Matemática tem à sua disposição para a sua prática. E isso foi algo que a cativou 

bastante: 

Até entrar para o 4º ano, a ideia que eu tinha era muito a ideia do que me 
tinham feito. Portanto, que eu agora digo que é horrível (...) era muito pobre. 
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Quando entrei para o 4º ano vi ideias... quer dizer mostraram-me outras coisas, 
coisas que eu nunca pensei na vida: não sabia o que eram polidrons, não 
conhecia o GSP, não conhecia nada disso. E aí as coisas começaram a mudar 
de figura, comecei a achar que realmente o ensino era outra coisa diferente 
daquilo que estava a pensar. Muito mais giro que aquilo que estava a pensar. 
(E4, p. 9) 

Rita começou então a antecipar que o ensino da Matemática poderia ser uma actividade 

bem mais complexa do que tinha observado nos professores que conhecia e que não se 

resumia a pegar no programa, seleccionar conteúdos e transmiti-los aos alunos. O 

conhecimento didáctico, que era até então um conceito que Rita desconhecia, passou a 

ter uma grande importância na definição da sua prática profissional. Aquilo com que o 

professor se deveria preocupar não seria o treino de técnicas, resolvendo muitos 

exercícios, mas antes a procura de formas de ajudar os alunos a se apropriarem do 

conhecimento matemático, dando especial atenção à introdução de conceitos novos. 

Como refere na transcrição seguinte, essa mudança de perspectivas só foi possível pela 

formação educacional que recebeu no 4º ano: 

O que eu sempre achei no ensino [até ao 3º ano], era que aquilo era um bocado 
limitado, era assim um bocadinho: pegar nas coisas e dar. E, pronto, que não é 
nada [disso]. E acho que é a ideia que muita gente tem. Uma pessoa que tire um 
outro curso e que não tenha que passar pelas disciplinas que nós passamos, que 
não tenha esses conhecimentos, é normal que ache que o trabalho do professor 
é limitar-se a pegar no programa, ver o que é que o programa tem e dar. Quer 
dizer, não lhe passa pela cabeça a quantidade de tempo que nós perdemos, 
entre aspas, a pensar qual é que é a melhor forma de introduzir um 
determinado capítulo, para que aquilo faça algum sentido aos alunos... Para 
mim é o que demora mais tempo, é o que me ocupa mais, é o que me preocupa 
mais, é a forma de introduzir e abordar e... a forma como os alunos ficam com 
o conhecimento. Não é, se eu faço 20 exercícios ou se faço 40, e se são todos 
do livro ou se faço por fichas, isso já é secundário. (...) Mas ocupa muito tempo. 
E as pessoas que não passam por essa experiência não têm essa ideia. E foi isso 
que se passou comigo quando passei pelas [disciplinas] Pedagógicas. Foi isso que 
eu vi, que havia realmente um ensino que não era aquele que eu tinha pensado, 
não era aquele que eu tinha tido. (E4, p. 9/10) 
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Pelo contacto que foi tendo com outros professores, nas escolas por onde foi passando, 

Rita considera que recai uma grande responsabilidade sobre os professores do 

Departamento de Educação, uma vez que esta formação tem, potencialmente, uma 

grande influência nas perspectivas e nas práticas dos futuros professores. Defende 

mesmo que este é um ano decisivo mas que não é aproveitado de igual forma por todos 

os alunos: 

Estar a formar um profissional, porque é o que vocês fazem mesmo, estão ali 
mesmo no limiar... Acho que o que recai sobre todos os professores que dão o 
4º ano é muito aquele peso de, “eu posso estar a ser decisivo para a forma 
como ele ou ela vai encarar a carreira”. E não sei, acho que, para mim, se eu 
estivesse na vossa posição e chegasse a uma escola e visse um aluno que tinha 
sido meu...da maneira como se calhar há por aí uns quantos a exercer, eu acho 
que, eu ficava triste. Pensava, quer dizer: “se calhar houve qualquer coisa que eu 
fiz que não estava... que não foi o melhor possível para conseguir alterar a 
forma de ele ou ela encarar o ensino”. (E4, p. 14) 

Do 4º ano, Rita retém ainda como um dos factores que maior influência teve na 

mudança de perspectivas sobre a profissão, a presença nas aulas de uma colega que era 

professora e já tinha muitos anos de serviço. Os relatos dessa professora das suas aulas, 

muitas vezes ocorridas nesse mesmo dia, ajudaram-na a perceber que o ensino poderia 

ser muito diferente daquele que tinha experimentado enquanto aluna. Como recorda: 

“Todas essas histórias e a presença dela é uma presença que, para mim, foi muito 

enriquecedora. Tivemos a sorte que ela tenha ficado no nosso grupo, e eu acho que isso 

foi muito bom” (E4, p. 15). O conhecimento que esta colega tinha dos alunos e daquilo 

que se passava na escola onde leccionava constituía um substracto precioso para a 

discussão de diversos assuntos sobre o ensino da Matemática. 

Rita tomou então consciência que não iria ser como a sua professora de Matemática do 

ensino secundário mas não tinha ainda uma noção muito clara da professora que iria ser. 

Como refere, no 4º ano ainda não sabia “como é que... queria ser”. Reconhecia, apenas, 

que tinha disponíveis um conjunto alargado de ferramentas com as quais poderia 

começar a esboçar-se enquanto professora. 
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6.2.3. No estágio 

Esta jovem professora parece ter encarado o estágio, principalmente, como um 

momento de formação, na sequência do que tinha vivido no 4º ano. Nas suas palavras, 

esta seria a ocasião para pôr em prática as aprendizagens realizadas no ano anterior. 

Como refere, o ano de estágio: 

foi para mim o complemento do 4º ano. O 4º ano foi o ano (...) em que me 
mostraram o que é que eu podia fazer. O 5º ano, o estágio, foi o ano em que 
eu pude experimentar aquilo que tinha visto. (E4, p.10) 

Aquilo que se afigurava de maior relevância para Rita, no estágio, era a aprendizagem 

que poderia realizar, sendo secundarizados os aspectos ligados à sua avaliação. 

Considera, inclusivamente, que tal atitude é indispensável para que o estágio possa ter 

um verdadeiro efeito formativo, o que segundo ela nem sempre se verifica. Apercebe-se 

que, por vezes, os estagiários desenvolvem certo tipo de práticas pelo desejo de 

corresponderem às expectativas dos orientadores, sem que estas tenham um verdadeiro 

sentido para eles próprios. Afirma que há muitos colegas que dizem: 

“Ele mandou fazer isto, eu faço nem discuto, porque a nota é que importa”. E 
aí, no estágio, o que peca para mim é isso. É a preocupação da nota... e se 
calhar as pessoas estão tão preocupadas com a nota que nem estão a ver se 
estão a aprender ou não. (E4, p. 13) 

No seu caso considera que a situação foi diferente, na medida em que aquilo que 

procurava fazer, em conjunto com as suas colegas, decorria dos seus interesses e 

convicções. A própria orientadora da escola concedia-lhes a margem de manobra que 

necessitavam para porem em marcha as suas ideias. Resumindo a sua postura face ao 

estágio, afirma, relativamente às actividades desenvolvidas nesse período formativo: 

“não [as] fiz porque no fim do ano convinha ter o 16, ou 17 ou 18 para a média final, 

[mas] porque me dava gozo e porque achava que era a melhor forma de fazer. E isso 

tem a ver com a forma de encarar a formação” (E4, p. 13). 

Um elemento reconhecido por Rita como fundamental nesta etapa da formação foi a 

orientadora da escola, Amélia. Aliás, esta jovem professora afirma mesmo que se sente 
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privilegiada pela oportunidade que teve de trabalhar com ela, porque tinha muitos anos 

de prática e uma experiência muito significativa de projectos extra-curriculares na escola. 

Considera que o núcleo de estágio adaptou-se bem a esse espírito empreendedor da 

orientadora e que embora tivessem trabalhado intensivamente não o lamenta porque 

pôde aprender muito com essas iniciativas, quer a nível curricular quer extra-curricular. 

Recorda, por exemplo, as actividades que ocorreram no âmbito do Ano Internacional da 

Matemática: “As actividades eram mais do que muitas. Começávamos uma actividade 

numa aula, e ainda não a estávamos a acabar e já tínhamos outra para fazer. Portanto, o 

trabalho foi muito, mesmo, mas guardo muito boas recordações” (E1, p. 19). 

Também no que diz respeito às actividades lectivas mais habituais, Rita considera que a 

sua orientadora teve um papel formativo muito importante. As observações que lhe 

fazia foram entendidas como uma ajuda ao seu crescimento profissional e nunca como 

críticas que pusessem em causa o seu desempenho. Afirma que através da acção de 

Amélia como orientadora aprendeu muito porque “ela corrigiu. Corrigiu coisas que eu 

fazia mal, indicou-me coisas que eu fazia bem, deu-me opiniões...” (E2, p. 11). Rita 

procurava pôr em prática as sugestões que recebia, numa perspectiva de 

experimentação, na busca de fazer cada vez melhor. Por outro lado, sempre que as 

estagiárias tinham dúvidas sentiam-se à vontade para recorrer à orientadora dado que 

esta mostrava-se sempre disponível para atender às suas solicitações. 

Uma das contribuições que destaca do seu trabalho com a orientadora da escola prende-

se com a actividade de planificação da componente lectiva. Embora, nos anos 

subsequentes ao estágio, não tenha continuado a elaborar planificações com o detalhe 

que fazia então, passou a reconhecer a importância dessa actividade para o sucesso da 

prática do professor. Assim, defende ser necessário elaborar planificações de médio 

prazo para que as aulas tenham um certo fio condutor. Segundo Rita, se o professor não 

tiver este cuidado poderá ter dificuldade em estruturar a actividade dos alunos de modo 

apropriado, o que terá consequências negativas na sua aprendizagem. 

Num outro plano, Rita recorda também o papel do orientador do Departamento de 

Educação na sua formação. Retém como principal contribuição a forma como a levou a 

reconhecer a importância da reflexão na prática profissional: “chegar ao fim da aula e 
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pensar o que é que correu bem, o que é que correu mal...” (E2, p. 11). A partir daí tem 

procurado seguir essa orientação, afirmando que, por vezes, quando chega a casa vai 

reflectir sobre o que se passou nas aulas ao longo do dia. Procura, então, integrar o fruto 

dessa reflexão no planeamento das actividades curriculares seguintes. 

Quanto aos processos relacionais mais relevantes para Rita, no ano de estágio, há ainda 

a destacar o relacionamento com as suas duas colegas do núcleo. Já durante o 4º ano 

tinha existido uma parceria de sucesso entre as três alunas, em diversas disciplinas, e que 

veio a revelar-se igualmente muito produtiva neste ano. Apesar, das diferentes 

sensibilidades e divergências de opinião, conseguiram desenvolver um trabalho 

colaborativo, mesmo quando isso não era exigido. Assim, por exemplo, mesmo não 

partilhando entre todas os mesmos níveis de escolaridade, trabalhavam sempre em 

conjunto na planificação das aulas, o que constituiu um ponto de apoio muito 

importante para todas. Rita considera que existia já uma enorme familiaridade entre elas 

que facilitava muito o entendimento mútuo: “Quer dizer a minha cumplicidade com [as 

minhas colegas] ia ao ponto de, eu quando escrevia qualquer coisa havia palavras que eu 

escolhia porque sabia que a Guida não gostava da palavra tal e então não valia a pena 

estar a pôr porque ela não ia gostar” (E4, p. 8). Esta relação profissional e de amizade 

manteve-se nos anos subsequentes. 

Os alunos que teve no ano de estágio constituem outro elemento-chave na definição da 

professora que Rita veio a tornar-se. Embora não fornecendo muitos detalhes sobre as 

suas turmas desse ano, esta jovem mostra como os alunos foram decisivos para si. No 

comentário seguinte, evidencia a interdependência entre a sua identidade profissional e a 

imagem do eu pelos outros, neste caso os alunos. É como se se deixasse moldar, 

enquanto professora, para ir ao encontro daquilo que os alunos esperam de si: 

No estágio, comecei a ver [que professora queria ser], não quer dizer que ache 
que... já tenha desenvolvido totalmente a minha identidade profissional. Acho 
que a identidade profissional num professor tem muito a ver com o tipo de 
alunos que tem à frente. (...) Foi essencialmente a partir do 5º ano que comecei 
a ver que tipo de professora é que gostaria de ser (...) e tem muito a ver com o 
que nós queremos também que os nossos alunos sintam, o que é que nós 
gostamos que eles vejam em nós. (E2, p. 10) 
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Muito embora Rita avalie de forma extremamente positiva a experiência do estágio, e 

reconheça que é no decurso desta que começou a desenvolver a sua identidade 

profissional, não hesita em defini-la como uma situação limitada e pouco real em termos 

de vivência da profissão. Por esse motivo, não integra este ano na carreira profissional, 

antes ele é visto como aquilo que ele formalmente é: o último ano do curso. Rita 

salienta, por exemplo, a este respeito, o reduzido contacto que o estagiário tem com os 

aspectos não-lectivos da prática e com os outros professores: 

Aliás, até podemos englobar o estágio dentro do... curso. Porque a experiência 
do estágio, embora seja uma experiência na qual nós já contactamos com os 
alunos e por aí fora, é muito limitado a determinados aspectos. E os aspectos 
que eu estou a falar são aspectos que interferem muito... Porque, se calhar, 
mexe mais comigo aspectos que têm a ver com o funcionamento da escola, 
com o contacto com outros colegas, com a burocracia que está por trás e 
pronto e no estágio nós [só] temos duas turmas... (E4, p. 8) 

Por outro lado, parece-lhe existir no estágio, pelo menos no que se refere à sua própria 

experiência, uma situação artificial de algum proteccionismo em relação ao estagiário, 

um conjunto de condições favoráveis que, na maioria dos casos, não se encontram nas 

escolas. Refere, ainda, que vê o contacto quase exclusivo com uma escola, ao longo da 

formação inicial, como enganador em relação ao que é o panorama das escolas 

portuguesas. Rita considera que daí pode decorrer um certo irrealismo por parte do 

estagiário que pensa vir a desenvolver o mesmo tipo de trabalho nos anos que se 

seguem, uma vez que não é alertado para a especificidade de cada escola. Reconhece ter 

sido essa a sua situação no 1º ano após o estágio, afirmando que: 

As ideias com que eu vinha, não vou dizer que são utópicas, claro que não são, 
mas não eram muito reais. Não pensava que às vezes as coisas fossem tão 
difíceis de conseguir como são.... Isso tem a ver com o estágio, porque (...) no 
meu caso éramos um grupo de três, tínhamos alguma força. A nossa 
orientadora também sempre nos ajudou, se nós precisávamos de algum 
material... Nunca nos puseram entraves, precisávamos de fazer alguma coisa, 
também nunca nos puseram entraves. (...) 
Se calhar era bom que nós fossemos alertados para o facto de que nem em 
todas as escolas [é assim]... Porque o que eu acho é que muitas vezes nós 
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pensamos que nas escolas o funcionamento é todo o mesmo. Totalmente 
errado, cada escola é um caso. (E4, p. 9) 

Pudemos observar que o estágio constituiu uma experiência marcante para Rita, 

correspondendo a um período de trabalho muito intenso mas também de grande 

aprendizagem e realização pessoal. Existia já nesse momento uma grande identificação 

com a profissão e um grande desejo de continuar a trabalhar. Como tal, perante a 

expectável dificuldade dos concursos de professores no ano seguinte, Rita não faz uma 

selecção demasiado restrita das escolas para onde concorre, aceitando o risco de vir a ser 

colocada numa escola difícil. 

 

6.3. A construção da identidade profissional 

 
Esta secção do estudo de caso abrange o período que se segue ao estágio, mais 

propriamente, os primeiros dois anos na carreira de Rita. É constituída pelas seguintes 

subsecções: motivação e satisfação na profissão, percepção da actividade profissional, 

auto-imagem descritiva como professora, auto-imagem avaliativa como professora e, 

por último, perspectivas de futuro profissional. 

 
6.3.1. Motivação e satisfação na profissão 

Rita mantém-se satisfeita com a decisão que tomou de ser professora, embora a 

actividade tenha vindo a revelar-se bastante mais difícil e complexa do que poderia 

antever. Em especial no 1º ano de carreira, teve de enfrentar muitos desafios por se 

encontrar numa escola com alunos algo problemáticos (tratava-se de uma escola TEIP1). 

Rita considera ser imprescindível ter um grande gosto pela profissão e uma enorme 

determinação para conseguir lidar com as contrariedades com que se depara em tais 

circunstâncias, pois como refere: 

Uma pessoa que viesse do estágio assim meia a pensar, “não sei se é isso que eu 
quero fazer para o resto da minha vida”, e calha numa escola destas, é muito 
fácil desistir... Porque a pessoa não vê frutos do que faz. Quer dizer, estar a 
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trabalhar para o boneco, ninguém gosta... É preciso ter mesmo vontade! (E1, pp. 
26/27) 

Embora reconhecendo em si um grande desejo em fazer desta a sua profissão, ao longo 

do 1º ano ponderou, em alguns momentos, se deveria abandonar o seu projecto 

profissional. Rita sentia dificuldades, em especial, com uma das turmas de 7º ano, tanto 

a nível do seu comportamento como da aprendizagem da Matemática. Do seu ponto de 

vista, estes alunos eram indisciplinados e completamente desinteressados para com as 

actividades escolares, a um nível com que não se tinha deparado anteriormente. 

Algumas metodologias de trabalho que tinha adoptado no ano de estágio, também com 

alunos do ensino básico, não eram bem sucedidas nesta turma. Por exemplo, logo no 

início do ano, propôs-lhe a realização de um jogo com números, aula que considera ter 

sido desastrosa. Nessa altura atribuiu o fracasso da aula à falta de métodos de trabalho 

por parte dos alunos, mantendo a esperança que essa situação se alterasse ao longo do 

ano lectivo. No entanto, quando, já no 2º período e a propósito do tema “Semelhança 

de figuras”, tenta realizar uma aula prática em que deveriam construir um instrumento 

de medição e utilizá-lo de seguida para medir alturas inacessíveis, observa o mesmo tipo 

de comportamento na maioria dos alunos: muita agitação e desinteresse para com a 

tarefa que lhes é proposta. Como recorda: 

Havia muitos problemas [nesta unidade] para eles encontrarem a altura do 
prédio (...) E achei engraçado, como o ano passado com a Amélia nós falámos 
muito da utilização do quadrante para encontrar a altura de sítios inacessíveis, 
pensei: “Bom, então vou-lhes dar a fotocópia, eles montam, compro umas 
palhinhas, construímos o quadrante e depois vamos, sei lá, por exemplo, medir 
a altura da sala e eles vão lá fora”. Foi uma aula para esquecer! Quer dizer, não 
dá. (...) Dou-lhes uma aulinha em que eles tinham que, com tesoura, cola, colar 
duas partes do quadrante, montar o quadrante... Eu até expliquei como é que 
era. Eles estavam em grupos e eu ia explicando. Para já, não trouxeram material 
nenhum. Depois, foi uma conversa que ia desde a telenovela ao jogo de futebol. 
Não deu, não deu. Porque é assim, cansei-me imenso... está bem que dois ou 
três até ficaram no fim da aula para ver como é que era e para experimentar... e 
até fiquei contente por dois ou três terem feito isso, só que não me senti 
realizada. Sinceramente, não me senti realizada. (E1, p. 5/6) 
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As suas dificuldades em gerir as aulas do 7º ano, em que procurava realizar tarefas menos 

rotineiras, levaram-na a centrar-se num ensino de natureza mais tradicional que, no entanto, 

não era do seu agrado e nem lhe trazia um senso de realização profissional. Embora de 

início também não se sentisse muito contente com as outras turmas, a situação foi-se 

alterando e começou a obter uma maior satisfação com as aulas do 8º ano, compensando de 

alguma forma o menor sucesso com o outro nível de escolaridade. A meio desse ano lectivo 

afirma que: 

Agora não ando a pensar nisso [em abandonar o ensino]. Há uns tempos que 
não ando, porque os oitavos anos andam a correr bem. Acho que... em quatro 
turmas que eu tenho, basta que, se calhar, uma corra bem para já tudo parecer 
menos cinzento ... Mas houve aí umas alturas em que as coisas andavam todas a 
correr mal, e eu [pensava], “Bolas, o que é que ando aqui a fazer?!”, mas depois 
passou. Acho que acontece a toda a gente. A pessoa pensa mesmo: “Será que eu 
tenho mesmo jeito para isto? Será que é mesmo isto que eu quero fazer?”. Não 
é fácil, não é? ... Mas depois as coisas ficam [melhores]. É um bocado altos e 
baixos. (E1, p. 27) 

As adversidades com que se deparou fizeram com que se interrogasse acerca das suas 

capacidades como professora e da sua permanência na profissão. No entanto, Rita 

conseguiu ancorar-se nas situações favoráveis para continuar firme no seu projecto 

profissional. Embora afirme, nessa altura, que a sua atitude em relação à profissão se 

caracteriza por “altos e baixos”, não volta a questionar a sua escolha profissional. 

Nesse 1º ano, Rita reconhece, com apreço, a ajuda e a solidariedade dos colegas, em geral, 

que considera terem sido determinantes para conseguir dar conta das múltiplas tarefas que 

teve a seu cargo. Ainda assim sente que lhe faltava, nessa época, um acompanhamento como 

aquele que teve durante o estágio. A sua orientadora concedia-lhe o apoio emocional 

necessário para ultrapassar os momentos de desânimo, fazendo com que desse menor 

importância às dificuldades com que se debatia nas aulas. 

Sinto isso... [a necessidade de] um acompanhamento, não é psicológico, 
também não estou a ficar doida, mas é um acompanhamento... como, por 
exemplo, a Amélia o ano passado nos fazia. Quando uma aula corria mal: “Ah, 
mas também não te preocupes, porque as aulas... umas vezes correm mal, outras 
vezes correm bem”. Pronto, e acho que é um bocado isso. (E1, p. 27) 
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Este tipo de apoio, segundo Rita, torna-se particularmente útil em escolas “difíceis”, 

como esta em que trabalhou no 1º ano. No entanto, mesmo na hipótese de ter alguém a 

acompanhá-la, considera que esta não seria uma escola apropriada para receber um 

professor em início de carreira, porque: “uma escola destas é um bocado complicado. 

Até acho que uma pessoa, só a partir de um x tempo é que devia de vir para escolas 

deste tipo” (E1, p. 27). Curiosamente, no final do ano lectivo, indica esta escola como 

primeira prioridade no concurso de colocação de professores, porque, por um lado, 

gosta de enfrentar desafios e, por outro, sentiu no final do ano que houve um progresso 

bastante visível nos alunos em termos da sua aprendizagem e uma mudança de atitude 

em relação à Matemática. 

Apesar desses momentos iniciais de desânimo, esta jovem professora não consegue 

agora imaginar-se numa outra profissão, por exemplo, jornalista ou técnica de 

informática, como tinha projectado anteriormente. O ensino é uma actividade que lhe 

dá muito prazer, agora já não pela vertente do “explicar”, como acontecia na época em 

que escolheu o curso superior, mas porque é pouco monótona, bastante diversificada, 

interactiva e tem como finalidade a formação de pessoas. Vejamos como expressa as 

suas ideias acerca destas características que valoriza na sua actividade profissional. 

Rita considera que nesta profissão não existe o perigo de se cair na monotonia, o que 

lhe agrada bastante. Isto por que, por um lado, na sua prática diária o professor tem de 

lidar com a imprevisilidade de muitas situações, dada a natureza interactiva da sua 

actividade. A prática do professor depende de muitas outras pessoas, cujo 

comportamento nunca pode ser antecipado com exactidão. Como refere: 

A gente acha que sabe como é que a coisa vai correr mas nunca sabemos 
exactamente como é que vai correr. Às vezes até corre melhor, às vezes até 
corre pior (...) mas é uma das coisas que me dá mais gozo. E o que me dá mais 
gozo é preparar e pensar: “Ah, isto agora vai ser assim... Isto agora vai ser 
assado...” E depois não é. Não é para melhor ou não é para pior e depois dá-me 
gozo reflectir e pensar. (E3, p. 29) 

A variabilidade na profissão, que tanto agrada a Rita, também se verifica de ano para 

ano. Embora não goste de lidar todos os anos com a incerteza da colocação, sente-se 
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satisfeita por conhecer novas escolas, colegas e alunos, afirmando: “uma das coisas que 

mais gosto nesta profissão é que é sempre tudo diferente” (E3, p. 29). 

Estes primeiros anos na carreira vieram, igualmente, proporcionar-lhe um conjunto de 

experiências que à partida não poderia antever, alargando a sua visão sobre a profissão. 

Como refere: “Nunca pensei que a [profissão] fosse desta maneira” (E3, p. 18). De 

facto, com o surgimento das áreas de Formação Cívica (FC) e Estudo Acompanhado 

(EA), para além da Direcção de Turma que também lhe é atribuída, Rita vê-se obrigada 

a desempenhar várias funções. No entanto, esta nova característica da profissão agrada-

lhe de tal forma que considera que “se fosse [leccionar] só Matemática, agora depois de 

ter experimentado esta diversidade, começava a achar que era muito limitativo” (idem). 

Esta multiplicidade de funções, que o professor é chamado a cumprir, também lhe 

agrada porque deste modo julga poder contribuir, mais plenamente, para a formação 

pessoal dos alunos. A interactividade e a comunicação, tão características da profissão, 

motivam-na bastante, em especial o facto de lidar com jovens. Sendo um aspecto sobre 

o qual tinha anteriormente algumas expectativas positivas, a prática profissional veio 

reafirmá-las: 

Achei que era uma das coisas que mais me cativava [na profissão], o contacto 
com pessoas. São miúdos, mas são mais ou menos da minha idade, quer dizer, a 
diferença também não é assim tão grande. E consigo percebê-los. E acho que 
mesmo quando for mais velha vou conseguir percebê-los na mesma. É só uma 
questão de [continuar] a tentar. (E2, p.2) 

No entanto, no 3º ano, Rita depara-se com algumas dificuldades em estabelecer uma 

relação próxima com os alunos. Dado que sempre viveu e leccionou em Lisboa ou nos 

arredores, afirma que desconhecia que os alunos da província têm, na sua perspectiva, 

tendência a manter um certo distanciamento em relação aos professores, evitando 

expor-se e manifestar as suas ideias e sentimentos. Esta jovem professora, que sente 

necessidade de criar um ambiente algo familiar na aula, em que os alunos estão à 

vontade para lhe darem a conhecer os seus problemas pessoais, encontra nesta escola 

uma barreira que leva bastante tempo a esbater-se. Os alunos, em especial os de 10º ano, 
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vêem Rita simplesmente como professora, enquanto ela preferiria ser vista como uma 

amiga. Como refere, esta situação interfere bastante com o seu modo de estar nas aulas: 

Não consigo manter uma relação de trabalho, só de trabalho (...) se 
pessoalmente não me sentir bem com eles. Não consigo manter aquela 
distância que eles às vezes querem manter, eu não consigo... Porque a minha 
aula não é, chegar, escrevermos o sumário e depois damos aquilo que temos a 
dar e vamos todos embora, não! Acho que tem de haver uma certa interacção. 
Às vezes [penso] “Por que é que este cá da frente está chateado? Se calhar 
passou-se alguma coisa. Deixa-me cá falar com ele”. [Mas] não dá para falar 
com eles assim, quer dizer, na direcção de turma já vai dando. Mas (...) não 
gostam assim muito. (E5, p. 8) 

Por este motivo, afirma preferir trabalhar com alunos como aqueles que teve em anos 

anteriores: “Não tem nada a ver, quero voltar para eles” (E5, p. 9). Isto apesar de 

considerar que é muito mais fácil trabalhar com os alunos desta escola da província 

porque o seu interesse pela disciplina bem como a disposição para trabalhar são muito 

maiores. 

Neste ano, Rita destaca como aspecto muito positivo estar, finalmente, a leccionar 

também no ensino secundário. Segundo afirma, “para mim o ideal é ter os dois [ciclos]” 

(E5, p. 11). Aprecia no 3º ciclo o relacionamento mais próximo que é possível 

estabelecer com os alunos, enquanto que no ensino secundário sente que pode 

desenvolver mais os aspectos ligados com a Matemática, dada a maior complexidade 

dos conteúdos que são ali abordados. 

Para Rita esta é uma profissão muito exigente, principalmente no início da carreira, uma 

vez que é necessário dedicar muito tempo e energias para promover a aprendizagem dos 

alunos. Mas estas características acabam, igualmente, por agradar-lhe uma vez que 

valoriza um envolvimento profundo com a profissão e, dessa forma, sente que cumpre 

apropriadamente o seu papel: 

É assim tão exigente no princípio... É que o grau de exigência também 
depende, não é? Porque a pessoa também pode... aí é que eu vejo o problema, 
porque ninguém anda aí a ver se nós fazemos bem o nosso trabalho ou não. (...) 
Posso ter feito o ano lectivo que fiz e ter chegado ao fim cansada como me 
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cansei, ou então também podia ter-me acomodado no meu cantinho. Abria o 
livro: “Meninos, vamos lá fazer os exercícios, a matéria é essa, e [depois] vamos 
todos para casa fazer o trabalho”. E voltava no dia a seguir e ia ser tudo igual. 
E, então, nessa altura é que se calhar não estava nem metade cansada, [mas] 
também não tinha nem metade do gozo. Acho que depende muito das pessoas, 
se a pessoa se envolver e se quiser fazer um trabalho, na minha opinião, como 
deve ser, um trabalho de qualidade, sim, é muito penosa no princípio, porque a 
pessoa dá o litro. (E2, pp. 5/6) 

A sua dedicação à actividade profissional deixa, até mesmo, os seus familiares algo 

surpreendidos, uma vez que observam que o ritmo de trabalho de Rita mantém-se 

praticamente inalterado desde os tempos da faculdade. Refere, por exemplo, que a sua 

mãe diz não observar grande diferença em relação a esse período “porque me vê 

sentada à secretária de qualquer das maneiras (...) de volta dos livros, a procurar coisas, a 

pesquisar na Internet e imensas horas ao computador...” (E4, p. 1). Portanto, o tempo e 

o tipo de trabalho que desenvolve em casa são, aos olhos dos seus familiares, idênticos 

como aluna ou como professora. 

Para além do grande envolvimento que a profissão exige, Rita considera que, pelas suas 

características de interacção com jovens, esta provoca também um grande desgaste 

emocional. Um dos motivos que aponta é o facto de todos os dias o professor deparar-

se com comportamentos muito variados por parte dos alunos. Rita afirma que, muitas 

vezes, tem também de lidar com afirmações ou atitudes que não são apropriadas do 

ponto de vista social e que são, até mesmo, atentatórias em relação a si própria. 

Expressa as dificuldades emocionais que sente em tais incidentes da seguinte forma: 

“Aturar determinadas reacções dos miúdos não é muito fácil. E a pessoa tem que, 

muitas vezes, pensar dez vezes antes de reagir...” (E1, p. 27). Rita não antecipava, pelo 

menos com tal incidência, este tipo de pressão a que o professor está sujeito. 

Ao invés, o reconhecimento do seu trabalho pelos outros parece constituir um factor 

que contribui para a sua satisfação quanto à profissão. Em particular, no caso da escola 

do 1º ano, o interesse que outros colegas demonstraram no seu trabalho e os 

comentários apreciativos que lhe dirigiram, vieram dar-lhe maior autoconfiança e tornar 

menos negativa a avaliação que faz do seu desempenho profissional. Recorda desse ano, 
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por exemplo, a curiosidade que os colegas mostravam em certos materiais que utilizava 

nas aulas e que lhes eram desconhecidos:  

Dentro dos possíveis acho que esta escola reconhece algum do trabalho, pelo 
menos, eu senti-me reconhecida. As pessoas diziam: “Tu fazes umas coisas 
giras nas tuas aulas e os miúdos gostam” (...) “[os alunos] disseram que 
estiveram a construir uma stella. O que é que é isso? Mostra lá!”, colegas de 
outra disciplina, portanto, que não tinham nada a ver. (E2, p. 6) 
 

Rita evidencia também estar, globalmente, satisfeita com a forma como foi recebida 

pelos órgãos de gestão das escolas por onde tem passado. Acha que de, uma forma, 

geral, atenderam àquilo que deles esperava, embora na escola do 2º ano tivesse sentido 

que existiam sempre muitas formalidades a cumprir quando propunha qualquer 

iniciativa extra-aula. Dado que todas estas tinham que ser formuladas por escrito havia, 

do ponto de vista de Rita, um acréscimo substancial de trabalho. Por exemplo, quando, 

em conjunto com outros professores de Matemática, decidiram fazer uma visita com 

algumas turmas ao Pavilhão do Conhecimento no Parque das Nações, Rita deparou-se 

com algumas exigências por parte do Conselho Executivo que considera tratarem-se de 

“burocracias”. Nessa escola, encontrou também uma maior centralização de poder no 

que diz respeito à utilização dos recursos da escola, e que limitava o acesso dos 

professores aos mesmos, referindo que “embora tudo o que seja [considerado] benéfico 

[para os alunos] seja bem vindo, noto aqui muitos entraves” (E3, p. 3). 

Rita considera que, actualmente, a profissão tem um fraco estatuto social, mas que é 

algo que não a perturba. Defende que esta situação decorre, principalmente, da entrada 

na profissão de muitas pessoas sem uma formação específica, e que terá conduzido a 

uma certa banalização: “[pensa-se que] qualquer um pode ser professor” (E2, p. 5). Por 

outro lado, também sente que a profissão não é muito bem vista por muitas pessoas por 

não terem a noção do esforço e do envolvimento diário que ela exige. Como menciona: 

“há muita gente que diz que os professores têm imensas férias, mas depois ninguém se 

lembra de quanto é que andam a trabalhar ao longo do dia” (E2, p. 3). Observa que as 

pessoas, no geral, desconhecem toda a complexidade da profissão e que, por isso, não 

lhe dão o devido reconhecimento social:  
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Quando digo que “sou professora de Matemática” e que estou a dar aulas, sei 
que o impacto não é tanto como se dissesse que “sou técnica de informática e 
estou na empresa tantos a fazer qualquer coisa”. É totalmente diferente. (E2 p. 5) 

 

Embora os argumentos de natureza económica não tenham pesado no momento da 

escolha da profissão, Rita considera agora que a remuneração não reflecte de forma 

adequada a dedicação que é necessária, principalmente no início da carreira. No entanto, 

tem-se apercebido que, à medida que os anos na carreira passam, não só a remuneração 

aumenta mas também as próprias condições que são oferecidas ao professor melhoram, 

tornando-se, assim uma profissão mais aliciante. Também a falta de emprego é algo que 

não antevia anteriormente e que a afecta todos os anos. Este é mais um motivo de 

insatisfação, não pelo facto de ter de mudar de escola em cada ano (pois, como referi 

anteriormente, até consegue ver um lado positivo nessa situação), mas porque nunca 

sabe se terá colocação ou não. 

A colocação no 3º ano numa escola muito distante de casa, obrigando-a a ficar longe da 

família, dos amigos e de tudo o que a capital pode oferecer a uma jovem, vem reforçar o 

seu desagrado pela situação em que se encontram os jovens professores. Rita sentiu 

nesse momento uma certa frustração pelas alterações que essa mudança implicou a nível 

pessoal e profissional. Por exemplo, vê muito comprometida a sua participação no 

GTAM que se desenvolve na APM, em que estava muito empenhada. Sente 

intensamente o isolamento geográfico embora todos os fins de semana rume até Lisboa: 

Custou-me muito porque vi n coisas que estava habituada a ter [e perdi]... Quer 
dizer, eu estava a trabalhar e estava [muito envolvida], por que é que, de repente, 
eu tinha que vir desterrada para aqui? (...) Isso não consigo ultrapassar, não 
consigo ultrapassar porque são coisas que me fazem falta. Por exemplo, no 
outro dia quis ir à APM e tive que sair daqui a correr às três e um quarto da 
tarde para chegar à APM para requisitar uns vídeos. Quer dizer, a questão é essa: 
é que eu nunca me vi com esse problema. (E5, p. 2) 

Ainda assim, Rita manifesta-se igualmente entusiasmada com a profissão, enfrentando 

este contexto de precariedade de emprego com algum receio do que lhe poderá vir a 

acontecer mas não colocando a hipótese de vir a procurar outra ocupação. Resumindo, 
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de alguma forma, a sua forma de encarar a profissão e as circunstâncias em que esta é 

exercida, esta jovem professora afirma, no decurso do seu 2º ano, que: 

O que eu acho interessante neste trabalho é essa hipótese de podermos alterar 
quando quisermos e o que quisermos e da forma como quisermos. E fazermos 
coisas diferentes e todos os anos podermos aprender com o ano anterior (...) E 
ainda não estou cansada, e espero não estar tão cedo... (E3, p. 29) 

 

6.3.2. Percepção da actividade profissional 

No decurso destes primeiros anos, a visão de Rita sobre a profissão foi sendo 

enriquecida com diversos elementos que vão muito além daquilo que imaginava ser o 

seu papel como professora de Matemática antes de ter iniciado esta actividade. Assim, 

no 2º ano da carreira considera que, para si, ser professora é algo bastante complexo: 

É um conjunto de coisas. É alguém... que tem que influenciar em termos de 
valores que ao mesmo tempo... tem que tentar dar algum conhecimento, 
conhecimento científico e que tem que gerir, geralmente, uma falta de vontade 
e um não querer estar lá na sala de aula. Tem que gerir isso com aquilo que tem 
a fazer que é, incutir os valores, incutir um certo conhecimento. (E4, p. 22) 

 

Portanto, para Rita um professor de Matemática deve promover determinados valores 

no aluno, para além de transmitir conhecimentos, e, simultaneamente, estar atento à sua 

atitude face à aprendizagem da disciplina. Assim, na sua opinião, o professor de 

Matemática tem de ser também um educador. Ao procurar transmitir uma imagem 

acerca da profissão, Rita estabelece um paralelismo entre o professor e o actor de teatro, 

pela diversidade de papéis que é chamado a desempenhar e pelas diferentes audiências 

perante as quais tem de actuar e, também, pela grande exposição a que está sujeito: 

Vejo [o professor] muito mais como um actor.(...) Um actor tem que ser actor 
para qualquer papel... Estou a pensar no actor de teatro, um actor que faça 
qualquer coisa que seja em directo. Se calhar a coisa não lhe está a correr bem... 
e ele tem que se mostrar, tem ali um público (...) mas aí estamos a falar de um 
público que quer lá estar, está ali para assistir. Nós às vezes temos um público 
que não quer lá estar. (...) Aí não é bem parecido. Mas, muitas vezes, eu digo 
que um professor... parece que às vezes tem de ser um actor, porque tem que 
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dar ali a volta. E tem de tentar ser bom em vários papéis, porque nós temos um 
papel de educadores, temos o papel de formadores, em termos de 
conhecimentos. (...) Formadores em vários sentidos: pode ser formador na 
Matemática pode ser formador na [formação cívica]. Portanto, via mais como 
um actor em termos da diversidade de papéis que nós, às vezes, temos que 
representar. E temos que representar um papel diferente quando estamos com 
os pais... [de] quando estamos com a comissão executiva... (E4, p. 22/23) 

 

A metáfora utilizada por Rita para descrever o professor denota, também, uma 

valorização da sua actividade profissional. Trata-se de uma profissão exigente (“ser bom 

em vários papéis”), em que a pessoa se expõe perante os outros e em que é necessária 

uma certa capacidade de improvisação (“tem de dar ali a volta”). Na sua perspectiva, a 

adaptação do professor a diversos papéis não decorre somente de este ter agora que 

assegurar a leccionação de outras áreas, como a Formação Cívica ou o Estudo 

Acompanhado, mas de um alargamento da sua esfera de actuação, a qual não se limita, 

neste momento, ao domínio dos conhecimentos. 

Rita tem consciência que o seu despertar para esta visão mais alargada do papel do 

professor deu-se, em especial, a partir do 1º ano de carreira e, principalmente, como 

consequência das características particulares dos seus alunos. Em relação à maioria dos 

alunos com quem tem contactado, apercebe-se que as suas expectativas de prosseguirem 

estudos são muito limitadas, quer devido ao fraco aproveitamento escolar, quer às 

condições sociais e económicas das suas famílias. Com alguma facilidade abandonam a 

escola e começam a trabalhar para no final do mês terem algum dinheiro para gastar nas 

suas coisas pessoais. Essa é uma realidade que perturba esta jovem professora, pois 

como diz: “entristece-me saber que há muitos deles que têm capacidades e que (...) não 

vão até onde [estas] os podiam levar” (E4, p. 29). Deste modo, sente, por um lado, a 

responsabilidade de os alertar para a falta de visão de futuro expressa nas suas opções e, 

por outro, de os ajudar a acreditar que podem quebrar o ciclo de determinismo social 

em que se encontram: 

Acho muito giro como é que alguns já querem ir para medicina ou para 
advocacia ou isto ou aquilo ou aqueloutro e dou força. Embora eu saiba que, 
por exemplo a medicina é muito complicado (...) Mas gosto quando eles dizem: 
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“Quero ser isto. Quero ser aquilo. Como é que é esta profissão?” E depois, por 
outro [lado] sinto um bocado de tristeza quando eles se deixam ir por muita 
coisa (...) Eu já lhes expliquei que o estudo é um investimento, que o dinheiro 
que não lhes dá agora pode vir a dar mais tarde, porque eles estão a investir 
neles próprios, estão a melhorar enquanto pessoas e enquanto profissionais que 
possam vir a ser. Mas isso, às vezes, é conversa da treta para alguns. (E4, p. 29) 

 

Rita menciona, por exemplo, como tentou sensibilizar os alunos para a importância da 

avaliação visando o seu futuro profissional, relacionando-a com um dos instrumentos 

que é utilizado na disciplina de Matemática: os testes. Através desta conversa, a 

professora procura, no fundo, mostrar aos alunos que devem procurar dar o seu melhor 

em todas as ocasiões: 

É uma coisa que eles vão ter que enfrentar para o resto da vida, seja um teste... 
testes cognitivos, testes sobre qualquer coisa que eles precisam de fazer para 
um trabalho, seja um teste de Inglês ou... qualquer coisa. (...) Então a avaliação 
nesse sentido, no sentido dos testes, é importante. A avaliação no sentido lato 
também é importante, porque “nós quando estamos num trabalho”... eu gosto 
muito de falar em termos de trabalho porque para eles diz-lhes qualquer coisa. 
(...) [Eu digo] “quando nós estamos num emprego, estamos todos os dias a ser 
avaliados. Porque o que acontece, na actualidade, é como o emprego está cada 
vez mais complicado, quem está acima de nós, o nosso patrão, o nosso 
empregador está sempre a avaliar-nos no sentido de: Será que vale a pena ele 
continuar? Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de mostrar sempre o 
melhor de nós, portanto, temos que saber que estamos sempre a ser avaliados.” 
E é o que eles têm que saber: todos os dias estão a ser avaliados, não é só 
naqueles 45 minutos de teste que têm, nem é só no trabalho de grupo que 
apresentam, nem é só na ficha que resolvem... É, em tudo. (E4, p. 18) 

 

Assim, a projecção das experiências e regras escolares para o futuro profissional dos 

alunos é algo que Rita considera uma das principais atribuições do professor e que não 

se restringe à transmissão de conhecimentos ou à promoção de um conjunto de 

competências. Uma das suas preocupações é o desenvolvimento de atitudes e valores 

que considera serem fundamentais para os alunos poderem enfrentar com sucesso a 

vida adulta. Um dos instrumentos que Rita julga ser muito útil ao professor de 
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Matemática, neste âmbito, são as investigações matemáticas, pelo facto de promoverem 

no aluno a iniciativa própria, a autonomia e o espírito crítico, entre outros.  

Eles têm que estar cada vez mais preparados para trabalharem sozinhos, porque 
eles vão lá para fora, o mercado de trabalho... cada vez mais são lançados 
sozinhos, e têm que provar aquilo que valem. E não está lá ninguém a dizer, 
“Agora vai lá fazer isto ou agora vai fazer aquilo. Agora fazes assim, agora fazes 
assado”. (E2, p. 25) 

 

Por outro lado, dado que, nas suas aulas, as tarefas de investigação são realizadas em 

grupo, Rita considera que este trabalho promove também um conjunto de 

aprendizagens no âmbito do relacionamento interpessoal, fundamental para os jovens 

com quem tem contactado. Observa, por exemplo, que os alunos mostram pouco 

respeito uns pelos outros. Embora reconhecendo que as actividades de investigação são 

apenas um dos meios para atingir esse fim, destaca-as de entre outras possíveis 

metodologias. Rita situa essas aprendizagens ao nível das atitudes e valores: 

São actividades que têm de fazer em grupo, têm que se relacionar melhor em 
grupo, têm que aprender a ouvir a opinião dos outros... Portanto, há muita 
coisa que envolve uma actividade de investigação, que não é só propriamente o 
que se pretende que eles aprendam no fim; há muitos valores que estão 
envolvidos. (...) O ter de ouvir os outros, o ter de aprender a trabalhar em 
grupo, o ter de aprender a respeitar os outros, o ter de aprender a buscar um 
bocadinho aqui, buscar um bocadinho ali, depois aprender que alguém tem de 
liderar o grupo... e têm que ver e têm que tentar perceber sozinhos... (E2, p. 26) 

 

O tipo de relacionamento que o professor estabelece com os alunos é outro dos 

aspectos que Rita destaca relativamente à sua forma de encarar a profissão. Na sua 

perspectiva, pelo contacto diário que têm com os alunos, os professores têm 

possibilidade de estabelecer uma relação de grande proximidade com eles, de conhecê-

los enquanto pessoas e familiarizar-se com os seus problemas. Pela sua experiência, Rita 

considera que esta não é apenas uma possibilidade com que o professor se depara, mas 

antes uma responsabilidade dada a falta de acompanhamento que muitos jovens têm no 

seu círculo familiar. 
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O professor tem... um papel privilegiado em relação a outras pessoas. 
Infelizmente, às vezes, até tem um papel mais privilegiado do que os próprios 
pais (...) O professor está imenso tempo com os alunos e como tal tem uma 
certa influência (...) e podemos utilizar essa influência de uma boa maneira. (E3, 
pp. 26/27) 

 

Relativamente à formação matemática dos alunos, Rita apresenta um conjunto de 

objectivos que foi desenvolvendo a partir da sua formação educacional, como referi 

anteriormente, e que foram sendo (re)interpretados através da sua prática profissional. 

Globalmente, poder-se-á dizer que esta professora defende que é imprescindível 

proporcionar aos alunos uma experiência matemática rica e diversificada, mostrar como 

a Matemática está presente na realidade e como poderá ser útil no dia-a-dia dos alunos e, 

tanto quanto possível, através de uma pedagogia centrada no aluno e que estimule a 

experimentação e a descoberta. Dada uma certa falta de interesse pela disciplina e de 

autoconfiança que tem observado nos seus alunos, considera, igualmente, fundamental 

que o professor trabalhe no sentido de ultrapassar esses obstáculos à aprendizagem. 

Refere, por exemplo, como se tem preocupado em mostrar aos alunos no 10º ano que 

são naturais as suas dificuldades de visualização no espaço, dado não estarem 

habituados a fazerem-no. Procura aumentar a autoconfiança destes, revelando-lhes as 

suas próprias limitações e como conseguiu superá-las: 

O que eu lhes digo, “Eu também quando comecei não via bem isto, portanto é 
normal. (...) Desde que comecei a debruçar-me mais sobre o assunto é que 
comecei a ver... Acontece exactamente o mesmo a vocês, eu sou igual a vocês, 
portanto, se eu consigo vocês também conseguem”. Eles não acreditam, claro. 
Acham que não, que eu e os professores de Matemática devemos ter um dom 
qualquer e vemos tudo... (E5, p. 13) 

Como vimos, Rita valoriza bastante a realização de actividades de exploração e 

investigação, porque, entre outros factores, considera que estas favorecem o 

envolvimento activo dos alunos na aprendizagem, contribuindo para contrariar uma 

atitude de passividade com que se tem deparado nas suas turmas. Afirma que, por vezes, 

os alunos manifestam preferir aulas mais expositivas em detrimento de outro tipo, “em 

que é preciso pensar um bocado na ficha, estar ali às voltas, discutir com o colega, 
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investigar daqui, fazer da’colá, acham seca!” (E3, p. 10). Esse envolvimento que procura 

estimular nos alunos visa não só os processos estritamente matemáticos mas também a 

interacção entre alunos. Como refere, muitos destes têm uma noção errada do que 

significa ser activo ou participar na aula: 

O “activo” deles é: levantar do lugar, ir ao quadro e fazer um exercício. “Eu fui 
activo naquela aula, participei porque fui ao quadro fazer um exercício”. E não 
é: “Participei porque estive a discutir com o colega do lado se todos os 
quadrados eram semelhantes uns aos outros e se nos rectângulos isso acontecia 
ou não, ou se...”. Isso para eles já não é uma participação. (E3, p. 10) 

 

Rita admite que esta inércia por parte dos alunos é de alguma forma natural, uma vez 

que é mais cómodo estar sentado no seu lugar e limitar-se a ouvir e a registar aquilo que 

o professor diz ou escreve no quadro. Na sua perspectiva, essa tendência decorre 

também do tipo de ensino a que os alunos estão habituados, cabendo ao professor fazer 

todos os esforços para a contrariar. No entanto, não é essa a postura que observa nas 

práticas de muitos colegas. Como refere: 

Às vezes olho para o dossier do departamento e vejo as fichas, porque é preciso 
deixar lá fichas, e acho que poderia ter sido de outra maneira. (...) Se não se 
fazem só duas aulas para as simetrias mas se os miúdos tiverem que puxar pela 
cabeça é melhor. Gasta-se uma aula, mas eles puxam pela cabeça, tudo bem. “É 
mais uma”, não há problema, rouba-se noutro sítio qualquer, portanto, a pessoa 
tem que fazer opções. (E3, p. 11) 

 

Face às opções que o professor tem de tomar em termos da gestão curricular, Rita 

considera que é preferível sacrificar conteúdos programáticos relativos aos 

conhecimentos para poder proporcionar aos alunos uma aprendizagem centrada mais na 

experimentação e na descoberta, e socorrendo-se de diversos recursos. Esta opção não 

leva ao incumprimento do programa, pois como recorda, “os programas defendem 

determinadas coisas, actividades diversificadas, utilização de materiais diversificados, 

material manipulável, calculadoras, novas tecnologias e tal...” (E3, p. 5). A utilização 

dessa diversidade de ferramentas que os professores têm ao seu dispor, como é o caso 

do GSP, contribui também, segundo Rita, para um enriquecimento de perspectivas dos 
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alunos quanto aos conteúdos matemáticos. Assim, recai sobre os ombros do professor a 

responsabilidade de as usarem nas suas aulas.  

Se calhar não cumprem o programa até ao fim... mas se calhar [com] aquilo que 
fazem, [os alunos] ficam com perspectivas totalmente diferentes e então em 
termos de geometria eu acho que é importantíssimo. E acho que o GSP ... é um 
espectáculo, porque abre... muitas ideias (..). Eles querem experimentar e ao 
experimentar aprendem imensas coisas. Acho que é muito melhor (...) Quando 
temos outras tecnologias ao nosso dispor nas escolas... como esta, felizmente, 
(...) quer dizer não utilizar é um crime. (E1, p. 10) 

 

Rita relaciona estas metodologias de pendor investigativo ou exploratório com a 

aprendizagem por descoberta, a qual considera fomentar uma aprendizagem mais 

significativa. Desta forma, defende que o professor deve procurar criar situações que 

levem os alunos a chegarem por eles próprios às propriedades e aos conceitos 

matemáticos. Cita a esse respeito o sucesso que obteve ao introduzir as operações com 

os números relativos, no 7º ano, através de uma ficha de exploração, tendo manifestado 

a sua satisfação explicitamente aos alunos: 

Fiquei mesmo contente e disse-lhes isso. E houve um aluno que disse: “Então 
mas...?”, não estava a perceber por que é que eu estava tão contente. E eu disse-
lhes: “Porque eu acho que é muito mais giro e é muito melhor para vocês, dar-
vos uma ficha destas em que vocês descobrem (enfaticamente) o que é que 
acontece quando multiplicam números positivos e... De certeza que vos vai ficar 
muito mais na cabeça e... vão lembrar-se muito melhor porque foram vocês que 
descobriram, não vos disse nada... do que se eu viesse para aqui e dissesse: 
Olhem, multiplicamos números positivos e dá um número positivo...” (E1, p. 8) 

 

Outro dos aspectos fundamentais para Rita na formação matemática do aluno é a 

ligação das aprendizagens na disciplina com a realidade. Embora estando desperta para a 

importância desta dimensão no ensino da Matemática, é somente no 2º ano na carreira 

que ela se torna uma preocupação constante para si. A sua participação no grupo 

GTAM da APM, leva-a questionar a forma como os manuais procuram evidenciar a 

relação da Matemática com a realidade, que considera artificial e distante do dia a dia 

dos alunos. O tipo de problemas que aparecem nos manuais que Rita classifica como 
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sendo da “vida real”, são aqueles que outros professores do seu grupo disciplinar 

consideram preencher o requisito de “problemas do dia a dia”. Rita discorda 

completamente: 

Da “vida real”, tudo bem, são os tais problemas que a gente tem que fazer 
alguns desse tipo, não é: a escada, a parede, não sei o quê. Tem de ser para eles 
verem lá o teorema de Pitágoras, aquilo “chapa 3”... que é para eles verem que 
poderá alguma vez aplicar... Agora, não é, propriamente, do dia-a-dia deles 
estarem a medir o comprimento de uma escada [utilizando o teorema de 
Pitágoras]. (E3, p. 7) 

 

Esta professora defende que é importante procurar situações em que os alunos 

constatem como a Matemática lhes pode ser útil na sua vida diária. Embora 

reconhecendo que nem sempre é fácil estabelecer a ponte entre os contextos escolares e 

não-escolares, cita alguns exemplos de como tem procurado fazê-lo nas suas aulas. 

Refere, por exemplo, as compras de produtos em promoção nas grandes superfícies 

comerciais, quando se anuncia “Pague 1 e leve 2”. Rita questionou os alunos sobre as 

suas escolhas nesses casos: 

“E se a nossa mãe nos tinha mandado às compras para comprar um pão, o que 
é que íamos fazer?” Todos disseram que levavam o mais caro porque levavam 
dois. Eu então: “Pensem lá uma coisa: e se o pão não fosse só para comer nesse 
dia? Passado 2 ou 3 dias o outro pão já não estava bom. O que é que acontece, 
vocês acabavam por gastar os dois?” – “Ah, não.” – “Se calhar só gastavam um, 
mas pagaram mais por esse, já reparam?”- “Ah, pois é.” – “então, se calhar é 
melhor pensar nessa coisa do ‘leve dois e pague 1’, se às vezes compensa ou 
não.” E eles viram que tinha aplicabilidade e por aí fora. (E3, p. 25) 

 

O seu trabalho no grupo GTAM foi-se aprofundando ao longo do 2º ano, onde foi 

desenvolvendo novas perspectivas sobre a ligação entre a Matemática e a cidadania. 

Neste âmbito, participou num projecto que envolveu algumas das suas turmas e outras 

da colega Adriana. Na sequência deste trabalho, publicaram um artigo numa revista 

dedicada ao ensino da Matemática, a partir do qual Rita destaca como foi reassegurada a 

sua convicção de que, através da exploração de situações do dia-a-dia na sala de aula, se 

pode contribuir para a educação matemática dos alunos. 
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Procurou, igualmente, evidenciar a ligação da Matemática com a realidade através de um 

projecto no âmbito do programa Ciência Viva intitulado “Latitude e longitude e 

instrumentos de medição”, realizado com os seus alunos. Rita incentivou também os 

colegas de grupo a envolverem-se nesta iniciativa para que mais alunos fossem 

abrangidos por ela e pudessem compreender que: 

Há imensa Matemática por todo o lado. E é um bocado isso que eu também 
queria mostrar com esse projecto dos instrumentos de medição. Talvez agora 
não faça tanto sentido andar com o quadrante a ver quanto é mede a altura da 
escola mas que antigamente não era assim tão fácil. E na altura da expansão 
marítima muitos instrumentos de medição foram utilizados: o nocturlábio para 
eles verem as horas à noite... O relógio do sol (...) para eles verem que quando 
vão para a praia mas não levam relógio, mais ou menos, conseguem saber as 
horas. E há Matemática aí e eles podem aplicar a Matemática quando quiserem 
e onde quiserem... (E3, p. 26) 

 

Estas directrizes que Rita indicou quanto às finalidades do ensino da Matemática, são 

integradas na prática de acordo com os alunos que tem perante si. Assim, embora tendo 

sempre presente esse conjunto de objectivos, nem sempre consegue concretizá-los de 

igual forma com todas as turmas. No entanto, observa que muitos colegas não se 

preocupam sequer em adaptar as suas metodologias aos alunos concretos, chocando-a 

particularmente quando se trata de professores no início de carreira: 

Vejo, por exemplo, muita gente a fazer aquilo que eu não pensava que faria tão 
cedo, que é, pegar em coisas que fez no ano anterior e muda o cabeçalho e está 
igual para este ano. Então, mas os miúdos são diferentes?! Por exemplo, eu 
estou no mesmo tipo de escola mas vejo que os miúdos são diferentes. E como 
sinto que posso, por exemplo, nos oitavos posso puxar mais por eles, estou a 
puxar mais, as fichas estão a ser alteradas. (E3, p. 11) 

Esta jovem professora critica a postura de alguns professores quanto às prioridades que 

estabelecem. Principalmente na escola do 3º ano, na sua opinião talvez por ser 

secundária, constata que a maior preocupação de muitos dos seus colegas é preparar os 

alunos com vista ao prosseguimento de estudos para o ensino secundário. Rita, por sua 

vez, defende que o professor deve tentar diversificar tanto quanto possível as suas 
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abordagens na disciplina. Só desta forma considera ser possível contribuir para a 

formação matemática de todos os alunos, dado ter consciência que numa mesma turma 

estes irão ter percursos muito diferentes. Estas suas perspectivas suscitaram algum 

confronto de ideias no seu departamento, logo no início do ano. Rita sentiu-se pouco 

apoiada mas permaneceu firme na sua posição. Como recorda: “Entrei em choque com 

algumas das pessoas daqui da escola (...) porque não consigo abdicar desta minha ideia” 

(E5, p. 3). Rita considera que esta sua visão pode, por vezes, ser conotada com a ideia 

de “facilitismo”, com a qual não se identifica de modo algum. 

A responsabilidade que Rita atribui à profissão no que diz respeito à formação do aluno 

não é vista como algo, estritamente, do foro privado do professor, que fique sujeita 

somente ao critério da sua consciência. De facto, no seu caso, sente-se também 

responsável perante a escola. Como afirma: “Quando vou para uma escola visto a 

camisola... Como um jogador quando está num clube é responsável pelos bons 

resultados, eu sou responsável pelos bons ou pelos maus resultados da escola” (E2, p. 

8). O trabalho do professor é encarado por Rita não de um modo individualista mas 

como fazendo parte de uma equipa que se integra numa certa instituição e a representa. 

No decorrer do 3º ano existiram diversas situações de confronto com outros colegas do 

departamento, para além daquela que referi anteriormente. Rita observou que as suas 

ideias diferiam amiúde das dos outros professores, muito em particular quanto à 

avaliação dos alunos. Recusava-se a aceitar que os testes escritos no 7º ano tivessem um 

peso tão grande quanto 75%, como era proposto por outros colegas. Além do mais, 

tinha em mente que isso contrariava as indicações emanadas do Ministério. Recorda esse 

episódio: 

Essa ficou-me vincada, eu nem queria acreditar! Achei que aquilo era tão 
absurdo, tão absurdo, tão absurdo que fiquei, quer dizer... Eu disse logo, e 
normalmente eu não costumo ser assim tão... disse logo, “Não isso não pode 
ser. Eu não concordo, oponho-me a isso terminantemente. Nem pensar!” (...) 
Eu queria no máximo 50% que, por acaso, é o que está dentro da lei... O que 
está dentro da lei é aquilo que estava a dizer, mas então tivemos que entrar 
num acordo entre os 50 e os 75, pronto, ficámos nos 60. (E5, p. 4) 



 

 
Capítulo 6 – Rita 

169

Rita considera que é completamente despropositado dar um peso tão elevado aos testes 

na avaliação dos alunos no 3º ciclo, dado que estes correspondem apenas a duas ou três 

aulas num período. Defende que a avaliação deve ter em conta o trabalho do aluno ao 

longo do ano. Como refere, na sua opinião, um teste escrito é apenas um momento 

“entre vários de avaliação. Não pode ser, dois momentos de, se calhar, 30 aulas que nós 

damos no período valerem 75% (...) mais vale não virem cá ao teste. Qualquer dia 

fazemos por correspondência, mandam os testes e aquilo é que vale!” (E5, p. 4). 

Apesar de existirem por vezes divergências, Rita valoriza bastante o trabalho 

colaborativo entre professores, porque para além de pessoalmente se sentir mais 

apoiada, considera que é a única forma de conseguir ter uma intervenção pedagógica 

mais rica junto dos alunos, proporcionando-lhes uma maior diversidade de experiências. 

Na escola de 2º ano, encontrou uma situação no grupo disciplinar que se lhe afigurou 

muito prometedora em termos de colaboração: tratava-se de um grupo de pessoas 

muito jovens. Nestas circunstâncias, foi possível fazer um trabalho colaborativo na 

planificação das actividades lectivas, bem como planear um conjunto de actividades que 

seriam da responsabilidade do colectivo. Rita recorda a fase inicial da vida deste grupo, 

em que a pessoa mais experiente tinha apenas três anos de ensino: 

Quando nos reunimos ninguém se conhecia, toda a gente esperava alguém que 
fosse mais velho para dar as ordens ali, e quando recebemos horários vimos 
que... a coordenadora... nunca tinha sido. [Era] uma colega que está no 1º ano a 
seguir ao estágio. Calhou no horário dela, podia ter calhado no de outro 
qualquer. (...) Ficámos ali um bocadinho estarrecidos a olhar uns para os outros 
e depois começámos... a mandar palpites (...) A primeira reunião foi muito 
engraçada: cada um a dizer como é que achava que se devia dizer (...). 
Andávamos a ver e, pronto, agora já nos sabemos orientar bem. A 
coordenadora do departamento já se orienta bem, já faz as reuniões. 

E foi giro. Logo aí eu acho que arranjámos uma certa cumplicidade, 
começámos logo a trabalhar uns com os outros. A nível do 2º ciclo, eles 
emparelharam-se em grupos de dois para fazer as planificações de 5º e 6º ano. 
Gostei muito de ver isso, porque achei que era uma forma de mostrar que não 
queriam trabalhar sozinhos. (E3, p. 5) 
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Embora o trabalho no seio do grupo não tenha sido tão produtivo como pensava 

inicialmente, esta professora continua a defender a sua importância. Reconhece, porém, 

que não é fácil conseguir fazer funcionar um grupo com estas características porque “as 

pessoas têm que aprender a trabalhar, e quando o grupo é grande ainda mais tempo é 

preciso... mas era bom que o trabalho fosse assim” (E4, p. 25). Apesar de tudo, teve um 

trabalho muito intenso com Adriana, que foi sua colega no 4º ano do curso na 

faculdade. Rita indica algumas das atitudes que julga serem necessárias para o êxito do 

trabalho colaborativo entre professores: tolerância, cumplicidade, vontade de trabalhar e 

a procura de objectivos comuns. 

Rita não restringe o trabalho do professor às aulas, defendendo que é necessário dedicar 

mais tempo à escola para além do período lectivo. A sua posição é a de que, para além 

do trabalho de planeamento de actividades lectivas, existem muitas tarefas a que os 

professores podem dedicar-se, em conjunto, para proporcionarem outras experiências 

aos jovens. No entanto, tem verificado que existe pouca dedicação à escola por parte de 

muitos colegas, mesmo entre aqueles que não têm grandes encargos a nível familiar e 

sobre os quais tinha boas expectativas. Como afirma: 

Compreendo que uma pessoa que tenha uma casa para cuidar e que tenha 
filhos... não pode ter a mesma disponibilidade que eu tenho. Mas, o que eu vejo 
são colegas meus que à partida não têm todos esses encargos e que... não... 
Acho que podiam fazer mais ou podiam fazer diferente (E3, p. 11). 

 

Para Rita, a atitude de pouco empenhamento que tem observado entre os professores 

prende-se, em parte, com a autonomia que possuem e a ausência de uma verdadeira 

avaliação do desempenho. Na sua opinião, a classe profissional é muito heterogénea, 

coexistindo numa mesma escola professores muito bons e muito maus. Defende, 

também, que se o professor não tiver um sentido crítico e uma disposição para melhorar 

não existem mecanismos que o ajudem a desenvolver-se profissionalmente, dado que os 

“clientes” (os alunos) não podem escolher para si professor com maiores qualidades, tal 

como se escolhe um médico ou um advogado. Assim, afirma que: 

Toda a gente diz que é conveniente utilizar métodos diversificados e novas 
tecnologias.... e por aí fora. E, o que eu vejo é que, como não há ninguém a 
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fiscalizar se a pessoa utiliza ou não, é um bocado esquisito estar a dizer isto, 
mas “se não há ninguém a fiscalizar, não há ninguém lá a ver se eu faço ou não, 
se me dá mais trabalho fazer, para que é que eu vou fazer?! Não faço”. (E3, pp. 
12/13) 

 

Refere que a exigência que atribui à profissão é auto-imposta e fica ao critério do 

professor. No entanto, Rita sente, pessoalmente, uma grande responsabilidade na sua 

actividade profissional perante a escola e os pais. Olha para a profissão colocando um 

elevado grau de exigência e de responsabilidade. 

Rita considera, igualmente, que a classe profissional é desunida e, no geral, demonstra 

pouca preocupação com os professores em início de carreira. No seu caso, afirma que 

na escola de 1º ano teve bastante apoio, quer a nível prático quer emocional, o que foi 

determinante para conseguir lidar com as situações difíceis por que passou. Embora não 

tenha apresentado hipóteses de medidas concretas a serem postas em marcha nesta fase 

de indução, defende que os professores mais experientes devem acompanhar os jovens 

professores, procurando integrá-los no ambiente da escola e apoiando-os para que não 

desanimem com as contrariedades que lhes surjam. Contudo, Rita defende que os 

jovens professores também têm de procurar o apoio que vão necessitando, tal como 

aconteceu consigo: “Eu também procurei apoio, porque não é nós chegarmos e 

ficarmos à margem e esperarmos que venham ter connosco. (...) Também temos de dar 

um passo em frente” (E5, p. 17). 

 
6.3.3. Auto-imagem descritiva como professora 

Foi, essencialmente, a partir do 5º ano que comecei a ver que tipo de professora 
gostaria de ser (...) e tem muito a ver com o que nós queremos, também, que os 
nossos alunos sintam, o que é que nós gostamos que eles vejam em nós. (E2, p. 
10) 

 

Como a própria Rita reconhece, a sua identidade como professora tem vindo a ser 

forjada sob a forte influência das interacções que estabelece com os alunos. Deste 

modo, apresenta-nos uma construção da sua auto-imagem como professora que se 
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centra bastante nas situações particulares em que tem estado envolvida, sendo, por isso, 

habitual relatar pequenos episódios ou histórias do seu quotidiano profissional. 

Uma primeira característica que poderemos identificar na auto-imagem profissional de 

Rita é uma atitude de inconformismo relativamente às suas práticas quando estas se 

afastam dos seus ideais de ensino. Esta professora não se sente satisfeita quando realiza 

um ensino, que designa por “tradicional”, em que os alunos têm um papel 

essencialmente passivo, mesmo quando alguns parecem preferir esse tipo de aulas. 

Trata-se, na sua perspectiva, de uma predisposição para se deixar incomodar pelas 

situações e que é para fundamental para que de seguida se disponha a alterar a situação. 

Como refere: 

Cada vez mais, aquilo que noto é que a pessoa tem que se sentir incomodada 
com aquilo que está a fazer. Incomodada, pode ser positiva ou negativamente. 
Eu não me sinto bem a dar aulas daquelas que chego ao fim e achei que aquilo 
foi uma seca descomunal. Foi mesmo só despejar matéria. Foi horrível, foi 
horrível, foi horrível! E fico mesmo triste com isso. E ainda fico mais triste 
quando eles me dizem: “Eh, hoje é que foi, trabalhámos imenso! Gostei disto!”. 
Ainda no outro dia me disseram isso. Fiquei tão triste! Até tive que lhes dizer: 
“Então uma aula destas, que foi horrorosa, que foi só eu dizer aqui umas coisas, 
foi muito... sem discutirmos, sem pensarmos!...” (E3, p. 10) 

 

Em íntima relação com esta característica encontramos uma outra: o sentimento de 

aperfeiçoamento permanente, o qual tem a ver com a percepção, muito vívida em si, de 

que é sempre possível fazer melhor. Rita apercebe-se que transmite também essa 

imagem aos seus alunos, como relata no episódio seguinte, onde se observa que uma 

aluna, Mafalda, associa facilmente esta característica à profissão de professor. 

 
Como dou o 8º ano pela segunda vez, entreguei-lhes uma ficha para a tal 
tradução dos problemas das tartarugas e entreguei-lhes um papelinho do tal 
dicionário para eles escreverem as palavras. E contei-lhes: “olha, eu no ano 
passado não dei este papelinho do dicionário mas no fim achei que devia de ter 
feito, achei que teria sido melhor para os meus alunos então este ano estou a 
fazer isso”. [Mais tarde] em Estudo Acompanhado (...) estava a dizer-lhes que 
(...) em qualquer profissão a pessoa tem sempre que estudar para o resto da 
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vida. Disse-lhes: “Mesmo um professor, se calhar vocês pensam que todos os 
anos nós damos a mesma coisa mas temos de nos estar sempre a formar...”. 
Então, diz-me assim a Mafalda: “Pois, claro que sim! Então não foi a 
professora que no outro dia disse que no ano passado não tinha dado aos 
alunos aquilo e que este ano já melhorou porque já deu?! Claro que tem se que 
estar sempre a melhorar e a formar!” (enfaticamente). E aí está um exemplo. 
Mostro-lhes mesmo a eles que todos os anos tento melhorar sempre. (E4, p. 
20) 

 

Este sentimento de aperfeiçoamento constante não parece ter a ver com o exercício 

excessivo de um espírito crítico relativamente às suas consecuções, mas antes com o 

reconhecimento que no ensino é sempre possível fazer melhor. Relaciona-se também 

com uma certa convicção pessoal de que tem condições para crescer profissionalmente, 

em especial se procurar integrar as contribuições de outros. Verifica, a esse respeito, que 

o trabalho conjunto com a sua colega Adriana, ao longo do 2º ano, teve uma 

repercussão muito positiva no seu desenvolvimento profissional. Rita afirma que desde 

o estágio, verifica que: 

Há um amadurecimento das ideias e nós próprios começamos a tentar buscar 
outras ideias. Acho que isso tem a ver com tempo. E, com certeza, que daqui a 
cinco anos vou ter uma ideia brilhante que este ano nunca me ocorreu. Aliás 
acontece-me de um ano para o outro e penso: “Como é que no ano passado 
nunca me lembrei de fazer uma coisas destas?!”. Acho que isso tem a ver com o 
amadurecimento... e com o contacto que a pessoa tem com outras pessoas que 
enriquece imenso. Por exemplo, o contacto que estou a ter com a Adriana está 
a enriquecer-me imenso, porque está a trazer-me outras ideias que não me 
tinham surgido. E penso que seja recíproco que ela também sinta isso. (E4, p. 
10) 

No 3º ano da carreira, ao leccionar pela primeira vez no ensino secundário, afirma 

sentir-se inexperiente e precisar de se aplicar muito para se vir a sentir à vontade e com a 

autoconfiança que já tem no 3º ciclo. Tem preparado as aulas do 10 ºano em conjunto 

com uma colega também jovem da escola. Rita considera que esse trabalho colaborativo 

tem constituído um apoio muito importante para ambas. Afirma, em relação a este nível 

de escolaridade: 
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Não vou dizer que são umas aulas brilhantes, porque eu acho que não são... 
Acho que é um ponto de partida para um dia quando eu voltar a dar 10º ano 
melhorar ainda mais. Mas, estamos a tentar. (...) Há uma certa interacção e 
tentamos ajudar, e tentamos melhorar as coisas. Mesmo os testes são feitos em 
conjunto. (E5, p. 10) 

Um outro elemento descritivo que parece sobressair na auto-imagem de Rita como 

professora é a ideia de experimentação. O desejo de explorar continuamente novas 

ideias nas aulas e de se envolver em projectos diversos é algo que poderemos reportar, 

num primeiro momento, à formação educacional e, num segundo, ao estágio. Segundo 

Rita, esta forma de estar na profissão, relaciona-se com o modo como perspectiva a 

contribuição da formação inicial para a sua prática profissional: 

Tem a ver com a forma de encarar a formação: ou se encara como o que é 
necessário para dominar o curso; ou se encara como ideias, como formas de 
aprender, formas de fazer e... coisas a melhorar, a aproveitar... ou a não fazer. 
Porque também nós temos que ver isso; há coisas que eu já experimentei e que 
não faço. Mas digo: não há nada como experimentar. (E4, p. 13) 

 

Deste modo, Rita tem consciência que acaba por envolver-se em diversas actividades 

que a fazem dedicar muito tempo à escola. Contudo, essa situação não tem uma 

conotação negativa, dado que se vê a si própria um pouco como “maníaca do trabalho” 

(E4, p. 24), tal como a colega, Adriana, com quem trabalhou regularmente ao longo do 

2º ano. No entanto, não observou o mesmo grau de envolvimento nos restantes 

professores do grupo. Na história que se segue, mostra como esses colegas reagiram de 

forma pouco entusiástica a uma proposta que fez ao grupo para participarem num 

projecto do programa Ciência Viva sobre instrumentos de medição, e que referi 

anteriormente. Do seu ponto de vista, este projecto tinha enormes potencialidades e 

permitiria dar alguma visibilidade à própria escola. 

A escola... não precisa participar com todo o departamento. Basta que participe 
um professor com alguns alunos, nem precisam de ser alunos da turma. (...) E o 
nome da escola até ia para a página do Ciência Viva, o que eu acho que é uma 
mais-valia, (...) nem todas as escolas do país foram convidadas para isso. Nós 
tivemos o privilégio de ser. (...) Eu já trazia algumas actividades. E tive o 
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cuidado antes da reunião [de departamento] de pegar no programa de 5º, 6º 7º, 
8º e 9º, e olhando para as várias actividades ver de que forma ou com que parte 
do programa, ou com que capítulo ou com que tema no 5º ano, 6º... se poderia 
trabalhar alguma das actividades. Levava aquilo já tudo com ideias, com 
algumas ideias de experiências a fazer, pronto. 

E então disse na reunião que queria falar. Para já, fui remetida para o fim da 
reunião, o que não é bom, porque se uma reunião começa às quatro e meia da 
tarde e eu só vou falar às sete e tal... Acabei por falar com as pessoas já de pé. 
(...) Depois quando falei, para já, ouviu-se silêncio, o que eu não acho bom. 
Portanto, as pessoas deviam perguntar, “como é que era? como é que se 
poderia fazer?”. Depois o que me disseram em relação à página da escola é que 
não deveria ser assim tão fácil porque teria que pedir autorização para o nome 
da escola ir para a página do Ciência Viva. (...) Entretanto a Adriana [tinha 
feito] um download e imprimiu um kit do Ciência Viva com os vários 
instrumentos de medição. Estivemos as duas a mostrar e a propagandear um 
bocadinho o que queríamos fazer. 

E então o que vimos foi o seguinte: a colega do 9º ano disse que já estava a 
pensar utilizar o quadrante na parte da trigonometria, ficámos logo contentes. 
A coordenadora mostrou-se algo receptiva. E, em relação aos outros colegas, 
uns não disseram nada e os outros disseram que era capaz de ser giro fazer isso 
em Estudo Acompanhado (EA). E eu disse: “Então tudo bem, antes em EA do 
que em lado nenhum...”. Foi a minha resposta (rindo). (...) Acho que também 
(enfaticamente) é giro em EA, tudo bem, mas daí a não fazer na aula de 
Matemática! (...) Mas de resto não houve mais nada. O que nos disseram foi 
para pôr tanto o kit como as actividades na gavetinha do departamento... as 
pessoas que quisessem consultar, iam consultar... (E3, pp. 8/9) 

 

A preparação prévia que Rita e a colega, Adriana, fizeram, bem como o seu próprio 

entusiasmo, não foram suficientes para cativar todos os colegas para este projecto. A 

relevância de que se reveste este projecto para si e, provavelmente também para 

Adriana, não lhe parece ter sido entendida pelos outros professores, o que lhe causou 

um grande desapontamento. A partir desta história e de diversos episódios que relatou, 

é possível perceber que coloca muito empenho e determinação nas suas realizações. 

Embora goste de experimentar diversas actividades, não o fará de ânimo leve, dado que 

implicam preparação antecipada, por vezes, com bastante esforço da sua parte. 
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Às características da auto-imagem de Rita já referidas, junta-se uma outra que 

poderíamos definir como uma disposição para acreditar na possibilidade e no valor das 

actividades em que se envolve, mesmo quando estas se revestem de um certo risco. A 

situação que se apresenta em seguida e que diz respeito ao 2º ano na carreira, fornece 

evidência relativamente a esta vertente da auto-imagem de Rita. Esta refere-se à decisão 

que tomou de levar as turmas do 8º ano a trabalhar nos computadores, apesar da sala 

disponível para o efeito ser bastante exígua face ao número de alunos. Segundo Rita, 

estas condições de trabalho desfavoráveis criam-lhe certas dificuldades e exigem um 

maior esforço em termos da gestão da aula, mas ainda assim resolveu arriscar: 

Estou a utilizar uma salinha lá em baixo que tem cinco computadores, mas com 
mesas e tudo aquilo é um corredorzinho. É muito cansativo para mim e para 
eles. Ainda hoje tive duas aulas, nem sequer foram seguidas e fiquei arrasada, 
completamente, e eles também. Porque a sala dá para a rua, é logo no rés-do-
chão (...) o barulho é grande. E são 17... E eu a falar alto num espaço pequeno, 
claro, que é uma aula em que tendem mais a falar uns com os outros, até nem 
que seja para explicar como é que se faz porque há um do grupo que percebe e 
quer explicar. (...) O ano passado com 23... não me cansei tanto. (...) porque... 
estavam dois por computador... acho que a situação era melhor. Este ano é 
mais difícil por isso, mas de qualquer das maneiras resolvi... experimentar. Se 
vir que realmente não dá, terei que optar por outra coisa. (E3, pp. 3/4) 

 

Esta disposição para acreditar estende-se também à forma como encara os alunos. A sua 

experiência de escolas em que os alunos, em geral, têm um fraco desempenho e altos 

índices de abandono escolar, não a faz perder a esperança de que é possível reverter essa 

situação. Rita afirma que tenta envolver os alunos na aprendizagem procurando fazer 

um acompanhamento individualizado. Usa com frequência a estratégia de levar ao 

quadro os alunos que estão com dificuldades em determinado assunto. Na sua opinião, 

esta opção permite-lhe conceder um apoio directo a esse aluno sem, no entanto, perder 

de vista os outros elementos da turma. 

Não gosto que eles me digam que não perceberam nada. Se me disserem, 
“Olhe, tentei fazer isto aqui...”, tal como uma aluna me estava a dizer, “Tentei 
fazer mas emperrei aqui, não consigo avançar”, aí tudo bem, é uma coisa 
diferente. Agora quando eles dizem, “Não consegui, porque desisti”, então aí é 
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logo. Não é no sentido de os penalizar, mas é no sentido de lhes mostrar que se 
não tentaram, vão tentar ali no quadro. (...) Acho que muitos desistem porque 
precisam de uma atenção constante. E para lhes dar uma atenção personalizada, 
se eles estiveram no quadro estou a dar a eles e também dá para o resto da 
turma. Se estiver no lugar com eles, ali é mesmo limitado só à própria pessoa. 
(R1, p. 2) 

 

Para além deste acompanhamento directo que faz dos alunos na aula, Rita procura 

promover a sua aprendizagem através dos muitos trabalhos que destina para serem 

realizados em casa. Esta estratégia implica um esforço adicional para ela própria, na 

medida em que depois tem de ver o trabalho dos alunos e dar-lhes um feedback rápido. 

Mas este esforço é amenizado devido a essa atitude de acreditar que os alunos podem vir 

a ganhar com isto. 

Rita acredita, além do mais, que é possível trabalhar, com estes alunos, capacidades 

matemáticas de ordem superior, tal como acontece através da realização de tarefas de 

exploração ou investigação. Na sua opinião torna-se necessário combater uma imagem 

de incapacidade que os alunos criam em relação a si próprios e que vai sendo 

perpetuada ao longo da sua escolaridade: 

Uma colega contava que os nonos anos lhe tinham dito: “Ah, a stôra não pode 
puxar muito por nós... que nós nesta escola somos um bocadinho... limitados”. 
Eles já têm vestido aquele casaco que acham que são... mais limitados que os 
outros. Mas não são. Eles só precisam é que puxem por eles. E eu mal ou 
bem... nem que seja pelas actividadezinhas de investigação, assim daquele tipo 
que eu já expliquei... É a tal coisa, não posso dizer que isto é uma grande 
investigação... mas ao pé daquilo que eles faziam, é. Acho que é um primeiro 
passo para qualquer dia (...) aparecer qualquer coisa em que já é: “Observa e 
verifica o que é que concluis”... uma coisa mais aberta. E pode ser que eles já 
pensem: “Então mas naquela altura era para ir ver isto, então agora, deixa cá 
ver, e se eu vir isto?”... (E1, p. 28) 

 

Essa faceta da sua auto-imagem relaciona-se com uma outra qualidade: a persistência. 

Quando esta professora se refere à forma como conseguiu que os alunos fossem 

progredindo na realização de tarefas não rotineiras, salienta a sua própria insistência e o 
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cuidado que teve em estimular a sua autoconfiança. A propósito da realização de tarefas 

de natureza mais aberta, Rita expressa essa sua atitude da seguinte maneira, “Se estivesse 

cá mais um ou dois anos, se calhar, conseguiam. Havia de investir tanto, tanto, que eles 

conseguiam” (E1, p. 8). Portanto, manifesta a convicção de que o progresso dos alunos 

depende também da capacidade do professor para persistir. 

Esta característica da sua auto-imagem manifesta-se também noutros aspectos da sua 

actividade, nomeadamente, quando procura tirar partido dos recursos disponíveis na 

escola. Por exemplo, no 2º ano, ao ter conhecimento da existência de um datashow em 

determinada sala, procurou utilizá-lo. No entanto, foram colocadas muitas limitações à 

sua utilização. Rita, em conjunto com Adriana, foram apresentando várias alternativas 

com vista a ultrapassar esses obstáculos, embora sem sucesso: 

Esta escola tem um datashow. Nós (enfaticamente) descobrimos um, não nos foi 
dito que ela tinha. (...) Até para as aulas de Formação Cívica dava imenso jeito. 
Para as aulas de Matemática, às vezes, também... Por exemplo, agora nas aulas 
com o GSP dava-me imenso jeito... se eles olhassem para a projecção e depois 
fossem olhando para o écrã deles era muito mais fácil para mim e até para eles. 

Acontece que o datashow existe, está é imóvel numa sala e daquela sala não pode 
sair. Quando nós perguntámos: “Não pode de lá sair, tudo bem. Mas então nós 
podemos levar os alunos... para essa sala?”, foi-nos dito que não, porque aquela 
sala é especial para o Projecto do 15-18. De qualquer das maneiras, nós fomos 
dando soluções, fomos dando hipóteses de solução e foram sempre postos 
entraves: “Não, isso não pode ser porque acontece aquilo”. Foi-nos dito até 
que para funcionar tinha que ser ligado às sete da manhã. Nós achámos muito 
estranho, não sabemos que datashow é esse que tem que ser ligado às sete da 
manhã para aquecer até às oito e um quarto para ser utilizado. Entre outras 
coisas foi-nos [igualmente] dito que o computador não aguentava com a 
capacidade do datashow. Também não percebemos muito bem. 

Pronto, o facto é que continua lá e ainda não o vi. Não o posso utilizar; não me 
adianta ele estar lá ou não. (E3, p. 3) 

 

Como referi no ponto referente à percepção da tarefa profissional, Rita encara a 

profissão com um elevado senso de responsabilidade. Por um lado, porque se assume 
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responsável pelas aprendizagens dos alunos e, por outro, porque sente que tem de 

responder por aquilo que faz perante a escola e perante os pais. 

Relativamente ao primeiro aspecto, verifica-se que o termo “aprendizagem” tem um 

lugar especial na auto-imagem profissional desta professora. De facto, quando 

interrogada sobre como definiria o seu ideal como professora, Rita não centra a 

descrição em si própria mas nas aprendizagens que gostaria que os alunos 

desenvolvessem. Procura imprimir uma “marca” na formação dos alunos que não se 

limite somente a aspectos da disciplina de Matemática. Como refere:  

O ideal para mim era eles aprenderem qualquer coisa comigo. E quando eu 
digo “aprender” não é saber o teorema de Pitágoras de cor, claro. É qualquer 
coisa que lhes fique... na formação deles enquanto pessoas, quer seja na 
Matemática, quer seja no EA, quer seja enquanto pessoas. Se for na 
Matemática, melhor ainda, porque aí já é uma junção: professor e professor de 
Matemática. (E3, p. 31) 

 

Idealmente, esta jovem professora desejaria fazer com que todos os alunos gostassem de 

Matemática assim como ela gosta. Tendo consciência de que tal é impossível, procura, 

então, contribuir para que os alunos realizem algumas aprendizagens que lhes fiquem 

pela vida fora. Os resultados no final do ano, embora sendo importantes, são 

desvalorizados por Rita, afirmando que: 

Gostava que todos eles... chegassem ao fim do ano e tivessem aprendido 
alguma coisa comigo. Podiam até chumbar, podiam... não ter tido positivas... 
Podiam nem gostar de mim, mas chegar ao fim e dizer, “Eu por acaso, até 
aprendi até alguma coisa com aquilo... E agora vou às compras e até olho de 
outra maneira para os preços”. Nem que seja isso! (E3, p. 31) 

 

Esta preocupação com as aprendizagens dos alunos tem influenciado a sua gestão 

curricular, nomeadamente, tem-na levado a prescindir de abordar certos tópicos ou 

unidades didácticas. Rita pretende que os alunos tenham experiências diversificadas na 

Matemática e que realizem aprendizagens que perdurem, não se sentindo muito limitada 

pelo currículo prescrito. Como menciona: 
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Já fiz uma opção! Prefiro ensinar pouco e ensinar bem... Não é que eu não ache 
que cumprir o programa seja importante. É muito importante. Só que é 
preferível chegar ao fim e não ter dado dois ou três capítulos, [mas] achar que o 
que foi dado para trás foi dado como deve ser e que eles aprenderam alguma 
coisa, do que chegar ao fim depois de uma grande correria olhar para trás e 
pensar: “O que será que eles se lembram?”. 

No 8º ano tive que claramente que fazer opção e optei por dar determinadas 
oportunidades... e fazer determinadas actividades que levavam mais tempo (...) 
e proporcionar-lhes experiências diferentes. Porque no programa diz que é do 
capítulo tantos ao capítulo tantos mas também há indicações que dizem que as 
actividades não devem ser rotineiras... os materiais diferentes (...) sempre que 
seja possível. (E2, p.8) 

 
O outro aspecto em que se nota uma imagem de auto-responsabilização em Rita 

prende-se com a escola e os pais. Esta professora preocupa-se em cumprir as normas da 

escola e desempenhar o seu papel nas várias vertentes de forma irrepreensível. Procura 

seguir as determinações dos órgãos de gestão e, embora, não tema sanções, afirma: 

“tenho sempre imenso medo se acontecer alguma coisa de quem é que me vai puxar as 

orelhas... Tenho sempre a ideia que alguém me puxa as orelhas” (E2, p. 7). 

Esta jovem professora sente-se, especialmente, responsável quanto ao seu desempenho 

como directora de turma, quer em relação aos alunos, quer em relação aos outros 

professores do conselho de turma e aos pais. Logo no 1º ano na carreira viu-se 

envolvida num papel muito espinhoso: ter de questionar um colega mais velho quanto a 

supostas afirmações que este tinha feito aos alunos sobre uma outra professora. Rita, 

como directora de turma, sentiu a responsabilidade de esclarecer este mal entendido que 

colocava a professora em cheque perante os alunos, o que do seu ponto de vista 

constituía uma injustiça. A tentativa de resolução deste conflito mostrou-se desastrosa, 

levando a que a imagem do professor ficasse cada vez mais abalada. Esta situação, 

provocando-lhe uma grande apreensão e alguns sentimentos de culpa, não a impediu de 

continuar a pensar nos alunos e de mais tarde questionar o professor quanto às 

classificações que atribuiu a alguns alunos no final do ano. 

O meu objectivo foi ir à aula [desse professor] esclarecer o assunto... [mas] a 
situação saiu do meu controlo. Portanto, nessa parte senti-me responsável, 
como me sinto responsável por tudo o que passou a partir daí. Cada vez que 
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eles me diziam que não iam mais às aulas [desse professor], sentia-me 
responsável por aquilo. (...) Tive muitas conversas com eles. (...) “Vocês têm de 
ir às aulas, porque só se prejudicam... Deixam de ir, aí é que o professor tem 
hipóteses de vos prejudicar”. Muitos colegas do conselho de turma foram 
impecáveis, sozinha não teria conseguido. 

Depois quando chegámos ao fim não sei até que ponto é que eles não foram 
prejudicados, mas eu fiz o meu papel. Ele deu as notas e questionei [algumas]. 
(E2, p. 21) 

 

Esta foi uma das situações mais difíceis que Rita teve que enfrentar nestes primeiros 

anos. A preocupação e o senso de responsabilidade em relação aos alunos levaram-na a 

desenvolver a coragem necessária para enfrentar o colega, que, segundo as suas 

expectativas, sendo muito mais experiente não aceitaria de bom grado ser interpelado 

por uma professora novata. Recorda como essa foi uma época de angústia: “Foram dias 

e dias de sono perdidos, sem saber o que é que havia de fazer e só a sonhar com aquilo 

e pensar naquilo: E o que é que eu agora faço aos miúdos?, Como é que vai [ser]? (...) Como é que 

vão ser as reuniões?” (E2, p. 22). 

Este forte sentido de auto-responsabilização de Rita relaciona-se, também, com um 

sentimento de dedicação total à profissão, que referi em pontos anteriores. Esta imagem 

de empenhamento é (re)confirmada através de comentários de outros colegas acerca das 

suas actividades na escola. Como recorda, no 1º ano alguns professores diziam-lhe: “Isso 

é só no princípio da carreira que vais fazer isso. E eu dizia que não. E este ano até por parte de 

colegas que são muito novos, passam por mim e pela Adriana (olhando de lado)... e nós 

realmente passamos aqui muito tempo a trabalhar” (E3, p. 11). Esse grande 

envolvimento com o trabalho na escola é, pois, um elemento que se destaca na auto-

imagem de Rita. 

Para além destes aspectos relativos à auto-imagem desta professora existem outros mais 

ligados ao tipo de relacionamento que estabelece com os alunos. Recordemos que uma 

das suas principais motivações em relação à escolha da profissão foi a possibilidade de 

interagir com outros. Principalmente no 1º ano a seguir ao estágio, esta jovem 

professora começa a olhar para essa interacção de uma forma diferente (tal como referi 

atrás em relação ao seu papel). Aquilo que os alunos esperavam de si era mais do que 
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simplesmente ser professora: precisavam de alguém que os escutasse. À sua imagem de 

professora havia agora que juntar a de amiga e de confidente.  

Há aquelas pessoas que gostam que os alunos vejam em nós [somente] um 
professor. E eu, “tudo bem, pode ser professor também”, mas também gosto 
quando eles pedem para ficar no fim da aula e vêm conversar sobre os 
namoros, sobre não sei o quê... Aqui havia muito disso: do namoro ou do pai 
que fazia não sei o quê à mãe ou do tio que estava zangado e que batia em não 
sei quem. Muitas vezes acontecia que eles vinham falar. Não tinham mais 
ninguém. Sentiam-se à vontade com os professores o suficiente para conversar 
acerca de outras coisas. (E2, p. 10) 

 

Rita sente-se bem nesse papel, embora compreenda que isso não aconteça com todos os 

professores. Na sua perspectiva, por um lado, para alguns professores conversar com os 

alunos sobre aspectos da sua vida privada pode representar “invadir a intimidade dos 

outros”. Por outro lado, a disponibilidade que o professor tem de evidenciar nesses 

casos pode ser sentida por este como uma invasão da sua própria intimidade. Rita não 

vê esta situação por esse prisma por que, pelas suas características pessoais, sempre foi 

uma pessoa disponível para os outros. 

Rita corresponde a este apelo dos alunos e desenvolve um sentido de responsabilidade, 

em especial para com alguns alunos com problemas familiares sérios. No ano de estágio 

não se tinha apercebido dessa necessidade por parte dos alunos, embora tivesse 

estabelecido aquilo que considerava, então, ser um bom relacionamento e uma grande 

proximidade com eles. Nos anos subsequentes sente que “estes, se calhar, precisam mais 

de mim do que os outros precisavam (...) com estes há mesmo muitos [problemas], a 

pessoa não pode deixar de ficar sensível a isso” (E2, p. 10). Por vezes, quando está a 

terminar as aulas e com alguma pressa de ir para casa, algum aluno vem ter consigo para 

conversar sobre algum problema ou pedir um conselho e, nesse momento, 

simplesmente, não consegue virar as costas. A relação de amizade que procura 

estabelecer com os alunos traz em acréscimo o senso de responsabilidade. Como refere 

Rita: “não é uma obrigação, não é obrigação moral mas eu acho que como amigo que 

também quero que eles me vejam (...) acho que lhes devemos isso” (E2, p. 11). De 

qualquer forma, este cuidado que mostra para com os alunos não é algo a que tenha que 
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dar uma atenção especial mas que flui com alguma naturalidade, dado que considera 

que, mesmo antes de ser professora, “já era assim, sempre me preocupei com todas as 

pessoas” (idem). 

Este aspecto da sua auto-imagem, como uma professora que é encarada pelos alunos 

também como uma amiga, é-lhe reafirmada por determinadas atitudes que estes têm em 

relação a si. Por exemplo, neste ano lectivo quando esteve uma semana doente em casa, 

os alunos da sua Direcção de Turma demonstraram uma grande preocupação:  

Quando não vim na 2ª feira estavam muito preocupados, de tal maneira que 
pediram o número de telefone a uma colega. Ela disse que não dava, porque 
não sabia se eu autorizava ou não. (...) Telefonou-me para casa e perguntou-me 
se podia dar o número e eu disse: “Tudo bem, dá lá o número”. No dia a seguir 
choveram telefonemas... para saber quando é que estava boa, quando é que eu 
voltava... Quer dizer, não é normal. Não é normal! Eu disse assim: “Têm uma 
semana de férias, eu não vou o resto da semana, não me telefonem, não me 
chateiem”. Claro, eu também dizia aquilo a brincar, fiquei mesmo... (E4, p. 21) 

 

Segundo Rita, toda a exigência que este tipo de relacionamento coloca ao professor 

vem, mais tarde, a ser recompensada pela afectividade que os alunos acabam por 

manifestar. Considera que: “estes miúdos têm esses problemas todos, mas no fim são 

muito carentes e quando eles gostam, gostam mesmo. Tem [essa] parte boa” (E4, p. 30). 

O relacionamento próximo que procura desenvolver com os alunos permite-lhe, na sua 

perspectiva, ter um melhor conhecimento acerca deles. Esse conhecimento que vai 

adquirindo diz respeito ao aluno individualmente bem como à turma em geral. O 

contacto com os alunos noutras áreas, como Formação Cívica e Estudo Acompanhado, 

tem-na ajudado nesse sentido. Assim refere, por exemplo, como pode utilizar esse 

conhecimento no que diz respeito à realização de testes escritos. Por um lado, pode 

ajudar o aluno a encarar o teste com mais confiança: “[No] caso de saber que há uma 

aluna minha que fica super nervosa nos testes (...) quando eu estou no teste tenho que ir 

lá ao pé dela e dizer: Não fiques nervosa... Está a correr bem, não te preocupes, isso é fácil!” (E2, 

p. 31). Por outro lado, fá-la ficar mais desperta para o significado de resultados 

inesperados: 
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Se me aparece um teste em que vejo que aquilo que [a aluna] me apresenta em 
aula não é aquilo que me apresenta no teste, é muito fácil eu perceber o que é 
que se passa com ela, porque conheço-a em termos... de aluno. Porque o EA e 
a FC permitem-nos conhecermos melhor, se calhar, em termos da pessoa. Os 
alunos abrem-se mais sobre o que são, sobre o que gostam e o que fazem e o 
que não fazem. E isso é bom. (E2, p. 32) 

 

Adicionalmente, o conhecimento que adquire acerca dos alunos, enquanto grande 

grupo, tem despertado em si a necessidade de diversificar as suas metodologias e 

estratégias de turma para turma, como referi em pontos anteriores. De facto, na 

perspectiva de Rita não existe uma grande uniformidade na sua prática de turma para 

turma, nem de ano para ano, quer devido às aprendizagens que ela própria vai 

realizando, quer pela individualidade dos alunos: “O facto de eles serem diferentes leva a 

que eu pegue nas coisas de uma maneira diferente. E se eles são diferentes eu tenho um 

bocado mais de... vontade para fazer as coisas de uma forma diferente” (E4, p. 34). 

Também, como indiquei anteriormente, Rita considera que é muito interessante a 

profissão dar “essa hipótese de podermos alterar quando quisermos e o que quisermos e 

da forma como quisermos. E fazermos coisas diferentes e todos os anos podermos 

aprender com o ano anterior” (E3, p. 29). 

Relativamente à avaliação dos alunos, Rita evidencia uma preocupação particular em ser 

justa e coerente. Procura diversificar os instrumentos de avaliação, uma vez que 

considera que não seria justo avaliar o desempenho do aluno num número restrito de 

aulas em que são realizados os testes quando o professor dispõe de um conjunto muito 

mais alargado de aulas em que pode conhecê-lo. Afirma que: 

Acho super injusto eles serem avaliados única e exclusivamente por aquilo que 
eles são, ao longo de um período, em três aulas. Então, se nós estamos quarenta 
e tal aulas com eles, por que é que só estamos a avaliar as três aulas? E se ele 
naquela aula teve uma dor de barriga? E se há um aluno que na véspera fica 
super nervoso? (E4, p. 19) 

 

Por outro lado, ao classificar os alunos no final de cada período, Rita procura ser 

coerente com as indicações que lhes foi dando acerca dos vários elementos que contam 
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para avaliação. Pensa que os alunos se apercebem desta sua postura e que confiam que a 

professora vai realmente ter em conta os vários elementos para a “nota”, afirmando que 

“eles sabem que ao fazer um trabalho de grupo, para mim aquilo vai mesmo contar. 

Não é para guardar na gaveta, nem é para dizer que se fez um trabalho” (E4, p. 20). Rita 

explica como a avaliação de trabalhos de grupo, o comportamento e a realização de 

trabalhos de casa podem interferir de forma significativa na classificação de alguns 

alunos: 

No 1º período faço sempre questão (sublinhando) de dizer quando há, e tem 
havido sempre, casos de alunos que se tivessem feito um trabalho de grupo, 
nem precisava de ser um trabalho de grupo brilhante, mas qualquer coisa em 
trabalho de grupo tinham tido positiva. E, no entanto, é negativa porque não 
apresentaram trabalho de grupo. (...) Como faço questão de dizer de alunos que 
estavam entre a positiva e a negativa e que o facto de terem feito os trabalhos 
de grupo os fez saltar para a positiva. Porque há muitos alunos que nos testes 
estão entre o 2 e o 3 mas depois em nível de comportamento e a nível de 
trabalhos de casa, quer dizer: é claramente 3... Bolas, tem que ser um 3! (E4, p. 
19) 

Rita procura que a aula seja um espaço de trabalho e, consequentemente, considera que 

aquilo que fazem ali deve ser valorizado e que os alunos devem ser avaliados por isso. 

Daí que, como referi anteriormente, no 3º ano se tenha oposto veementemente a que os 

testes escritos contassem em 75% para a classificação final. Mais uma vez, por uma 

questão de coerência e de justiça para com os alunos não se sentia bem ao dar um peso 

muito pequeno aos outros trabalhos realizados na aula. Como refere: “Aí não estava a 

ser justa” (E5, p. 4). Simultaneamente, neste ano reafirma a sua convicção de que a 

avaliação dos alunos deve ser feita com transparência: “tem de ser o mais aberto 

possível. Eles devem saber com que linhas é que se estão a coser e eu não tenho cara de 

dizer, olha, eu faço-vos trabalhar muito na aula mas, atenção, que isto só vale 10% na vossa nota!...” 

(E5, p. 5). 

No seu 2º ano de carreira, Rita esperava encontrar perspectivas sobre o ensino da 

Matemática semelhantes às suas entre os colegas mais novos mas, à excepção de 

Adriana, tal não se verificou. Desse modo, demarca-se um pouco das práticas dos 



 

 
A construção da identidade profissional 

186

restantes professores do Departamento e assume uma postura algo crítica em relação a 

estes, como é visível na história seguinte. Ali Rita descreve a divergência de opiniões 

quanto ao significado de problemas da “vida real” e problemas do “dia-a-dia”. 

Quando vejo assim pessoas mais novas e... da minha idade, penso sempre que 
se pode trabalhar mais em conjunto e que as ideias são outras. Se calhar as 
expectativas foram muito altas e o que aconteceu é que fiquei um pouco 
decepcionada, porque vejo em termos de ideias e em termos de discussões 
que... as ideias são muito diferentes. (...) Eu e a Adriana, que temos o mesmo 
tipo de ideias, acabamos por... não defender, se calhar, tanto quanto devíamos 
porque não queremos entrar em conflito. Às vezes numa simples discussão de 
um documento... 

Lembro-me de uma discussão que houve sobre a auto-avaliação... na disciplina 
de Matemática. (...) O problema foi a diferença entre “vida real” e “dia-a-dia” 
ou “quotidiano” que para mim são totalmente diferentes. E os colegas não 
percebiam por que é que eu estava tão chocada quando havia lá um item de 
avaliação (...) no diz respeito a actividades que envolvessem elementos do dia-a-
dia. E eu disse: “Do dia-a-dia, não. Se querem pôr, ponham da vida real porque 
da vida real tudo bem, a gente já faz alguma coisa, mas dia-a-dia é ridículo 
porque ninguém aqui anda a fazer nada do dia-a-dia”. E depois, por acaso, em 
relação ao 8º ano veio a história do teorema de Pitágoras e eu perguntei e ficou 
[tudo] em silêncio e a Adriana disse-me: “É melhor não avançar com isto que 
não se vai chegar a lado nenhum”. E perguntei se eles achavam que era do dia-
a-dia os alunos andarem a ver qual era o comprimento de uma escada que 
estava encostada a uma parede. Quer dizer, é um problema da vida real porque 
são objectos reais: é uma parede, é uma pessoa, é uma escada. Tudo bem, é da 
vida real, agora do dia-a-dia?! Não lhes deve dizer grande coisa, penso eu. 

Por isso é que faço essa distinção. Mas eles acharam que era a mesma coisa e 
que não fazia sentido estar a alterar o documento por uma palavra, porque ao 
fim e ao cabo era uma ou duas palavras. Pronto, e eu fiquei na minha e eles 
ficaram na deles e acabou por ir. E eu... sei que quando utilizei nas minhas 
turmas disse [aos alunos] para riscarem “dia-a-dia” e porem “vida real”. Porque 
para mim não faz sentido, se depois ficar com aquele documento, aquilo para 
mim não faz sentido. Porque, para os alunos, acho que se compreende que eles 
achem que é a mesma coisa, porque confundem um bocado, pronto, está bem, 
são objectos reais, pode acontecer, mas para nós?! (E3, pp. 6/7) 
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A discussão que ocorreu nesta reunião não é, do ponto de vista de Rita, muito relevante, 

em termos dos efeitos que a opção por um termo ou por outro terá sobre o trabalho 

com os alunos. Aquilo que mais a perturba é o facto de os colegas, que saíram também 

há pouco tempo da formação inicial, aparentemente não compreenderem a diferença 

entre os dois termos e o que isso poderá significar quanto às suas práticas. Rita sente 

esse impulso de debater as suas ideias (juntamente com Adriana) com os outros, mas 

ainda se questiona se não o deveria fazer mais intensamente, quando diz nesta história: 

“acabamos por... não defender, se calhar, tanto quanto devíamos porque não queremos 

entrar em conflito”. No entanto, no 3º ano a sua postura altera-se um pouco e torna-se 

mais frontal ao expor os seus pontos de vista. Como referi, na secção anterior a 

propósito dos critérios de avaliação propostos pelo grupo disciplinar, Rita expressou de 

imediato a sua discordância, reconhecendo que essa não era a sua atitude habitual: “Eu 

disse logo, e normalmente não costumo ser assim tão... disse logo, Não, isso não pode ser. 

Não concordo, oponho-me a isso terminantemente. Nem pensar!” (E5, p, 4). 

Neste 3º ano, observa-se que Rita se vê como uma professora de 3º ciclo pouco 

habitual, quando refere que, por vezes, tem receio de vir a “prejudicar” os alunos pelo 

tipo de ensino que pratica. Afirma que a formação matemática que procura 

proporcionar aos alunos é mais abrangente na medida em que diz respeito à Educação 

Matemática. Pensando que não tem possibilidade de dar continuidade a este trabalho, 

receia que “para o ano venha alguém que ponha a Educação a um canto e vá só tratar a 

Matemática” (E5, p. 12), e que os alunos venham a sentir essa diferença de modo 

negativo. Também se verifica que considera a sua prática diferente da dos outros 

professores de Matemática, quando fala acerca da coordenadora do departamento. 

Refere o interesse desta colega naquilo que ela faz, embora não partilhando os mesmos 

níveis de escolaridade, o mesmo não sucedendo com os outros colegas:  

Ela é muito viva (...) Pode não pôr em prática as ideias (...) mas ela é aberta às 
ideias, gosta de saber a nossa opinião... Acho que ela acha graça às coisas que 
eu faço no 7º ano. E, às vezes, está a falar e pede-me algumas opiniões, como é 
que podia mudar aquilo (...) Às vezes conto-lhe coisas que faço no 7º ano e ela 
acha graça. Pronto, já não é mau, porque não vejo essa receptividade por parte 
dos outros dois colegas. (E5, p. 6) 
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Quanto ao 10º ano, dada a sua inexperiência no ensino secundário, Rita está ainda a 

experimentar ideias e não considera ter já uma prática consistente. Ainda assim, 

apercebe-se de que, tanto ela própria como a colega com quem tem planificado as aulas, 

não têm avançado no programa tal como os restantes colegas. Atribui esse atraso à falta 

de experiência mas também à primazia que coloca na aprendizagem dos alunos em 

detrimento do cumprimento do programa. Rita afirma não se sentir bem se não 

privilegiar a compreensão dos alunos sobre aquilo que estão a fazer. Cita o exemplo da 

demonstração da expressão referente à distância entre dois pontos, para evidenciar 

como procura fazer com que os alunos entendam os entes matemáticos com que estão a 

trabalhar e não os encarem simplesmente como fórmulas matemáticas a memorizar. 

Não consigo fazer o que há colegas aqui que fazem, [que é] espetar com as 
coisas no quadro: “passem!”. (...) Eles não podem, ou melhor, não devem... 
aceitar tudo o que a gente lhes diz. (...) “Ela diz-me que aquilo é assim mas 
porque é que é assim?”. Ainda no outro dia estávamos a falar da distância entre 
dois pontos no plano. E eu disse-lhes: “Olhem... eu podia chegar aqui e dizer 
que a distância era isto e escrever no quadro a fórmula. Só que não interessa 
minimamente que vocês decorem isto, se vocês não percebem por que é que 
está aqui uma raiz quadrada, se vocês não percebem por que é que não é este... 
De onde é que isto veio?! (...) Eu só vos quero explicar por que é que alguém 
um dia descobriu que isto era assim”, pronto. Claro que demorei muito mais 
tempo e que, se calhar, meia dúzia deles até deve ter achado: “Por que é que ela 
foi dizer aquilo se me interessa é a fórmula e eu vou decorá-la?!”, pronto. Mas 
até pode ser que haja, que tenha havido ali algum aluno que tenha achado, 
“pronto, então está bem já percebi que aquilo até tinha a ver com o teorema de 
Pitágoras e...”, pronto. E, porque, eu... eu só me sinto bem se fizer as coisas 
assim. (...). Mas acho que é necessário eles perceberem por que é que aparece 
(x-x1), por que é que não é (x+x2) ou por que é que é um quadrado e por que é 
que não é um cubo... Far-me-ia confusão, então eu acho que a eles também 
lhes deve fazer confusão, então, faço isso, pronto. E aí atraso-me... (E5, p. 13) 

Portanto, a partir destes episódios, podemos concluir que Rita se vê como uma 

professora que possui certos conhecimentos e perspectivas do âmbito da Didáctica da 

Matemática que não são globalmente partilhados pelos colegas de grupos a que tem 

pertencido. Como mencionei anteriormente, existe uma excepção: a sua colega da escola 

de 2º ano, Adriana. Como se observa, pelas diversas referências que faz a esta colega da 
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FCUL, existiu uma colaboração muito intensa entre as duas nesse ano. Rita valoriza 

bastante esta oportunidade que teve na medida em que, como vimos, não se identificava 

muito com o restante grupo. Defende que a sintonia de perspectivas existente entre 

ambas se deve, principalmente, à formação inicial comum. Dá como exemplos dessa 

harmonia a organização da Semana da Matemática e as opções metodológicas que 

tomaram num dos níveis que ambas já leccionaram: 

[Na] Semana da Matemática, é giríssimo porque eu tinha pensado para o meu 
lado... nas actividades que queria fazer, e ela tinha pensado do lado dela e 
depois começámos a comparar e começámos a ver que... ia tudo bater no 
mesmo tipo. E mesmo quando nós preparamos as aulas... Olhando para aquilo 
que eu fiz no 7º e para aquilo que ela fez no 7º ano [em anos anteriores], 
porque já as duas demos 7º, por um caminho ou por outro vamos acabar por 
dar ao mesmo. E isso é muito giro porque... acabamos por ver que tem que 
haver aqui qualquer coisa que nos fez pensar... claro que não pensamos da 
mesma maneira, mas que nos fez pensar de uma forma semelhante. E tem que 
haver qualquer coisa antes. (...) Há discussões entre nós, “Como é que é 
melhor?”, “Como é que não é...”, mas... aquilo nunca é muito diferente. (E3, p. 
13) 

 

Para além do estímulo mútuo que tal colaboração gera, Rita considera que tem 

aprendido muito com a colega. Refere que: “duas pessoas pensam melhor do que uma. 

Acho que este ano enriqueci muito mais do que o ano passado” (E3, p. 25). Acrescenta 

mais tarde que julga que a colega também vê essa colaboração como um factor de 

enriquecimento profissional. No entanto, a interacção entre as duas levou-as a 

envolverem-se em tantas iniciativas na escola, as quais ocupavam tanto tempo, que Rita 

questiona-se se será razoável ter uma dedicação tão grande à profissão: 

Não sei se será ideal continuar a trabalhar tanto, porque é assim: eu sou um 
bocado maníaca do trabalho mas ela ainda é mais do que eu. Ela própria diz: 
“Ai, eu trabalho demais...” (...) Mas é complicado... quer fazer sempre mais e 
sempre melhor. (E4, p. 24) 

 
Contudo, apesar desse grande envolvimento com a escola nesse ano, Rita considera que 

esta parceria com Adriana foi extraordinariamente favorável e que gostaria de a poder 

repetir. No final desse ano tem poucas expectativas que seja possível voltar a ter alguém, 
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como essa colega, com quem trabalhar: “Uma das coisas que eu sei que me vai custar 

mais neste ano é ter que deixar de trabalhar [com ela] (...) é difícil voltar a acontecer, 

quer dizer, voltar a acontecer e... com uma pessoa com quem nós trabalhamos bem” 

(E4, p. 24). 

Na auto-imagem descritiva de Rita encontramos diversos aspectos que, na sua 

perspectiva, se ancoram mais directamente nas suas características pessoais. A sua 

pessoa parece estar muito presente na forma como se revela aos alunos nas aulas. Rita 

considera que é transparente para os alunos, quer quanto ao seu estado de espírito em 

cada aula, quer quanto à forma como encara e desenvolve determinados conteúdos ou 

estratégias de ensino. Afirma que: 

Tenho que estar minimamente [contente com as aulas] porque, senão, acho que 
isso se reflecte... nas aulas que damos. Eu, pelo menos, acho que sou super 
transparente naquilo que faço e eles conseguem logo ver, por mais que eu, que 
eu tente [esconder], se estou com algum problema, se estou chateada... (...) E, 
portanto, acho que isso também vai transparecer no tipo de aulas que dou. 
Quando estou a fazer uma coisa que gosto, quando vou fazer uma actividade 
que acho que aquilo vai ser muito giro, acho que se nota e contagio-os um 
bocadinho com o entusiasmo. Quando vou fazer uma coisa que não acho tanta 
graça... eles também notam. (E3, p. 30) 

 

Um exemplo que apresenta de como, por vezes, deixa transparecer uma maior ou 

menor satisfação com a sua prática na aula, diz respeito ao prazer que lhe dá ver os 

alunos a descobrirem, por si próprios, certos conceitos ou propriedades matemáticas. 

Para além dos aspectos cognitivos já referidos, Rita atribui o seu apreço por esse tipo de 

actividades a factores de natureza pessoal: 

A mim dá-me muito mais gozo (...) vê-los a resolver... pode (...) não estar nada 
ou quase nada daquilo que eu quero, mas eles pegarem na ficha e começarem 
para lá a experimentar... E a mim dá muito mais gozo do que se lhes ponho 
uma ficha totalmente orientada e eles fazem aquilo lindamente. Posso demorar 
muito mais tempo mas a mim dá muito mais gozo. E, uma vez um miúdo 
perguntou-me, “Mas por que é que está tão contente?” e expliquei-lhe: “Porque 
me dá muito mais satisfação ver-vos a descobrir as coisas do que ser eu a 
contar-vos”. (E2, p. 25) 
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O entusiasmo que coloca na sua prática é uma das características que Rita identifica em 

si própria e que considera ter uma repercussão favorável nos alunos. Afirma que, 

mesmo quando está cansada e começa as aulas muito cedo de manhã, os alunos podem 

observar o seu gosto pela profissão pela forma entusiástica como conduz a aula. E, 

também, nos dias em que fisicamente não está bem, considera que “os alunos se podem 

aperceber de que o meu objectivo não é simplesmente ganhar o dinheiro que recebo no 

fim do mês. Eu venho porque gosto e faço o que gosto” (E5, p. 18). 

Devido a essa transparência, que considera ser o seu modo natural de agir como 

professora, Rita não se sente bem quando é obrigada a ter outra postura . As 

dificuldades de gestão da turma mais difícil, com que se confrontou no 1º ano, levaram-

na a abandonar o seu estilo descontraído de estar na aula e a adoptar um ar mais 

austero. Como refere, apercebeu-se que teria que “ser mais forte... ter um bocado pulso 

firme. Às vezes sinto que os trato muito rispidamente, mas tem mesmo de ser” (E1, p. 

24). Nessas ocasiões sente-se como se estivesse a representar e, neste caso, a metáfora 

do actor já não tem uma conotação positiva como foi referido anteriormente. Esta 

jovem professora fica mesmo perturbada por tais situações, que sucediam 

principalmente nas turmas do 7º ano, porque como afirma “não gosto de tratar as 

pessoas assim... e é um bocado duro” (idem). Já em relação às turmas do 8º ano, Rita 

sentia-se bem, pois como recorda: “Nós damo-nos muito bem... temos as nossas 

brincadeiras...” (idem). 

Outro dos pontos em que é visível como a pessoa de Rita está muito envolvida na 

profissão é o modo como procura capitalizar o bom ambiente que promove nas aulas 

para motivar os alunos para a aprendizagem da disciplina. Esse ambiente envolve, entre 

muitos outros aspectos, a própria postura da professora, através da qual procura 

amenizar a carga negativa habitualmente associada à Matemática. Como refere: 

Sei que estou a dar uma disciplina que não é fácil, por muito que eu ache que a 
Matemática é bonita (...) E nem todas as coisas são fáceis de explicar, nem 
todas as coisas são fáceis de eles chegarem lá. E então... como eu acho que eles 
associam muito a pessoa à disciplina, tento que eles achem que a minha 
presença é uma presença agradável, uma presença descontraída, para que eles 
não estejam de pé atrás à partida com a disciplina. (...) Se eu estou ali tão 
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acessível, a Matemática com certeza também não vai ser muito inacessível e 
tento sempre motivá-los. (E4, p. 21) 

 

Rita tem mobilizado, igualmente, algumas das suas experiências pessoais, da fase da 

adolescência, para desempenhar o seu papel profissional. Assim, por exemplo, o facto 

de os seus pais se terem divorciado quando era adolescente, frequentando na altura o 8º 

ano, permite-lhe estar mais à vontade para conversar com os alunos que vivem a mesma 

situação e tentar ajudá-los a lidar com ela. Como directora de turma tem tido também 

oportunidade de dialogar com alguns pais sobre este assunto, apresentando-se como um 

exemplo positivo de alguém que não ficou traumatizada com tal experiência e que hoje a 

encara como naturalidade. Como refere, no caso dos seus pais julga que:  

foi realmente a melhor situação (...) porque não estava a funcionar. [Comigo] 
também correu sempre bem. Em termos de escola o que era mais complicado 
para mim às vezes era gerir o tempo, embora o meu pai me tenha sempre 
deixado à vontade para eu ir passar os fins de semana com ele e sempre que eu 
precisasse de estudar não precisava. Pronto, ele não fazia questão, porque o 
que ele sempre disse foi que primeiro estava a escola. Portanto, aí também, tive 
sorte que os meus pais não fizeram guerra disso. Também tive a sorte que, às 
vezes, os miúdos não têm, que é: os meus pais... enfrentaram o divórcio de 
uma forma civilizada. Às vezes os pais (...) parece que querem comprar o amor 
dos filhos e por aí fora... E eu também tive essa sorte. Portanto, todos esses 
factores eu acho que contribuíram para que o divórcio dos meus pais não se 
tenha reflectido praticamente em nada [em mim]. (E4, p. 3) 

 

Outro aspecto da sua vivência pessoal que se reflecte na sua identidade profissional diz 

respeito ao tipo de escola que frequentou no ensino secundário. A sua experiência 

enquanto aluna nesta escola, inserida numa zona muito problemática, trouxe-lhe alguma 

confiança e à vontade para lidar com miúdos oriundos de meios sociais muito 

desfavorecidos, o que considera colocá-la em vantagem relativamente a outros 

professores com outro tipo de percursos: 

Se eu tivesse estudado num colégio, se calhar, isto para mim era tudo muito 
estranho e achava muito esquisito, como é que um professor às vezes tolera 
que um aluno esteja a conversar a aula inteira ou que faça determinadas coisas 
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ao professor ou que não respeite o professor, mas como eu andei numa escola 
pública... e a zona onde estudei (...) também não é assim tão diferente daquilo 
que é este tipo de zonas. Contactei muito com isto, embora eu... saiba que eles 
agora vão muito mais além do que aquilo... que os meus colegas iam na altura, 
não é tão escandaloso para mim ver determinadas coisas.  

[Agora] uma pessoa que tenha dado aulas, três ou quatro anos, num sítio, sei lá, 
no Estoril e, de repente, lhe sai Arriba de Baixo [a sua escola do 2º ano], com 
certeza não deve dormir muito bem nas primeiras noites. Percebo isso 
perfeitamente. (E4, p. 30) 

A forma como Rita se expressa, em relação às escolas onde leccionou no 1º e 2º anos de 

carreira, denota uma boa medida de coragem para enfrentar situações que à partida 

poderiam parecer ameaçadoras para uma professora tão jovem. De facto, quando inicia 

o ano lectivo e ainda não conhece bem os alunos, Rita confessa que “o coração bate e 

bate com força” (E4, p.31). A partir daí não pensa nos riscos que poderá estar a correr, 

embora reconheça que esta situação é potencialmente motivo de preocupação para os 

seus familiares: 

Se uma filha minha fosse para o ensino e, de repente, calhasse a dar aulas na 
Arriba de Baixo, eu era capaz de ficar um bocado preocupada. Acho engraçado 
como é que os meus pais não... Pronto, eles perguntam e tal e não sei quê, mas 
eles nunca me perguntaram: “Mas tu não tens medo?!” (...) A minha avó às 
vezes é que me dizia, “Ah, mas tu vê lá se eles te fazem alguma coisa!”. Mas eu 
tenho mais medo por eles do que por mim... Se estivesse no lugar deles teria 
mais medo do que eu tenho agora. (E4, p. 31) 

 

6.3.4. Auto-imagem avaliativa como professora 

Nos pontos anteriores, pudemos observar que Rita considera que a fase inicial da sua 

carreira foi bastante desafiadora, quer pelo tipo de população escolar com quem 

trabalhou quer pela diversidade de papéis que foi chamada a desempenhar, 

especialmente, porque no ano de estágio não tinha tido tal tipo de experiências. 

Confrontando-se, inesperadamente, com uma grande diversidade de situações 

problemáticas, a sua competência profissional foi submetida a duros testes. Deste modo, 
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é muito natural que a componente avaliativa da sua auto-imagem esteja muito presente 

no seu discurso nesses primeiros tempos. De um modo geral, Rita faz uma avaliação 

positiva de si própria como professora, contudo, como referi na parte anterior, expressa, 

também, um sentimento de aperfeiçoamento constante que se relaciona com uma certa 

convicção pessoal de que tem condições para crescer profissionalmente. 

A fase mais crítica para a sua auto-imagem terá sido a primeira metade do 1º ano de 

ensino, em que teve de aprender a trabalhar com alunos que, na sua perspectiva, não 

tinha interesse algum pela escola nem pela disciplina e com os quais teve também 

dificuldade em relacionar-se. O seu ideal como professora que consegue fazer com que 

os alunos gostem de Matemática, é abalado nesse ano, levando-a a estabelecer outros 

objectivos.  

Como mencionei, idealmente, esta jovem professora desejaria fazer com que todos os 

alunos gostassem de Matemática assim como ela gosta. Apercebendo-se que tal lhe é 

impossível, procura, então, contribuir para que os alunos realizem algumas 

aprendizagens que lhes fiquem pela vida fora, como foi apresentado na parte anterior. 

Refere a este respeito: 

O ideal para mim era, por exemplo, no início do ano perguntar se alguém 
gostava de Matemática, e toda a gente dissesse que não e perguntar no fim do 
ano e toda a gente dissesse que sim: “Ah, adoramos, adoramos!”. Isso eu 
gostava. Não consigo é que isso seja possível, às vezes acho que não consigo 
chegar a todos, mas comecei a achar que o problema não era meu. Comecei a 
achar que nem todos podemos gostar do azul... Mas o ideal para mim era isso. 
(E3, pp. 30/31) 

 

Esse ideal é colocado de parte dada a sua incapacidade para o promover plenamente. 

No entanto, isso não afecta a auto-imagem de Rita, pois como afirma: “Comecei a achar 

que nem todos podemos gostar do azul...”. Nessa fase da carreira, argumenta que a sua 

reduzida experiência profissional não lhe permite ter um melhor desempenho. Como 

refere: “Não estou a dizer que esteja a fazer um mau trabalho, que eu até acho que não 

estou mas... sinto que se calhar se tivesse mais experiência, se calhar conseguia fazer 

melhor” (E1, p. 5). Particularmente no 7º ano nesses primeiros meses, as aprendizagens 
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dos alunos em termos de conhecimentos matemáticos são pouco visíveis, levando Rita a 

afirmar que: “É horrível! Para mim é horrível. (...) Em termos de conhecimento 

matemático... não dá, quer dizer, a pessoa sente-se frustrada” (E1, p.11). No entanto, em 

termos pedagógicos começa a registar algum sucesso, não só no relacionamento com os 

alunos, como pela maneira como estes começam a encarar o trabalho na disciplina. 

Recorda, a esse respeito, como fica surpreendida quando alguns alunos correspondem 

de modo favorável a uma proposta de trabalho: 

[Um] dia quando, num dos sétimos anos, tinha-lhes dado esta ficha, e me 
aparecem alguns já com ela feita ou, pelo menos, com ela pensada, eu fiquei 
mesmo contente. Pensei: “Quer dizer, já estou a dar fichas destas, e... eles já 
estão a fazer, já se estão a interessar!”. (E1, p. 8) 

 

Ainda assim, sente uma certa incomodidade pelo facto de ter que baixar o seu nível de 

exigência com estes alunos. Embora não considere ser uma opção correcta do ponto de 

vista moral, Rita não consegue contornar as dificuldades que os alunos têm na disciplina 

dado a enorme falta de pré-requisitos que apresentam. Se fosse mais exigente, julga que 

os alunos acabariam por ter resultados muito maus e voltariam a perder o interesse e a 

auto-confiança. No ano seguinte refere-se a essa situação, ao comparar os alunos de um 

e de outro ano. Considera que o facto desses alunos possuírem uma formação 

matemática menos deficiente permite ao professor ter outras expectativas. Afirma então: 

Noto que posso puxar mais por eles. O ano passado estava um bocado triste 
porque tinha que fazer os testes assim um bocado [básicos]... se queria alguma 
coisa deles, se não os queria desmotivar. O problema é esse, é que depois eles 
desmotivam. Tinha que fazer [os testes] demasiado básicos para o meu gosto. 
Este ano já consigo pôr lá umas perguntas um bocadinho mais rebuscadas... 
(E3, p. 22) 

 

Apesar de revelar alguma insatisfação com a sua prática ao longo do 1º ano, Rita chega 

ao final do ano com a sensação que cumpriu a sua difícil missão. Pôde verificar, em 

muitos alunos, diversas transformações positivas, principalmente, ao nível das atitudes 

para com a aprendizagem na disciplina. Afirma mesmo que, possivelmente, se tivesse 
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outro tipo de alunos, menos problemáticos, não observaria uma evolução tão grande. 

Nas suas palavras, ao olhar para trás apercebe-se que os alunos: 

aprenderam mesmo e vê-se uma... mudança de atitude. Chegavam ao 3º 
período e eles já não se assustavam com uma actividade de investigação como 
no 1º, “O que é isto?!” (...) Já era diferente, não faziam as coisas da melhor 
maneira possível, mas olhavam para aquilo e já sabiam o que é que deviam 
fazer. Já não se assustavam, nem punham de lado (...) Já faziam perguntas (....) 
“Então, mas porquê?”, “De onde é que isso veio?” “Não estou a perceber.” 
“Não estou a perceber nada”, que era o que eles mais diziam, “Vai ter de 
explicar tudo de novo”. (E2, pp. 12/13) 

 

Para Rita, esta evolução que observa nos alunos, poderia expandir-se ainda mais se 

tivesse oportunidade de trabalhar com eles no ano seguinte. Continuando a empenhar-

se da mesma forma, considera que seria possível ir estabelecendo objectivos cada vez 

mais elevados para estes alunos. No final do ano afirma que: “Acho que fiquei mais 

ligada a estes miúdos e fiquei a gostar mais deles do que alguma vez pensava que ia ficar. 

Porque, à partida, pensei mesmo que ia chegar ao fim e [diria] ainda bem que acabou! (...) 

Mas [não], gostava muito de ficar cá e de ficar com eles” (E2, p. 17). 

No 2º ano, Rita parece fazer uma avaliação ainda mais positiva do seu trabalho, por 

vários motivos. Por um lado, parece haver um melhor ambiente de aprendizagem em 

todas as turmas, embora, tal como sucedeu no ano anterior, a turma de 7º ano continue 

a ficar aquém das suas expectativas. A generalidade dos alunos dessa turma tem um 

fraco desempenho e revela pouca vontade para realizar trabalhos que se estendam para 

lá das aulas. Nesse caso, Rita experimenta uma certa frustração porque, segundo ela, não 

obtém os resultados que deveria face ao investimento que coloca no seu trabalho com a 

turma. Como refere, existe uma preocupação, por parte de alguns professores, em 

utilizar o espaço do EA para os alunos desenvolverem certas competências que poderão 

capitalizar para outras disciplinas, como é o caso da Matemática. No entanto, na sua 

turma de 7º ano essas iniciativas não têm o sucesso desejado, como nos conta na 

história seguinte, a propósito da proposta de elaboração de relatórios de uma actividade 

prática: 
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É uma turma em que eu peço trabalhos de grupo, não aparece nada ou aparece 
um, e o que aparece é coisas copiadas. 

Por exemplo, em EA nós aproveitámos para explicar como é que se fazia um 
trabalho de grupo, um relatório e por aí fora (...) 

Fizemos [em Matemática] uma actividade muito gira para a experimentação da 
lei de Hooke, na parte da proporcionalidade directa. Eles estiveram mesmo a 
experimentar com os pesos, com a mola, mediram o alongamento, ver se o 
alongamento era proporcional ao peso da mola... Gostaram muito da aula, 
Estiveram ali todos a experimentar... Fui fazendo com que eles fossem 
escrevendo no caderno os apontamentos que eu sabia que depois iam precisar 
para o relatório. E então, já tinha dito antes, mas voltei a referir no fim que 
aquilo depois era preciso fazer o relatório. Já tinham uma fichinha a explicar o 
que é que era para pôr no relatório: que tinham que explicar o que tinham feito, 
que tinham de dizer qual era o material que tinham utilizado, quanto tempo é 
que tinha durado a experiência, explicar a experiência, tal, tal, tal...”. Tinham 
tudo escritinho ali. Apareceu-me... mais de um mês depois, quando eu já não 
estava à espera, um relatório! (E3, p. 20) 

 

Contudo, os resultados nas turmas de 8º ano são bastante mais positivos, dando-lhe 

uma maior sentimento de realização. Por exemplo, também a propósito da realização de 

trabalhos de grupo que ficam à responsabilidade dos alunos, Rita manifesta-se mais 

satisfeita com o desempenho dos alunos desse nível de escolaridade, em especial porque 

considera que lhes impôs um certo nível de exigência.  

Nas outras turmas tive trabalhos suficientes, nos sessenta, setenta [por cento], 
portanto, são trabalhos bastante razoáveis. E eu também sou um bocado 
exigente naquilo que vem e a forma como vem, porque se eu ensino a forma 
como é, não é para vir qualquer coisa. Acho que eles agora estão a ter mais 
cuidado na forma como estão a fazer as coisas (...) que têm o cuidado de pôr a 
bibliografia. Na bibliografia não põem Internet, mas colocam os endereços. 
Sabem que não devem apresentar trabalhos com colagens, que devem tirar 
fotocópias para depois entregarem a fotocópia. Pronto, esses cuidados, já noto 
que eles têm, o que é bom, quer dizer que houve ali um progresso. (E3, p. 21) 

 

Por outro lado, também a classificação dos alunos do 8º ano no final do período é, na 

maioria, positiva. No caso da sua direcção de turma, logo no primeiro período, apenas 
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atribui uma classificação de nível 2. Rita atribui, em boa medida, o mérito desses 

resultados ao seu trabalho, quer como professora da disciplina, quer como directora de 

turma, uma vez que a maioria dos alunos não trazia boas classificações do ano anterior. 

Apesar da avaliação positiva que Rita faz do seu trabalho, nota-se que sente alguma 

insatisfação, no que diz respeito a questões didácticas, principalmente porque não 

consegue implementar estratégias de ensino de natureza mais aberta, com a frequência 

que gostaria. Em algumas turmas, sente que os alunos desmotivam-se com facilidade 

quando lhes propõe um trabalho mais independente, como é o caso das actividades de 

investigação. Afirma, em relação a uma turma, no 2º ano: 

Eles são mesmo muito fraquinhos! Por exemplo, é uma turma que eu sinto que 
com uma actividade de investigação, eles desmotivam. Não consigo motivá-los 
para uma actividade de investigação. Consigo muito mais motivá-los numa 
aula... dirigida por mim mesma, em que tenho que ser eu a expor... Depois no 
meio tenho que lhes pedir umas opiniões para ver se há ali uma certa 
interactividade, mas aí consigo captá-los muito mais do que numa actividade de 
investigação. Não quer dizer que não as faça, que faço. Agora sei é que, à 
partida, o resultado não vai ser tão bom como, por exemplo, em algumas 
turmas que a Adriana tem (...) Acho que são duas turmas fabulosas nisso e 
gostam imenso e, pronto, é bom... Não sou professora dessas turmas mas ainda 
bem que eles gostam. E acho que eles aprendem mais com isso. (E3, p. 11) 

 

Pela comparação que estabelece entre esta sua turma de 7º ano e as da colega Adriana, 

observa-se que Rita atribui essa limitação da sua prática às próprias características dos 

alunos. Portanto, a sua auto-imagem não sai fragilizada por não conseguir realizar as 

aulas como gostaria, mantendo a esperança que no futuro isso venha a ser possível. Rita, 

ao considerar que o seu desempenho depende também muito dos alunos que tem 

perante si, minimiza os perigos de uma auto-avaliação mais negativa. Como refere, “o 

desempenho do professor em todos os dias depende muito de não sei quantos outros 

indivíduos que estão com ele a trabalhar na mesma sala” (E3, p. 3). 

No 3º ano, Rita sente-se bastante mais realizada com o desempenho dos alunos do 3º 

ciclo, em especial os do 7º ano. Comparativamente com os de anos anteriores são 

alunos mais motivados para a escola e para a aprendizagem da Matemática e que 
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correspondem melhor às solicitações do professor. Esta jovem professora está também 

muito satisfeita com o tipo de abordagem e com os materiais que conseguiu 

desenvolver, nestes primeiros anos na profissão, para este nível de escolaridade. Para tal 

tem contribuído a experimentação de novas ideias nas aulas e o trabalho com outros 

colegas, tanto na escola como fora dela, como no caso do GTAM. Como afirma:  

Não é gabar-me nem nada do género, mas eu acho que as minhas aulas (...) no 
7º ano já foram tão pensadas, já foram tão trabalhadas e já houve o contributo 
de tanta gente que... acho que as aulas estão francamente ricas, acho que, é a tal 
coisa, podem agradar a todos: aos que querem prosseguir estudos, aos que não 
lhes interessa matemática para nada, aos que... Por exemplo, hoje tenho uma 
turma, a turma do 7º Y não são alunos brilhantes e (...) estiveram 
interessadíssimos nesta aula da proporcionalidade directa. (E5, p. 9) 

No 10º ano, como já referi na secção anterior, Rita sente que ainda tem um longo 

caminho a percorrer. Está disposta a continuar a trabalhar afincadamente, tal como tem 

feito em relação ao ensino básico, e está confiante de que terá, de igual modo, sucesso 

nesse percurso. Refere, em relação às suas aulas de 10º ano: “Não vou dizer que são 

umas aulas brilhantes, porque eu acho que não são... acho que é um ponto de partida 

para um dia quando eu voltar a dar 10º ano melhorar ainda mais” (E5, p. 10). 

Um dos aspectos da sua prática em que considera ter mais a melhorar, em todos os 

níveis de escolaridade, é a gestão do tempo. Embora, em geral, faça uma planificação 

com algum cuidado para cada aula, acaba por alterar o plano no decurso da aula de 

acordo com o feedback dos alunos ou, simplesmente, porque naquele momento tem a 

intuição ou o desejo de fazer de modo diferente. Por vezes, é levada pelo entusiasmo e 

acaba por demorar muito mais tempo em determinado assunto do que o previsto. Rita 

considera-se muito indisciplinada na gestão do tempo, deixando-se conduzir, neste 

respeito, mais pela emoção do que pela razão: 

Se há alguma coisa que só tinha programado fazer em meia hora mas se me 
está a dar gozo e quero continuar, eu faço duas horas se for necessário. 
Portanto, acho que essa indisciplina relativamente ao tempo às vezes reflecte-
se... nas aulas. (...) Não consigo cortar e passar para outra. Se eu acho que é o 
que me está a dar gozo a mim e se está a dar gozo a eles, eu não consigo. (...) 
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[Mas] eles depois acabam por ser prejudicados noutro sentido (...) Estamos ali a 
falar daquele assunto mas há outros que também temos de tratar. Tenho de 
saber pesar isso e, às vezes, não sei. (E5, pp. 18/19) 

Outra das vertentes da auto-imagem avaliativa de Rita diz respeito aos novos papéis que 

teve que desempenhar ao leccionar FC e EA. Não começando muito segura quanto aos 

objectivos dessas áreas nem quanto à sua própria capacidade para as leccionar, foi 

pouco a pouco ganhando confiança e sentido uma maior realização profissional com 

esse trabalho. Como refere, a sua aprendizagem nesse campo ocorreu, em boa medida, à 

custa dos erros que foi cometendo: 

O que acontece é que... às vezes a coisa não corre tão bem e venho... cá fora ou 
quando acaba a aula, penso: “Isto podia ter corrido melhor, podia ter abordado 
isto de uma maneira diferente”. E fico mais triste. Mas,  o que é que isto faz? 
Faz com que para o ano se voltar a dar o mesmo tema já tenha... ali qualquer 
coisa que me diga: “Não deves de ir por aí, deves ir de outra maneira”. E isso é 
sempre bom. (E4, p. 20) 

 

Ainda assim, avalia positivamente o seu desempenho nesta área, reconhecendo a sua 

importância para a formação do aluno e facilitando até mesmo o seu papel como 

professora de Matemática. Recorda algumas aulas e algum tipo de metodologia em que 

foi muito bem sucedida e que lhe trouxeram grande satisfação, muito em particular, os 

debates que promovia com os alunos sobre temas do seu dia-a-dia. 

Um factor com alguma relevância na auto-imagem avaliativa desta professora é o 

feedback que recebe de outras pessoas, principalmente, de colegas e alunos. Em especial, 

no 1º ano, foi muito importante para Rita ter a validação do seu trabalho pelo Conselho 

Executivo e por outros professores. Houve um acontecimento infeliz, já no 3º período, 

que a afectou profundamente a nível emocional e que a fez questionar o seu trabalho: 

um vidro do seu automóvel apareceu todo estilhaçado. Anteriormente tinha também 

aparecido ali um grande risco. Nesse momento o apoio dos colegas foi determinante 

para lhe reassegurar a confiança no seu desempenho profissional. Na história seguinte 

Rita relata o sucedido:  
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Quando foi do vidro eu fiquei de rastos. Tinha dado quatro horas, tinha as 
minhas turmas todas nesse dia. As aulas foram todas iguais. Os alunos gostaram 
imenso, dei-lhes as notas [de euro], mostrámos como era um euro... Como é 
que encontramos o valor dos euros (...) por exemplo, querer saber preço de 
uma Playstation, o preço de um Happy-meal no Macdonald’s, quanto é que ia 
custar (...) 

Aliás foram duas alunas minhas que me vieram dizer... No fim de todos os dias 
ficava [mais um pouco]. Toca às 6 e 15, mas eu chegava a sair daqui às 8 da 
noite, ficava na conversa com os meus colegas. E estava aqui muito descansada 
a contar uma peripécia qualquer que me tinha acontecido e vem uma delas 
muito a correr (...) “Stôra, o seu carro tem o vidro partido!”. Nem queria 
acreditar. Não consegui fazer nada, aliás nem consegui quase trazer o carro para 
dentro da escola... A presidente do conselho executivo é que me esteve a 
aspirar o carro, eu não consegui fazer nada, não tinha reacção para nada. 
Depois (...) só chorava. Diziam-me, “não chores, não chores”. Mas não era o 
vidro, não era pelo vidro. Era tão triste porque eu achava que aquilo era tão 
injusto que não tive reacção para nada. Eles é que fizeram tudo, foram todos 
impecáveis como têm sido sempre.  

Fiquei muito abatida nessa altura (...) Aliás houve um colega meu que se 
apercebeu perfeitamente qual era o meu problema, o que é que estava a sentir e 
ele veio-me dizer uma coisa que eu achei muito importante. Houve imensa 
gente que me disse muita coisa mas aquilo que ele me disse foi muito 
importante, que foi: “Lá por uma estupidez que algum parvo esteja a fazer, isso 
não pode de maneira nenhuma pôr em causa a qualidade do trabalho que tu 
estás a ter com eles”. Ele disse-me que achava que o trabalho que eu estava a 
ter com eles era de extrema qualidade e que não podia de maneira alguma por 
um incidente daqueles, que eu nem sequer tinha a certeza tinha sido algum 
aluno, pôr em causa isso, e portanto não podia deixar-me abater por uma coisa 
dessas. 

Essa foi uma parte má. Agora para o fim... (E2, pp. 18/19) 
 

Rita estabelece nesta história o contraste entre uma parte do dia em que as aulas 

correram bem e os alunos pareciam satisfeitos, seguida de uma conversa descontraída na 

sala de professores, e o anúncio do acidente que o seu automóvel tinha sofrido. Para ela 

tratar-se-ia de um acto de vandalismo de um dos seus alunos, o que a deixa 

profundamente magoada. Como refere, “achava que aquilo era tão injusto”. Do seu 
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ponto de vista, a sua imagem de uma professora que consegue desenvolver um bom 

relacionamento com os alunos é colocada em xeque e tudo aquilo que considerava ter 

conquistado nesse ano é, de repente, abalado. O apoio dos colegas e, em especial, as 

palavras de um deles, ajudaram-na a refazer a sua leitura desta situação, tão catastrófica 

para si. Também os alunos se mostraram surpreendidos com o sucedido e interessados 

em ajudar a descobrir o autor deste suposto acto de vandalismo. Desta forma, Rita 

conseguiu superar o incidente, não deixando que este pusesse em causa o trabalho que 

realizou neste ano. 

A relevância que Rita atribui às ideias dos outros para a sua auto-avaliação, também é 

visível pelo facto de pedir a opinião dos alunos por escrito sobre a sua prática, no final 

de cada período. Considera que foi desperta para este aspecto no 4º ano do curso. 

Assim, procura ler com atenção aquilo que os alunos escrevem, reflectir sobre isso e 

integrar na sua prática tanto quanto possível. Menciona que:  

Peço sempre, no ano passado pedi, este ano voltei a pedir a opinião: “O que é 
que acharam?”, “Coisas boas e coisas más...”. Acho que é muito importante, 
mas é não é pegar naquilo e pôr lá ao monte. É pegar naquilo, ir ler e saber 
discernir as críticas (...) Gosto daqueles que dizem: “Não gostei disto porque 
não percebi, porque acho que podia ter explicado melhor” ou “Gostei muito 
das aulas de computadores porque percebi melhor do que em aulas de 
exercícios”. Essas críticas acho que são construtivas, são boas para nós vermos 
o que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer mal, como é que 
podemos alterar, se chegamos a todos os alunos, se não chegamos a todos. (E2, 
p. 12) 

 

Para além desse momento específico, Rita procura também ir ouvindo o que os alunos 

têm a dizer sobre a sua actuação ao longo do ano. De um modo geral, a avaliação que os 

alunos fazem vem-lhe reafirmar a sua auto-imagem como uma professora bem sucedida. 

No entanto, os alunos identificam, por vezes, alguns aspectos em que considera ser 

necessário melhorar. Estes prendem-se, especialmente, com a gestão da turma. Rita 

sente, principalmente no 1º ano, que pelas dificuldades que tem no controlo dos alunos, 

por vezes, deixa-se afectar emocionalmente e perde o autodomínio. Uma das críticas 

que os alunos lhe endereçam é que, nessas ocasiões, grita muito com eles. Como refere, 
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ao não conseguir criar na aula um ambiente, simultaneamente, descontraído e de 

trabalho, tem de assumir uma posição autoritária mas que ainda não sabe gerir bem. 

Estamos muito contentes... mas eles começam logo a abusar, porque acho que 
ainda não sabem bem o meio termo. A pessoa tem de mudar radicalmente de 
atitude, então, passa ali os próximos dez minutos com cara séria... a mandar uns 
gritos para o ar. É uma das maiores críticas que eles me fazem (...) Agora para o 
fim já estava a ver se me continha mais até porque agora já não estava a ajudar. 
Essa tenho que melhorar, porque... não é o grito... Tenho que arranjar outra 
estratégia. E é uma das coisas que aprendi com as críticas que me fizeram (...) 
“Achamos que a stôra grita muito. Não grite tanto connosco!”. Mas, pronto, a 
pessoa, às vezes, quando se irrita é mais fácil falar alto. (E2, p. 13) 

 

Por outro lado, apercebe-se que necessita de exercer um maior autodomínio quando os 

alunos fazem certas afirmações que não lhe agradam. Considera que nessas situações 

seria, por vezes, mais sensato não relevar o que os alunos dizem, ou pelo menos não 

lhes responder de um modo impulsivo. Mas, pelo contrário, Rita ainda se sente “muito 

efervescente, então eles dizem qualquer coisa e está a dar-me logo vontade de 

responder, mas não pode ser (...) Eu reconheço isso só que também... às vezes não 

consigo, é mais forte do que eu” (E2, p. 16). Apesar disso, Rita tem a percepção que os 

alunos, em geral, gostam muito de si, o que lhe é muito gratificante. Como refere: 

Na minha direcção de turma tenho consciência que eles gostam muito... mesmo 
muito, porque as mães vêm cá e dizem: “Ah! Ela gosta tanto de si!". Porque eu 
acho que eles olham para mim, quando eu lhes estou a dar os sermões, e não 
devem ver uma professora, devem ver (...) a irmã mais velha que está a dizer o 
que é que eu devo fazer, é mesmo. (E1, p. 24) 

 

Outro elemento favorável à auto-avaliação de Rita como professora é o seu grande 

envolvimento nas actividades na escola e o tempo que lhes dedica. Como referi 

anteriormente, a propósito da sua auto-imagem descritiva, valoriza na profissão um 

grande empenhamento pelo trabalho na escola e tem a percepção que procura fazer o 

máximo de acordo com os seus próprios padrões. Adicionalmente, a forma como Rita 

encara o ser professor, como alguém que “anda numa roda viva”, leva-a a avaliar o seu 

envolvimento na profissão sempre por defeito. Como menciona, no 2º ano: “Às vezes 
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olho e digo, mas eu só estou a fazer... só estou na escola, só estou no GTAM e que não é muitas 

vezes, e estou a dar explicações! Mas, como é que eu consigo não ter tempo para mais nada?! Mas é 

verdade, não tenho” (E3, p. 29). 

No 3º ano, Rita considera que se dedica a um menor número de actividades na escola, 

pois a preparação do 10º ano requer bastante tempo. Mesmo assim, envolveu-se, 

profundamente, na reorganização curricular com as duas turmas do 7º ano, não 

concordando com a forma como muitos professores da escola encaram esta iniciativa. 

Rita criou um projecto diferente para cada turma, em que procurou estabelecer 

articulações com o máximo de disciplinas possível. Julga que talvez tenha sido 

demasiado ambiciosa ao querer trabalhar com cinco ou seis professores diferentes, mas 

reconhece que tem dificuldade em controlar o seu entusiasmo. 

A sua dedicação à profissão e aos alunos, em particular, bem como o entusiasmo que 

coloca nas suas actividades, são aspectos, que como referi, Rita valoriza bastante. No 

entanto, teme que tais características venham a ser prejudiciais para si própria em termos 

físicos e emocionais. Tem consciência de que o facto de viver a profissão de um modo 

tão intenso pode, rapidamente, conduzir a um grande desgaste. Como refere, preocupa-

se imenso com os problemas dos alunos, tanto do foro escolar como pessoal, e tem a 

tendência de continuar a pensar e a falar sobre estes em sua casa: 

Eu vivo muito os problemas deles. E eu sei que se algum aluno meu está com 
algum problema, seja pessoal ou não eu fico, não consigo... não levar para casa. 
E, se calhar, devia saber gerir isso melhor. Eu acho que isso vai... prejudicar-
me, quer dizer, pode prejudicar ou não. (...) [Em casa] também já não dá para 
me ouvir falar sobre os problemas dos alunos. Tento falar de outras coisas 
quaisquer, senão o assunto é sempre o mesmo. (E5, p. 20) 

Observa-se, pois, que Rita apresenta uma auto-imagem avaliativa globalmente bastante 

positiva, embora tendo a sensação de que, no ano seguinte, poderá ainda fazer um 

trabalho melhor. Afirma mesmo: “acho que estou contente com aquilo que sou, por ora 

estou” (E3, p. 30). Como referi anteriormente, esta jovem professora manifesta uma 

forte convicção pessoal de que tem condições para crescer profissionalmente. 

Curiosamente, relaciona esta sua característica com um certo ideal que tem em mente 
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embora não explicitável e que lhe permite acalentar, cada ano a esperança de que o 

próximo irá ser melhor: 

Se me tivesse perguntado no ano passado se eu era uma boa professora, eu 
dizia que estava a fazer o melhor que podia. E este ano, acho que no ano 
passado estava a ser super pobre. Este ano é que acho que estou a ser muito 
melhor. Com certeza, se tudo correr bem, para o ano vou achar que este ano 
não fiz tudo o que podia. Portanto, eu acho que nunca faço tudo. Faço o 
melhor que posso, e acho que é um bom trabalho. Agora tenho sempre aquele 
ideal, é o mal, tenho sempre o ideal de uma coisa fabulosa. (E4, p. 19) 

 

6.3.5. Perspectivas de futuro profissional 

De acordo com o que observámos anteriormente, Rita perspectiva a sua profissão em 

termos de um contínuo desenvolvimento profissional. Na sua opinião, um dos 

elementos fundamentais para esse crescimento é a experiência diária, a qual necessita, 

contudo, de ser constantemente apoiada por uma atitude crítica e reflexiva. Também, 

considera fundamental o professor estar disposto a experimentar outras ideias e outras 

abordagens. Rita valoriza bastante o contributo que outros colegas podem dar nesse 

sentido, tal como aconteceu ao trabalhar com a colega Adriana, no 2º ano. Assim, vê 

com bastante interesse uma possível interacção com outros professores que seja 

extensível às próprias aulas: 

[Ao] ir a uma aula de um colega meu e se eu for com olhos de ver e... olhar para 
qualquer coisa que ele faça e que eu ache que não faço tão bem... Há 
determinadas coisas que nós tiramos. Acho que devíamos sempre observar 
aulas de outros colegas. Acho que se aprende tanto, mesmo que seja de outra 
disciplina, com outro ano, com outros miúdos (...) E a pessoa vai e vê: “Ela está 
a fazer isto desta maneira, se calhar, é bom, vou experimentar. Mas é preciso ir 
com uma atitude de experimentação, não é ir lá para criticar... (E2, p. 11) 

 

Esta disposição do professor para experimentar liga-se, pois, à ideia de evolução 

profissional que esta jovem professora defende fortemente. De facto, Rita considera que 

desde o 4º ano do curso, começou a perceber que o contexto educativo está em 
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constante transformação e, como tal, o professor tem de estar, igualmente, disposto a 

evoluir. No estágio esta perspectiva foi reforçada, levando Rita a afirmar que: 

As coisas evoluem e nós temos de ir no barco, porque se o perdemos é muito 
complicado apanhá-lo. Portanto, isso tem a ver com a minha postura... não 
quero estagnar. Tenho que melhorar sempre e fazer coisas novas, porque isso é 
bom para mim e bom para os meus alunos. (E2, p. 24) 

Tal como referi, anteriormente, Rita vê a sua permanente necessidade de 

aperfeiçoamento como uma característica transversal às actividades a que se dedica. 

Considera que tem uma atitude crítica em relação às suas consecuções, dispondo-se, 

frequentemente, a reflectir sobre aquilo que faz. Deste modo, procura ir transformando 

a sua prática de acordo com a análise que faz das situações. Refere a este respeito que: 

“Estou a fazer o melhor que posso sempre, senão estou doente. Mas mesmo... [assim] 

tento sempre olhar para trás e tento ver onde é que fiz mal e o que é que posso 

melhorar. Porque acho que se pode sempre melhorar” (E5, p. 18). Rita não identifica 

uma referência ou um modelo da professora que quer ser, antes considera ter, objectivos 

que estabelece de acordo com a análise que faz de si própria como professora, o que faz 

com que seja ela própria a sua referência principal. Como afirma, trata-se “de uma 

referência por recorrência (...) não no sentido de querer ser aquilo que fui, mas no 

sentido de querer ser melhor do que no ano anterior” (E5, p. 18). 

Rita manifesta o seu desejo de continuar a desenvolver-se do ponto de vista do 

conhecimento didáctico da Matemática no ensino básico. Afirma, igualmente, desde o 

início que gostaria de vir a leccionar o ensino secundário. Considera que esse nível de 

escolaridade exige um tipo de preparação diferente, dado que é mais exigente em termos 

do conhecimento matemático, mas que isso constitui um desafio aliciante para si. No 3º 

ano de carreira, ao ser-lhe atribuído o 10º ano de escolaridade, esse seu desejo vem a 

concretizar-se, até mais cedo do que o que previa. Manifesta vontade de continuar 

futuramente a leccionar nos dois ciclos de escolaridade porque sente-se realizada em 

ambos. No entanto, em relação ao ensino secundário considera que ainda tem muito 

para aprender. 
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Esta professora pretende, ainda, continuar a melhorar nas outras áreas que tem 

leccionado. No 2º ano, afirma que vê também com interesse a hipótese de vir a trabalhar 

na Área de Projecto no ensino básico. De facto, ao ter participado numa acção de 

formação sobre este tema, apercebeu-se da contribuição importante que a Matemática 

pode trazer para esta área. Como afirma:  

Foi muito giro, ver, às vezes, coisas que não tinham nada a ver, conseguirmos 
fazer um projecto para envolver diversas disciplinas. Nós, por exemplo, 
queríamos saber mais sobre castelos, então decidimos, “Vamos fazer um 
projecto sobre castelos!”. E a quantidade de Matemática que lá está! E de outras 
coisas que não tinham nada a ver. Houve projectos sobre o genoma humano 
(...) O nosso sobre castelos dava perfeitamente para fazer no 3º ciclo... E, em 
termos de conhecimentos, não foi preciso nada de especial... E até (...) pensei, 
“se calhar, gostava de ficar com uma Área de Projecto”, embora dê muito 
trabalho. (E3, p. 17) 

No 3º ano de carreira surge essa oportunidade a que, como mencionei atrás, Rita adere 

com grande entusiasmo e dedicação. Embora continue apostada em trabalhar neste tipo 

de projectos, considera que há que ter cuidado para não traçar planos demasiado 

ambiciosos. 

Para além do contributo da experiência para o seu desenvolvimento profissional, Rita 

considera também importante envolver-se em outras actividades formativas, tal como 

foi o caso da acção referida acima que começou a frequentar ainda no 1º ano de carreira. 

Defende que foi logo no 4º ano de curso que começou a perceber que a formação inicial 

era apenas um começo e a ver a necessidade de procurar continuamente outros espaçoso 

de formação. Por isso, no 2º ano de ensino passou a integrar o grupo de trabalho 

GTAM, onde participa num círculo de estudos que se tem dedicado às questões da 

cidadania e ensino da Matemática. 

Paralelamente, esta jovem professora tem participado no ProfMat, apresentando 

comunicações e sessões práticas quer com as ex-colegas de estágio quer com membros 

do GTAM. Este é um evento anual a que Rita dá muita importância pela possibilidade 

de troca de ideias e experiências entre professores de diferentes níveis de ensino. A sua 

postura ao participar nesses congressos é o de “dar e receber”, pelo que pretende 
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continuar a dinamizar sessões todos os anos. No momento da última entrevista, no 3º 

ano, já tinha começado a pensar em fazer uma sessão com uma colega da escola, a quem 

incentivou a inscrever-se no encontro. 

Dado que tem tido o seu tempo muito preenchido nestes primeiros anos de profissão, 

não engendra outros projectos para o futuro imediato, embora comece no 3º ano a 

ponderar a hipótese de vir a realizar o mestrado em Educação. A partir desse ano 

começa a notar em si um grande interesse por esse curso, que encara como uma 

excelente oportunidade para “crescer novamente imenso” (E5, p. 22). A sua inscrição 

está dependente de conseguir encontrar alguma estabilidade na profissão entrando para 

os Quadros de Zona Pedagógica. Isto por que Rita quer tirar o máximo partido das 

aprendizagem que julga que esse ano lhe proporcionará e que tal não será possível sem 

ter as condições de trabalho adequadas. Como refere: “É um mestrado para fazer com 

calma... para eu gostar e gozar aquilo que estou a aprender” (E5, p. 22). Para além dessa 

condicionante, Rita quer realizar o mestrado com a sua colega Adriana, a qual, tendo um 

ano de serviço a menos, encontrará, provavelmente, a estabilidade profissional um 

pouco mais tarde. 

Tentando pensar no seu futuro a médio prazo, quando a sua situação profissional se 

tornar mais estável e constituir a sua família, Rita questiona-se se terá condições de se 

envolver na profissão com a mesma intensidade, afirmando que: 

O ritmo é que não sei como é que vai ser, porque agora ainda sou nova, não 
tenho filhos, não tenho marido, não tenho uma casa só minha para cuidar. Está 
bem que ajudo em casa e por aí fora, mas aquela coisa de naquele dia, “tenho 
mesmo que ir às compras porque não tenho nada no frigorífico”. Quando isso 
acontecer não sei como é que vai ser. Eu digo isso às minhas colegas mas elas 
dizem: “Vais ver que arranjas um ritmo! Tem que ser”. E eu acho que tem 
mesmo que ser (...) Mas, mesmo abrandando o ritmo, eu acho que é possível 
continuar sempre a fazer coisas diferentes e interessantes. Se calhar, não se 
pode é fazer todos os dias ou não se pode estar todas as tardes na escola. Mas 
eu acho que há [muitas possibilidades]... (E3, p. 30) 

 

Portanto, na expectativa de vir a ter uma vida familiar mais exigente, Rita espera 

continuar a desenvolver um trabalho de qualidade e que lhe traga satisfação profissional. 
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Pois, como afirma, na sua forma de ser professora precisa de “ter sempre alguma 

pontinha de entusiasmo, acho que tem mesmo que ser” (idem). 

Contudo, a maior preocupação de Rita, ao se encontrar no 3º ano na carreira, diz 

respeito à sua vida profissional e não à pessoal. A sua profissão e, principalmente, os 

seus projectos em torno desta, assumem uma enorme importância para Rita. Esta jovem 

professora vê como o seu maior drama na actualidade, a hipótese de não ter colocação 

no ano seguinte ou de continuar a mudar de escola todos os anos, não podendo dar 

seguimento aos seus projectos na escola, com todo o prejuízo que isso acarreta em 

termos do seu desenvolvimento profissional. Nas suas palavras: 

O meu problema, agora, já não é se apanho alunos complicados ou não, se 
apanho escolas, é se apanho alunos e se apanho uma escola. É um medo que 
eu nunca pensei que poderia vir a ter que é não conseguir poder fazer aquilo... 
aquilo para que me preparei. Eu sempre achei que o mais triste de uma pessoa 
que tirava um curso era acabar o curso e não poder exercer nada que tivesse 
minimamente a ver. Não me estou a ver a dar explicações o dia inteiro, que 
acho que isso é horrível, porque para mim explicações não é... não é a mesma 
coisa que ser professor. (...) E, portanto, é uma coisa que me assusta. 

E, às vezes, fico desanimada porque a pessoa quer continuar um trabalho, quer 
continuar a melhorar enquanto profissional, a desenvolver-se, e... esta história 
de todo o ano andar a saltar de um sítio para o outro não dá continuidade a 
nada. (E5, p. 16) 

 

 

                                                 
NOTAS 

1 TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária 
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CAPÍTULO 7 

 

ESTUDO DE CASO – CHEILA 

 

 

 

7.1. Apresentação 

 
Conheci Cheila ao leccionar o 2º semestre da disciplina de Didáctica da Matemática. 

Nessa altura, encontrava-se muito empenhada em concluir as disciplinas de Matemática 

de outros anos para poder ingressar no estágio, o que tinha que conciliar, ainda, com um 

trabalho em part-time que tinha assumido dois anos antes. Recordo, dessa época, que esta 

jovem manifestava uma atitude bastante pragmática relativamente às tarefas que eram 

propostas na turma, dando forte evidência que tinha que efectuar uma criteriosa gestão 

do seu tempo. Cheila envolvia-se facilmente nas discussões nas aulas, dando a conhecer 

as suas ideias com grande frontalidade. No ano seguinte, através de encontros casuais 

com ela e de conversas informais com o orientador do Departamento de Educação, 

tomei conhecimento que o estágio decorria sem grandes sobressaltos, embora tivesse 

que lidar com alguns desafios a nível pedagógico. 

O trabalho empírico desta investigação permitiu-me conhecer aspectos da vida desta 

jovem professora que, até então, desconhecia em absoluto. Cheila, que é de origem 

africana, revelou-me que os seus pais nasceram em Cabo Verde e imigraram para 
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Portugal, no início da década de 70, já com a primeira filha. Cheila nasceu no nosso país 

e aos 10 anos ingressou num colégio interno religioso, onde estiveram também duas das 

suas irmãs. Embora frequentasse as aulas numa escola secular oficial, viveu nessa 

instituição até aos 18 anos, altura em que ingressou na Faculdade. 

Durante os ensinos básico e secundário considerava-se uma boa aluna, o que lhe 

acalentou a esperança de poder vir a frequentar um curso universitário. A sua entrada no 

curso de Ensino da Matemática não foi a sua primeira opção, mas mesmo assim ficou 

bastante satisfeita com esse acontecimento. 

Ao passar a frequentar a Faculdade, Cheila apercebe-se de que aquele é um mundo 

muito diferente do ensino secundário. Não fica muito perturbada com as diferenças que 

encontra, tendo, numa fase inicial, a expectativa de vir a concluir o curso sem grandes 

percalços. No entanto, à medida que o tempo vai avançando os maus resultados vão-se 

avolumando, levando-a a aperceber-se que teria de se aplicar muito mais no estudo. A 

reprovação em algumas disciplinas leva a repetir um ano. Devido a essas reprovações só 

consegue completar as últimas disciplinas da formação matemática no ano de estágio. 

Desde a sua entrada na Faculdade que aproveita o mês de Agosto para trabalhar como 

animadora numa colónia de férias. No 3º ano em que frequenta a licenciatura consegue 

um trabalho em part-time, numa actividade não relacionada com o ensino, que lhe ocupa 

os fins-de-semana. 

A formação educacional de Cheila é repartida por dois anos lectivos de forma a realizar, 

num mesmo ano lectivo, disciplinas de Matemática e de Educação. Desta forma, 

considerava que lhe seria mais fácil ter sucesso nas disciplinas de Matemática dado o 

número de exames ser menor. Através da formação educacional, Cheila apercebe-se que 

as suas perspectivas sobre o ensino se encontram um pouco desajustadas face à 

realidade das escolas. Contacta com outras formas de conceber o ensino e a 

aprendizagem que lhe parecem mais desafiadoras mas também mais interessantes, no 

entanto, considera que algumas disciplinas são demasiado teóricas, não conseguindo 

vislumbrar a sua utilidade para o ensino. 

O seu estágio decorre numa escola secundária da cidade de Lisboa, onde lhe são 

atribuídas uma turma de 7º ano e uma de 9º ano e realiza regências numa turma da 
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orientadora do 10º ano. Confrontada com uma turma considerada muito difícil sente 

que conseguiu ter um bom desempenho, o que a fez concluir o ano com um sentimento 

de realização profissional. Apesar de não ser essa a sua expectativa inicial, o trabalho foi 

realizado individualmente em grande parte do ano. Dessa experiência não identifica 

referências profissionais que lhe sejam significativas. 

Ao iniciar o 1º ano na carreira, Cheila tinha 25 anos, tendo sido colocada numa escola 

secundária, da linha do Estoril, não muito distante da localidade em que reside, nos 

subúrbios de Lisboa. Foi-lhe atribuído um horário incompleto em mini-concurso, mas o 

conselho executivo disponibilizou-se, de imediato, a completar-lhe o horário. Leccionou 

em três turmas de 7º ano e uma de Métodos Quantitativos e tinha ainda uma direcção 

de turma. A população escolar, tal como tinha sucedido no estágio, era muito 

heterogénea quanto à origem cultural e económica, convivendo na mesma turma alunos 

de extractos sociais muito baixos com alunos da classe média alta. Existiam ali também 

muitos alunos de origem africana. Durante esse ano, Cheila mantinha o seu trabalho em 

part-time ao fim de semana que a ajudava a pagar o empréstimo sobre a habitação que, 

entretanto, tinha adquirido. 

No 2º ano foi colocada também em mini-concurso, numa escola básica da região saloia, 

a Escola Básica 2,3 do Alto do Vento, que fica a uma curta distância do seu local de 

residência. Mais uma vez consegue um horário completo, constituído por quatro turmas 

de 7º ano e uma de 9º. Cheila passa então a lidar com alunos muito diferentes daqueles 

com que tinha contactado até então, dado que a escola se insere num meio pequeno que 

preserva ainda um pouco das características de uma zona rural. 

No 3º ano, é novamente colocada em mini-concurso, mas desta feita em duas escolas da 

linha do Estoril. Numa, no horário da manhã (Escola do Albatroz) e, na outra, à tarde 

(Escola de Alvarinho), o que, dado não se encontrarem muito distantes, lhe permite 

realizar o trabalho sem muita pressão. Ambas as escolas têm 3º ciclo e ensino 

secundário mas a sua população estudantil é completamente diferente. A Escola do 

Albatroz tem alunos que provêm da classe média e média alta e cujos pais se preocupam 

bastante com o desempenho dos filhos. Esta surge, aliás, muito bem colocada no ranking 

das escolas a nível nacional. Por sua vez, a Escola de Alvarinho recebe alunos com 
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graves problemas sociais, observando, com surpresa que os problemas de indisciplina 

multiplicam-se até mesmo no ensino secundário. Cheila tem um horário de 16 horas na 

primeira destas escolas, com uma turma de 8º e outra de 9º ano e Apoio Educativo a 

alunos do 10º ano. À tarde tem duas turmas de Métodos Quantitativos. Deste modo, 

consegue ter um horário completo de 22 horas. 

 

7.2. A construção da proto-identidade profissional 

 
7.2.1. No ensino secundário 

A escolha da licenciatura em Ensino da Matemática é uma das hipóteses que Cheila 

coloca ao concorrer ao ensino superior, não tendo sido, porém, a sua primeira opção. A 

Psicologia constituía a sua área preferencial, mas o ensino também a atraía. Como 

veremos de seguida, do seu ponto de vista, a profissão de professor tinha algumas 

características que considerava muito vantajosas.  

 
Perspectivas sobre a profissão 

Ao longo do ensino secundário, Cheila começou a desenvolver o desejo de vir a ser 

psicóloga para trabalhar com adolescentes com problemas. Achava muito interessante 

poder ajudar na recuperação e formação destes jovens. Simultaneamente, ao confrontar-

se com a hipótese de que poderia não conseguir entrar no curso de Psicologia, começa a 

também a cogitar o ensino. Pensou então: “Bom, o que eu quero é trabalhar com 

miúdos, outra coisa que eu posso fazer, ou que eu gosto também, é de ensinar. Outro 

sítio onde eu posso ajudar a crescer e ajudar a formar pessoas é numa escola” (E1, p. 6). 

A sua professora de Biologia teve aqui um papel decisivo, ainda que indirectamente. 

Cheila e os seus colegas tinham uma grande afeição por esta professora que os 

acompanhou do 10º ao 12º ano, o que a levou a colocar uma licenciatura em ensino 

como segunda opção na sua candidatura. Como refere, nessa altura também pensava ser 

professora, “por admirar tanto aquela minha professora, eu queria ser como ela” (idem). 



 

 
Capítulo 7 – Cheila 

215

Na sua perspectiva, esta professora tinha um óptimo relacionamento com os alunos e 

ensinava muito bem, tornando o ambiente das aulas muito agradável. 

Ao ponderar sobre o ingresso numa licenciatura em ensino, Cheila começou também a 

pensar em algumas características da profissão que poderiam ser muito interessantes 

para uma mulher, futura esposa e mãe. Tendo como objectivo pessoal vir a constituir 

família, esta jovem considerava que a profissão de professora lhe permitiria dar um 

maior acompanhamento aos seus filhos, devido ao tipo de horário que julgava os 

professores habitualmente terem. Cheila valorizava na profissão o tempo diário que teria 

para estar com os filhos em casa e, em especial, nos períodos de férias escolares: 

Sempre me fez muita confusão, por exemplo, agora na primária os miúdos ou 
têm aulas de manhã ou têm de tarde, e depois ficam muito tempo 
desocupados. E eu sempre tive um bocado aquela ideia de que sendo 
professora sempre poderia estar e acompanhar mais os meus filhos. Acho que 
sempre fui muito virada para a família, sempre tive muitos objectivos para 
concretizar em termos de família. E acho que um professor tem horários mais 
ou menos flexíveis, não é? Se houver um dia que não possa ir ou tenha uma 
coisa para tratar muito importante pode sempre... Ou tem uma tarde ou... em 
termos de ir de férias. Nem todas as profissões permitem [isso]. (E2, p. 3) 

As suas perspectivas acerca do papel do professor, decorriam muito, na sua opinião, 

daquilo que observava nos seus professores, em especial da referida professora de 

Biologia. Para si, ensinar era algo bastante simples: seria necessário conhecer bem os 

conteúdos e depois “era chegar lá e dar as aulas” (E2, p. 2). Aliás, ao dar explicações, 

por exemplo à sua irmã, apercebia-se que ensinar não era, de facto, nada difícil para si e 

que os outros até lhe reconheciam aptidões para tal, referindo que achavam que ela 

“explicava bem”. 

Na sua família havia quem gostasse que viesse a estudar Medicina, mas Cheila tinha 

consciência que essa não era a sua vocação nem teria uma média final do ensino 

secundário necessária para tal. Além do mais, o que Cheila e a sua família mais 

ambicionavam era que fizesse uma licenciatura, independentemente do curso escolhido. 
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Perspectivas sobre a Matemática 

Cheila não se recorda se colocou Ensino da Biologia ou Ensino da Matemática em 

segundo lugar no seu boletim de candidatura, a seguir a Psicologia. No entanto, a esta 

distância de tempo, a ideia que tem é que poderia não ter entrado em Ensino da 

Biologia devido à sua média, embora fosse boa aluna nessa área. Acabou, pois, por ficar 

colocada no curso de Ensino da Matemática. Na altura até achou que foi um 

acontecimento feliz em termos de perspectivas futuras de emprego, dado que ainda 

existia nesse período uma certa escassez de professores de Matemática. Como refere: 

“Fui tendo cada vez mais consciência que se eu tivesse ficado em Psicologia, tinha 

ficado no desemprego, e provavelmente não ia conseguir trabalhar com adolescentes” 

(E1, p. 7), falhando um dos seus objectivos profissionais. 

Cheila era uma boa aluna, no geral, e também na disciplina de Matemática, com a qual 

tinha uma boa relação. Ademais, tinha uma certa motivação para ensinar uma disciplina 

que à partida não é muito bem aceite pelos alunos, dado que gosta de enfrentar desafios. 

Ingressar neste curso representava também um desafio pessoal porque considerava 

tratar-se de uma área difícil, mas como afirma: “gosto muito de fazer coisas que acho 

que são difíceis ou que nem todos conseguem” (E1, p. 6). Desde criança que Cheila 

sente um apelo por tentar ultrapassar-se a si própria e conseguir certas realizações que 

muitos dizem ser impossíveis. Recorda algumas situações em Educação Física em que, 

apesar de não ser uma das suas melhores disciplinas, procurou bater alguns “records” 

pessoais. Por exemplo, teimou em como conseguia fazer 30 abdominais em 30 segundos 

ou fazer 1000 batidas em jogando badminton com uma colega, embora não tendo uma 

grande condição física. Para Cheila frequentar a licenciatura em Ensino da Matemática 

seria a concretização de mais um (grande) desafio. Deste modo, entra para o curso com 

um certo optimismo, achando que este seria uma continuação natural do ensino 

secundário. 
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7.2.2. Na componente disciplinar da licenciatura 

Perspectivas sobre a Matemática 

Os primeiros anos na Faculdade não foram encarados de forma muito negativa por 

Cheila, embora fosse um mundo completamente diferente daquele que conhecia do 

ensino secundário. Considerava que as aulas eram muito téoricas e que a generalidade 

dos professores impunha uma grande distância, havendo uma grande falta de diálogo 

com os alunos. Deste modo, quando tinha dúvidas ou não compreendia determinado 

assunto não se sentia com coragem para fazer perguntas. No entanto, confiante nas suas 

capacidades, julgava que bastaria, para ter sucesso, estudar afincadamente quando 

chegasse o momento dos exames. Efectivamente, quando era aluna no ensino básico e 

também, em certa medida, no ensino secundário, conseguia obter boas classificações 

sem grande esforço, sem necessitar de estudar em casa. Assim, no primeiro semestre do 

curso, ia às aulas, estava com atenção passando do quadro tudo o que o professor 

escrevia, mas não acompanhava o desenrolar dos conteúdos das disciplinas com 

trabalho em casa. Não havia nenhum professor que impusesse ou verificasse esse 

trabalho individual do aluno e Cheila também não se apercebia da sua importância. 

Cheila recorda-se: 

Ninguém ia-me perguntar se eu tinha feito o trabalho de casa, ninguém ia ver o 
meu caderno para ver se estava feito. Era um bocado passiva, limitava-me a 
passar. Ou na aula, quando os professores davam tempo para a gente fazer, eu 
tentava, não é? Mas basicamente... o trabalhar em casa, o ir para casa ver a 
matéria que demos naquele dia, fazer os exercícios, tentar, não fazia... Acho 
que a grande diferença do liceu para a faculdade, é que ninguém te diz nada 
directamente, a gente vai às aulas se quer, a gente faz os trabalhos de casa se 
quiser, não é? E isso tudo faz com que a gente se possa perder. (...) O que eu 
pensava era, “quando chegar a altura do exame estudo e depois passo”. (E1, p. 
8) 

De facto, no primeiro período de exames, Cheila considera até ter obtido um sucesso 

relativo, ao reprovar em apenas uma disciplina, o que face ao panorama geral dos seus 

colegas foi muito positivo. Estes resultados vieram reforçar a sua convicção de que não 

seria necessário uma grande dedicação para conseguir ter sucesso no curso. Nos exames 
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do segundo semestre reprova a mais duas disciplinas, o que faz com que ao chegar ao 2º 

ano esteja muito sobrecarregada com aulas e exames e comece a aperceber-se que, 

afinal, não iria ser nada fácil chegar ao fim da licenciatura. 

O ponto de viragem na sua atitude em relação ao estudo pessoal dá-se quando num 

semestre do 2º ano apenas consegue ter aprovação numa disciplina. Nesse momento, 

Cheila sofre um grande choque e resolve que tem que começar a trabalhar diariamente 

em casa: 

Acho que fiquei um bocado traumatizada e a partir daí comecei a trabalhar 
sempre. Todos os dias pegava nas coisas da escola. (...) Comecei a fazer como a 
gente diz aos alunos que é: chegar a casa, rever a matéria que a gente dá e 
actualizar, tentar fazer exercícios. (...) Lembro-me, eu que sou uma pessoa que 
tenho o hábito desde sempre de me deitar cedo, de ficar até à uma da manhã [a 
estudar]. (E1, pp. 8-9) 

Na sequência dessa decisão, considera que começou a ter melhores resultados mas, 

mesmo assim, precisou de seis anos lectivos para realizar a componente matemática do 

curso, devido às disciplinas com que foi ficando em atraso. Aliás, no seu 6º ano da 

licenciatura, quando frequentava o estágio, tinha ainda duas disciplinas de Matemática 

por concluir, mas que conseguiu por fim terminar no decurso desse ano lectivo. 

Olhando para trás, Cheila tem consciência que tem a sua quota parte de 

responsabilidade no percurso académico que fez, inclusivamente na média final que 

obteve. Considera, porém, que existiram factores exteriores que contribuíram também 

de forma negativa para essa situação. Refere, por exemplo, que a maioria dos 

professores não se preocupa com a grande expressão que o insucesso tem no curso e 

que existe um grande défice de pedagogia entre o corpo docente, salvo algumas raras 

excepções. Na sua perspectiva, os professores assumem uma postura de matemáticos, 

limitando-se de certo modo a “passar no quadro e ler o que escreveram (...) falar das 

coisas muito matematicamente, num tipo de linguagem que nem sempre é acessível. 

Quem não tenha essa linguagem não sabe ao certo do que se está a falar” (E1, pp. 9-10). 

Admitindo que teve uma formação matemática variada, considera, no entanto, que ela é 

demasiado aprofundada em determinadas áreas para quem vai ensinar apenas nos 
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ensinos básico e secundário. O grau de exigência com que se confrontam os futuros 

professores de Matemática neste curso é, do seu ponto de vista, exagerado, 

nomeadamente, pelo tipo de demonstrações que se espera que estes saibam fazer. 

Cheila recorda também, que devido a necessidades económicas, começou a trabalhar no 

decorrer do curso, numa primeira fase, somente no mês de Agosto, numa colónia de 

férias, como animadora, mas a partir do 3º ano em part-time, todos os fins-de-semana, 

numa actividade não relacionada com o ensino. Deste modo, não podia dedicar tanto 

tempo aos estudos como os seus colegas que não trabalhavam. 

Após o término da licenciatura, Cheila considera ter uma boa formação em termos de 

conhecimentos e raciocínio matemáticos. Julga que, no geral, tem os conhecimentos 

matemáticos necessários para leccionar o ensino secundário com segurança e uma 

capacidade de raciocínio que lhe permitirá, por exemplo, ser mais rápida do que os seus 

alunos ao resolver tarefas matemáticas. No entanto, sente algumas lacunas na sua 

formação, principalmente ao nível da Geometria e da Estatística, mas também em 

outros temas do programa do 12º ano, que a levam a afirmar que encararia a leccionação 

desse ano com alguma apreensão. Julga que teria que trabalhar bastante para se preparar 

convenientemente para leccionar esse nível de escolaridade, mas que com a sua 

formação poderia fazê-lo com êxito, pois como menciona, “consigo ter destreza para ir 

aprender matérias sozinha, outro tipo de matérias, por mim mesma. Acho que uma das 

vantagens que nos dá [este curso] é que nos dá algum calo” (E1, p. 10). 

 
Perspectivas sobre a profissão 

Ao frequentar a componente educacional da licenciatura, Cheila confronta-se com 

novas perspectivas acerca do ensino da Matemática e do papel do professor que 

considera serem bastantes distintas daquelas que tinha desenvolvido ao longo do seu 

percurso escolar. A sua visão sobre a profissão era bastante simplista: 

Entrei para o ensino [o 4º ano] a pensar que ser professora era saber a matéria, 
chegar lá dizer aos alunos, eles passam, aprendem. Quando cheguei ao 4º ano 
comecei a ver uma outra perspectiva de ser professora... Os alunos tinham 
mais participação, o professor não estar tão ali no pedestal... (E1, p. 11) 
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As suas referências profissionais continuavam a ser os seus professores do ensino 

secundário, muito em especial a professora de Biologia, tendo sempre em mente que 

queria ser como eles. No entanto, as ideias veiculadas na formação educacional 

começam a fazer sentido para Cheila, ao tomar consciência que existia uma necessidade 

premente de mudar o ensino na medida em que “os tempos são outros e os problemas 

são outros” (E1, p. 11). Apercebe-se que a realidade escolar é hoje muito diferente e que 

o professor tem de acompanhar essa mudança. Ao mesmo tempo, contacta com outras 

formas de conceber a aprendizagem da Matemática que lhe parecem válidas. Assim 

passa a contrapor a um estilo de ensino transmissivo, o único que conhecia até então, 

um estilo mais investigativo em que os alunos estão mais activos e envolvidos na 

aprendizagem e  em que são utilizados outros recursos, como as novas tecnologias. Este 

tipo de ensino parece-lhe mais desafiador e interessante. Actualmente: 

Temos as novas tecnologias e temos mais coisas (...) O 4º ano ajudou-me, 
principalmente, na parte do uso das várias tecnologias e de uma nova vertente 
do ensino e de fazer actividades de investigação e fazer com que os alunos... 
No meu tempo os professores chegavam lá e davam-nos a matéria e a gente 
utilizava. Ali aprendi uma outra vertente, que é fazer com que os alunos 
cheguem lá, investiguem por eles próprios... (E1, p. 11) 

No entanto, não considera a contribuição das diferentes disciplinas de Educação de 

igual forma. Existem diversas disciplinas que Cheila encara como demasiado teóricas e 

às quais confere pouca utilidade para a sua prática profissional. Ainda que reconheça ter 

tido alguma satisfação pessoal em estudar determinados assuntos que considerou 

interessantes, por exemplo de Pedagogia ou Psicologia, não vê que estes a ajudem a 

resolver os problemas com que se confronta na prática. Como refere, existem muitas 

“teorias” em relação às quais não consegue “fazer uma ligação directa com o ensino”. 

Faz, porém, a ressalva que essa capacidade de estabelecer uma articulação entre teoria e 

prática “depende um bocado da vocação e da maneira de ser da pessoa” (E1, p. 11). 

Defende que seria mais produtivo fazer uma formação pedagógica que tivesse alguma 

sobreposição com a prática pedagógica, na medida em que é no terreno da prática que 

muitas ideias podem ganhar sentido para os futuros professores. Cheila dá um exemplo 

de como certos assuntos são importantes na formação inicial mas que poderiam ser 
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mais úteis se se encontrassem formas de abordá-los em estreita ligação com a prática 

profissional: 

Em Pedagogia fiz um trabalho sobre avaliação: avaliação sumativa, avaliação 
extraordinária... [Mas] aquela parte era muito teórica, não fazia muito sentido 
eu estar a estudar a avaliação sumativa, a avaliação extraordinária, esse tipo de 
coisas, porque aquilo não me dizia nada. Na prática nós só temos consciência 
quando estamos mesmo lá no terreno. (E1, p. 11) 

As disciplinas a que Cheila atribui maior relevância na sua formação são APOA, ICM e 

Metodologia da Matemática, porque lhes reconhece uma natureza mais prática. 

Relativamente a APOA, destaca as idas à escola e o contacto com os alunos como 

aspectos muito positivos, que lhe permitiram ir (re)conhecendo as novas realidades do 

sistema de ensino e ganhando alguma segurança na interacção com os alunos. No 

entanto, destaca a Metodologia da Matemática como a disciplina mais marcante para si, 

referindo a este propósito: “quando me lembro do 4º ano, e penso em termos de aulas, 

é quase sempre de Metodologia que eu me lembro (...) porque tudo o resto era tudo 

muito teórico” (E2, p. 8). Cheila defende que foi através desta disciplina que 

desenvolveu novas perspectivas sobre o ensino da Matemática, como referi acima.  

Ao olhar para a sua formação educacional, esta jovem professora considera que teve 

algum sucesso, mas não muito. Isto porque quando iniciou a sua actividade profissional 

se apercebeu, por um lado, que não conseguia pôr em prática tudo aquilo que tinha 

aprendido e a tinha entusiasmado, e, por outro, que nem sempre as ideias veiculadas 

nessa formação funcionavam. Cheila defende que algumas disciplinas: 

são bastante motivantes, dão-nos alguma ambição e a gente fica com 
perspectivas muito altas. E eu ficava a achar: “Vou fazer isto, vou fazer aquilo, 
vou conseguir isto, vou conseguir aquilo, os meus alunos isto...”, mas depois na 
prática as coisas não funcionam assim. E lá [no 4º ano] nós não contamos com 
a indisciplina dos alunos, não contamos com a desmotivação, claro que 
também se fala da motivação mas não contamos com a desmotivação e de não 
querer saber. Não contamos que vamos ter alunos que nunca tiveram positiva 
a Matemática e que também não querem ter... (E1, p. 10) 
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Cheila termina a sua formação inicial com grandes expectativas em relação ao estágio, 

depois de ter enfrentado algumas vicissitudes no decorrer do curso. Espera poder, 

finalmente, exercer a profissão que ambicionava e chegar a uma posição económica 

mais confortável que lhe permita levar uma vida independente.  

 
7.2.3. No estágio 

O ano de estágio veio reforçar a convicção de Cheila em ser professora. Gostou muito 

do contacto com os alunos e sentiu uma enorme satisfação por ter conseguido 

ultrapassar algumas situações que se afiguravam à partida muito difíceis. Por exemplo, a 

sua turma de 7º ano era constituída por muitos alunos que não estavam nada motivados 

para a Matemática, tinham um passado de forte insucesso na disciplina e levantavam 

problemas também a nível do comportamento. Refere, no entanto: 

Gostei imenso de dar aulas e senti-me mesmo... Identifiquei-me mesmo com 
aquilo que eu queria fazer. E tinha consciência que era aquilo porque as minhas 
turmas... tinha uma turma boa, outra que era muito indisciplinada mas que eu 
dava-me bem [com eles]. E, portanto, fiquei mesmo a achar que ser professora 
era mesmo aquilo e que estava no papel perfeito. (E1, p. 12) 

Cheila sente-se orgulhosa de ter conseguido fazer com que os alunos dessa turma 

alcançassem classificações em Matemática melhores do que na generalidade das outras 

disciplinas e de ter desenvolvido um bom relacionamento com eles. No ano seguinte, ao 

encontrar casualmente um desses alunos que, embora tendo reprovado o ano, teve um 

nível positivo na disciplina de Matemática, confirma para si própria ter realizado um 

bom trabalho nessa turma: 

Perguntei-lhe se ele ia passar e ele disse que tinha seis negas ou quatro negas e 
disse-me: “Mas eu nunca tive nega a Matemática este ano”. E eu senti-me... 
Encheu-me o ego, porque é um aluno que repetiu, o ano passado teve quase 
tudo negas menos a Matemática, Visual, Educação Física e essas disciplinas 
assim. E este ano estava igual, mas a Matemática criou uma boa ligação, uma 
boa relação com Matemática. E eu fiquei um bocado contente. E a Matemática 
era das poucas disciplinas onde não havia mais do que 50% de negativas [no 
ano passado]. (E2, p. 11) 



 

 
Capítulo 7 – Cheila 

223

As dificuldades iniciais que enfrentou, relacionadas com a falta de interesse e 

autoconfiança dos alunos, fizeram com que Cheila tivesse que dar uma atenção e 

dedicação muito especiais a esta turma. Assim, por exemplo, refere que optou por fazer 

muitos momentos de avaliação mas de reduzida dimensão, sendo assim mais fácil para 

os alunos prepararem-se e acreditarem que podiam ser bem sucedidos. O volume de 

trabalho que tal implicou, leva-a a pensar que não irá ter “oportunidade de voltar a fazer 

o mesmo como fiz nessa turma, mas acho que valeu a pena” (E2, p. 11). 

Outro aspecto que Cheila julga ter sido determinante para o seu sucesso com essa turma 

foi o bom relacionamento que conseguiu estabelecer com os alunos, o que não sucedia 

com muitos outros professores. Do seu ponto de vista, estes alunos eram 

acompanhados pelo estigma de serem mal vistos pela comunidade escolar e, por isso, 

tinham uma total má vontade em relação à escola. Para Cheila, a sua aproximação a 

estes alunos foi facilitada pelo facto de muitos deles serem africanos ou de ascendência 

africana, por ser uma professora jovem e por demonstrar que gostava deles e se 

preocupava com eles: 

Dava-me bem com eles, penso que, se calhar, mais por uma questão de 
identificação. Havia muitos alunos que eram ou cabo-verdianos ou que eram 
negros, não é? E, portanto, eu sendo também de origem cabo-verdiana logo à 
partida eles identificavam-se. Depois eu era jovem, não é? E, portanto, eles 
logo aí também sentiam-me mais próxima. E depois eu não os tratava com 
arrogância, tratava-os com muito carinho e tentava transmitir-lhes a ideia de 
que se eu ralhava com eles, e eu ralhava com eles e também quando era preciso 
também os ponha na rua, mas era aquela coisa: eles sentiam isso com um certo 
carinho e que eu fazia isso porque acreditava que era para o bem deles e não 
por maldade. Eles achavam que a professora a, b ou c era racista, que a 
professora não sei quê não gostava deles. (E2, p. 10) 

Embora nunca tivesse falado explicitamente com os alunos sobre as suas origens, elas 

eram evidentes, tanto pela sua fisionomia, como pelo facto de entender o crioulo com 

que os alunos se comunicavam, por vezes, nas aulas. No entanto, apesar desse trunfo, 

Cheila teve que iniciar o ano com uma postura firme e pouco afável, de forma a 

conseguir afirmar-se como autoridade na aula. Na sua perspectiva, com o tempo, os 

alunos aperceberam-se que a professora os queria ajudar e que se preocupava realmente 
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com eles, passando a respeitá-la e a dedicar-lhe um grande carinho, o que foi muito 

gratificante para si. Como recorda: 

Sentia que se eu ralhasse com eles... até, às vezes, na brincadeira eu puxava-lhes 
as orelhas e eles até gostavam. Tinha mesmo aquela noção de que eles sentiam 
que eu estava ali para os ajudar a crescer e para os educar (...) E como sentiam 
que eu gostava deles, permitiam-me, se calhar, ralhar com eles. E se eu 
chamasse a atenção não me respondiam, calavam-se e aceitavam, enquanto que 
com outras professoras não. Chegou ao ponto mesmo de um aluno levantar a 
cadeira para bater numa professora. (...) Claro que no início tive que ser muito 
rija e não ser nada simpática, mas depois eles rapidamente perceberam que, se 
calhar, era um bocado fachada, que eu no fundo não era assim. Tanto que 
cheguei a ir com eles ao MacDonald’s e coisas desse género. Mas, eu desgastava-
me muito e tinha muita paciência, também. (E2, p. 11) 

O trabalho com esta turma provocou um grande desgaste nesta estagiária, tendo sido 

difícil lidar inicialmente com a total desmotivação dos alunos. Isto, em especial, porque 

Cheila não conseguiu ter o apoio que necessitava, nem da parte da orientadora da escola 

nem do orientador do Departamento de Educação. Em relação à primeira, porque 

embora a tivesse procurado em busca de ajuda esta não lhe forneceu sugestões, em 

relação ao segundo, porque não tinha a disponibilidade de tempo para trabalhar com o 

núcleo tal como Cheila julga terem sentido necessidade. Menciona que: 

Tinha mais vontade de tirar dúvidas com o orientador pedagógico do que com 
a orientadora da escola. Por exemplo, tive alguns problemas de motivação e de 
indisciplina e senti a falta de ter alguém da Faculdade para perguntar: “E 
agora...” Porque a parte teórica... porque quando nós começamos a dar aulas 
perde-se muito aquela parte teórica da Faculdade, não é? E, mesmo o 
professor [da escola] que está a orientar, se calhar já está há muitos anos a dar 
as aulas, já não tem muito bem aquelas... E eu muitas vezes senti falta de ter 
teorias de motivação, de ter estratégias diferentes, que teoricamente na 
Faculdade a gente aprende. Senti muita a falta de ter alguém para poder 
perguntar, “E agora o que é que eu faço?”. Acho que o orientador pedagógico 
poderia estar mais presente (...) Se calhar, acho que dispensava o orientador 
científico e punha mais lá o orientador pedagógico. (E1, p. 13) 
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Portanto, Cheila valoriza bastante a contribuição do orientador do Departamento de 

Educação no processo formativo do estágio, como fazendo a ponte entre a teoria e a 

prática. Não vê interesse na existência da figura do orientador científico, considerando 

suficiente a formação matemática conferida pelas disciplinas da área científica da 

especialidade e o apoio que o orientador da escola pode fornecer nesta vertente. 

Relativamente ao orientador da escola, Cheila considera que este tem, por um lado, o 

papel de agente socializador do novo professor quanto aos aspectos de funcionamento 

da escola e dos seus deveres burocráticos e atribuições. Isto porque, do seu ponto de 

vista, não é possível esperar essa contribuição por parte de outros professores, dado 

observar que “dentro de uma escola cada pessoa está muito em cima do seu umbigo, 

preocupada com as suas coisas, pouco tempo tem para dar um auxílio. E os estagiários 

sentem-se um bocado perdidos” (E1, p 14). Por outro lado, o orientador da escola 

poderá ter, na sua opinião, um papel importante na planificação das actividades lectivas, 

o que considera não ter sido totalmente conseguido pela sua orientadora. Embora 

ambas leccionassem o 7º ano não houve nenhum trabalho colaborativo, nem Cheila foi 

assistir às aulas da orientadora neste nível de escolaridade. Segundo afirma, esta limitava-

se quase exclusivamente a analisar o trabalho que as estagiárias lhe apresentavam, o que 

fazia com que se sentisse constantemente em avaliação. Nas suas palavras: 

Primeiro nós fazíamos e depois ela via se era de facto assim, se não era. 
Portanto, não era uma preparação antes: “Vamos fazer assim ou vamos fazer 
assado”. Não. Primeiro nós fazíamos e depois ela via (...) Durante o estágio 
todo, senti-me quase sempre avaliada, a fazer as coisas para serem avaliadas, 
para ver se estavam bem, se estavam mal. (E1, p. 13) 

Também não foi possível realizar um trabalho colaborativo, em todas as vertentes, com 

a sua colega de estágio, Helena, dado ter havido uma imposição, por parte da 

orientadora da escola, a partir do início do 2º período, que as tarefas a propor aos alunos 

e os testes fossem feitos individualmente. Discutia com a sua colega a planificação das 

aulas genericamente, mas a sua concretização tinha que ser personalizada. Cheila não 

entendeu o motivo dessa exigência que lhe foi referida como tendo origem na Faculdade 

e com o objectivo de se “perceber onde é que começava o trabalho de uma e da outra”. 
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Ficou muito desapontada com tal situação porque tinham constituído o núcleo com o 

objectivo de trabalharem juntas e sentiu-se, por vezes, desapoiada dado não ser possível 

existir uma colaboração plena entre as duas. Apenas o trabalho realizado para o 

orientador do Departamento de Educação foi feito em conjunto com a sua colega 

Helena. 

No estágio, Cheila não encontra referências profissionais fortes. Embora tenha feito 

regências numa turma do ensino secundário da orientadora, esta experiência não parece 

ter sido muito significativa para si, provavelmente porque não tinha nenhuma turma 

própria desse nível de escolaridade. Em relação ao ensino básico, como referi, não 

assistiu a aulas da orientadora. Cheila parece não se ter identificado muito com a prática 

da orientadora que considera bastante tradicional. Na sua perspectiva, nas aulas dessa 

professora, “não há assim grandes inovações, não há investigações. É muito: dá-se a 

matéria, faz-se exercícios no quadro, fica muito por aí. Não houve assim nada que me 

marcasse” (E2, p. 8). 

Também em relação à sua colega de estágio Cheila sentiu existirem algumas diferenças 

entre as práticas de ambas. Relata, nomeadamente, que Helena investia mais tempo na 

criação de materiais para utilizar nas aulas. Por exemplo, apresentava frequentemente 

tarefas escritas aos alunos as quais evidenciavam muita criatividade. Cheila afirma que 

tinha uma certa admiração por essas iniciativas da sua colega mas que ela própria não se 

identificava, particularmente, com esse tipo de trabalho. Considera que o seu estilo de 

ensino se baseava mais na oralidade, talvez também por não ter computador pessoal 

nessa época que lhe facilitasse a produção de tarefas escritas. Por outro lado, Cheila 

aponta também diferenças entre si e a colega no que diz respeito ao exercício da 

autoridade na aula. Considera que Helena tinha mais dificuldade em impor a sua 

autoridade, o que para si não constituía problema uma vez que a exerce habitualmente 

de modo natural. 

Ao longo desse ano, Cheila enfrentou, porém, uma certa decepção em relação às ideias 

que pretendia pôr em prática nas suas aulas e que tinha desenvolvido em algumas 

disciplinas da formação educacional. A sua expectativa era que os alunos reagissem 
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favoravelmente a novas abordagens ao ensino da Matemática, o que nem sempre 

aconteceu. Como refere: 

Quando nós damos, sei lá, Pedagogia ou outro tipo de... ou mesmo quando 
fazemos, em Metodologia, actividades que nós achamos muito giras e que 
achamos que os alunos vão gostar... É uma frustração quando nós começamos 
a dar aulas e fazemos as coisas com muito carinho e com muito amor e depois 
chegamos e os alunos não querem saber, nem sequer querem olhar. Acho que 
é um choque muito grande. (E1, p. 10) 

Esta situação que ocorreu, quase que exclusivamente, com a turma de 7º ano que era a 

mais problemática levava-a a duvidar da exequibilidade das ideias apresentadas na 

formação inicial em relação a certo tipo de alunos. Como refere, se o professor “tiver o 

azar de num ano as turmas serem todas péssimas, acho que fica completamente... 

desmotivado” (E1, p. 10). Considera que tal não aconteceu no seu caso porque a sua 

turma de 9º ano tinha características bem diferentes, permitindo-lhe experimentar certas 

metodologias inovadoras. Esta experiência foi importante para si porque lhe permitiu 

ver que aquilo que tinha aprendido não era apenas teoria. Considera que, relativamente 

ao 4º ano, se não tivesse “essa turma boa, ia achar que (...) era tudo blá-blá-blá e que não 

ia servir para nada” (idem). 

Apesar de todas as situações relatadas e que levam Cheila a encarar o ano de estágio de 

uma forma não muito favorável, termina o ano com muita vontade de ser professora e 

muita confiança nas suas capacidades. Como referi no início desta secção, esta jovem 

professora faz uma avaliação muito positiva das suas consecuções, em especial, no que 

diz respeito ao relacionamento que conseguiu estabelecer com os alunos mais difíceis. 

Na sua opinião, a sua origem cultural terá ajudado nessa aproximação. Cheila considera 

ter assumido um papel como professora que extravasa o domínio disciplinar e que vê 

reconhecido pelos próprios alunos, quando afirma que estes se apercebiam que ela 

“estava ali para os ajudar a crescer e para os educar” (E2, p. 11). 
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7.3. A construção da identidade profissional 

 
Nesta secção do estudo de caso reportar-me-ei aos primeiros três anos de Cheila como 

professora, após o estágio. Esta parte encontra-se estruturada de acordo com as 

seguintes subsecções: motivação e satisfação na profissão, percepção da actividade 

profissional, auto-imagem descritiva como professor, auto-imagem avaliativa como 

professor e perspectivas de futuro profissional. 

 
7.3.1. Motivação e satisfação na profissão 

Os três primeiros anos na carreira não representam para Cheila nenhuma novidade em 

termos da natureza do papel do professor na sala de aula. Esta jovem professora sente-

se bem a ensinar Matemática aos seus alunos, sendo aquilo que verdadeiramente lhe 

agrada na profissão. Como afirma, no 2º ano: “O que me dá mais satisfação é mesmo 

estar dentro de uma sala de aula, dar a matéria e sentir a evolução dos alunos” (E3, p. 

14). Aliás, aquilo que se exige do seu papel como professora vem ao encontro de 

algumas características que julga possuir e partilhar com os restantes membros da sua 

família, tais como a capacidade de argumentação e de liderança. Como refere: “Acho 

que para se ser um professor (...) tem que se ter a capacidade de se impor e de estar 

perante uma turma e de conseguir... improvisar e fazer assim uma série de coisas” (E4, 

p. 4). Cheila recorda que outras pessoas lhe atribuem essas característica, por exemplo, 

um professor do Departamento de Educação que referiu a sua disposição para 

argumentar e defender os seus pontos de vista. 

No 1º ano na carreira, Cheila referiu que se sentia também motivada para a profissão 

através do seu papel como educadora, contribuindo para a formação pessoal dos alunos, 

em especial, daqueles com circunstâncias familiares e sociais mais desfavoráveis. 

Afirmou, então, que lhe agradava na profissão a oportunidade que tinha de: 

poder ajudar outros a crescer, ajudar na sua educação, orientar... Porque eu 
penso que cada vez menos os pais têm tempo para as crianças, portanto, 
muitas vezes, elas sentem-se perdidas, e precisam de um adulto que as possa 
orientar, conversar, ajudar. Eu gosto muito de me sentir nesse papel, de [sentir] 
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que fiz algo pela aquela criança e que, se calhar, por ter dito aquilo em certo 
momento mudou qualquer coisa na vida dela. E é mais no sentido de ajudar na 
sua formação, de ajudar ao seu crescimento. (E2, p. 1) 

Portanto, Cheila aprecia a oportunidade que tem como professora de influenciar, em 

alguma medida, o desenvolvimento pessoal e social dos jovens que tem sob a sua 

responsabilidade. Aliás, como vimos anteriormente, este tinha sido um aspecto crucial 

ao decidir concorrer a uma licenciatura em ensino. 

A profissão tem, no entanto, outras facetas que não são tão do seu agrado. Logo no 1º 

ano é-lhe atribuída uma direcção de turma, cargo que lhe causa muita ansiedade, devido 

a um conjunto de aspectos burocráticos que tem de cumprir. Considera que não tinha a 

preparação necessária para desempenhar tais funções e que, ao longo do ano, esteve 

sempre muito receosa de falhar em algum ponto. Como menciona, nunca tinha pensado 

seriamente que ser professora também envolvia, para além da leccionação, “ter que ir 

tirar as faltas, enviar as cartas, ter que fazer... todo o resto do trabalho. Estar a organizar 

as reuniões e isso tudo” (E1, p. 6). 

Outra vertente do trabalho de professora que se tem vindo a revelar menos interessante 

para Cheila são as actividades respeitantes à avaliação dos alunos. No seu 2º ano, refere 

que não lhe agrada ter que avaliar os alunos e que lhe custa, especialmente, ter uma 

grande quantidade de testes para corrigir em casa. Afirma que: 

Continuo a gostar de estar dentro de uma sala de aula e de ensinar (...) 
Principalmente este ano, porque tenho muitas turmas, continua a custar-me 
imenso a corrigir os testes. Por exemplo, agora no 3º período já estou muito 
cansada e agora levei em algumas turmas duas semanas e meia a entregar os 
testes, quando eu entregava sempre de uma aula para outra! (E3, p. 14) 

De uma forma geral, Cheila não sente grande prazer no trabalho que tem de realizar em 

casa, quer seja a correcção dos testes, quer a planificação de aulas. Aliás, do seu ponto 

de vista, à medida que for começando a ganhar experiência de leccionação dos vários 

níveis de escolaridade, a planificação de aulas terá gradualmente uma menor expressão 

no seu trabalho extra-aula. 
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O tipo de horário que tem tido, não a obrigando a estar todo o dia na escola, é algo que 

Cheila esperava e valoriza na profissão, pois como referi anteriormente, pensa que 

poderá reverter esse tempo disponível para a sua vida familiar. No entanto, tem-se 

apercebido que o desempenho de certos cargos implica uma maior dedicação à escola, 

como foi o seu caso, no 1º ano, num período de férias escolares, em que esteve a 

trabalhar na formação de turmas. Cheila recorda-se: “Houve uma semana em que estive 

lá de manhã e de tarde, já em tempo de férias” (E2, p. 3). Nessas situações vê com 

maior dificuldade a articulação com a sua vida familiar quando tiver as suas próprias 

crianças. 

Contudo, desde o início, aquilo que mais a perturba na profissão é a falta de 

estabilidade. Logo no 1º ano, começa a interrogar-se sobre a sua continuidade na 

profissão por razões económicas. Contraiu um empréstimo à habitação que lhe traz 

grandes responsabilidades, dado não ter ninguém que a possa ajudar financeiramente. 

Por outro lado, a sua preocupação quanto à instabilidade de colocação é agravada pelo 

vencimento que os professores em início de carreira auferem, e que Cheila considera 

tangencial para suportar as suas despesas. Assim, no final do 1º ano afirma: “Não há 

uma estabilidade na profissão e, para mim pessoalmente, isso faz-me muita confusão. E, 

às vezes, penso sinceramente que se este ano não ficar colocada se irei continuar no 

ensino ou não” (E1, p. 12). 

Perante esta situação de precariedade de emprego, Cheila sente-se penalizada por não 

ter feito outra gestão do seu tempo enquanto frequentava a Faculdade. Dado que, nesse 

período, começou a trabalhar em part-time, poderia ter enveredado mais cedo pelo 

ensino e assim teria ganho tempo de serviço que agora lhe permitiria estar numa posição 

mais confortável no concurso de colocação de professores. Posteriormente, esta sua 

ansiedade quanto à colocação é de algum modo atenuada pelo facto de, entretanto, ter-

se casado e, deste modo, sentir uma maior segurança nas finanças domésticas. 

Aos olhos dos seus familiares, aquilo que Cheila conseguiu atingir é algo com muito 

valor, uma vez que provém de um meio bastante humilde. Ser a primeira filha a obter 

uma licenciatura é um motivo de orgulho para toda a família. Do seu ponto de vista, a 

profissão não tem, para si própria, o prestígio social que os seus familiares lhe atribuem, 
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devido à remuneração não muito elevada e à instabilidade de colocação. Refere que as 

pessoas que têm um melhor conhecimento acerca da profissão, quando sabem que é 

professora, comentam: “Eh! Realmente que instabilidade! Tens que estar sempre a concorrer e este 

ano estás aqui e para o ano estás ali..., vêem logo a parte negativa”, enquanto que, “para as 

outras pessoas que, se calhar, não têm níveis tão altos, acham que ser professora já é 

bom” (E2, p. 2). 

Cheila manifesta-se relativamente satisfeita com as escolas por onde tem passado, 

embora lhes reconheça características bem diferentes. No 1º ano, notou uma certa 

preocupação por parte de um dos membros do conselho executivo, bem como da 

delegada de grupo de Matemática, em integrá-la na escola. Estas professoras procuraram 

mostrar-lhe os diferentes espaços da escola e fornecer-lhe toda a informação que 

julgaram necessária. Cheila manifesta o seu à vontade para se dirigir ao conselho 

executivo, em contraste com o que sucedeu no ano anterior: “Durante o ano inteiro, 

devo ter entrado umas três ou quatro vezes no conselho executivo. E este ano é rara a 

semana que não lá vá. Por algum motivo ou por outro, acabo sempre por lá ir” (E1, p. 

6). 

No caso específico da delegada de grupo, houve o cuidado de colocar Cheila ao corrente 

das planificações que tinham sido realizadas para os níveis de escolaridade que iria 

leccionar, dado ter sido colocada nesta escola após o início do ano lectivo. Através das 

reuniões do grupo disciplinar observa que existe um ambiente de bastante sociabilidade, 

promovido pela própria delegada. Cheila sente-se razoavelmente bem integrada no 

grupo embora não tenha criado um relacionamento próximo com nenhum dos colegas e 

notando que tem poucas afinidades com estes. Sente-se mais próxima dos elementos do 

núcleo de estágio de Matemática de uma outra faculdade, com quem julga que poderia 

interagir mais, mas tal não lhe tem sido possível. Como refere: 

Não tenho assim grandes problemas, sinto-me integrada, mas não tenho aquela 
confiança... até porque não me identifico muito... Quase toda a gente é casada, 
com filhos e um outro tipo de vida com que eu não me identifico, não é? As 
estagiárias estão sempre atarefadas com o imenso trabalho que têm, então, às 
vezes fico assim meio na corda bamba... (E1, p. 3) 
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Deste modo, considera que a sua relação com o grupo disciplinar “é quase mesmo só o 

que é necessário em termos profissionais, o Bom dia, o Boa tarde” (E1, p. 2). As colegas 

com quem convive mais são, no geral, um grupo de professoras que leccionam as 

mesmas turmas e com as quais costuma almoçar. Nesses breves momentos, para além 

do convívio social, aproveitam, por vezes, para conversar sobre um ou outro aluno que 

têm em comum. 

Ao reportar-se à sua experiência do 2º ano, na escola do Alto do Vento, Cheila, 

menciona, por contraste, alguns aspectos da escola do 1º ano que lhe agradaram menos. 

Considera que essas diferenças se devem aos meios distintos em que se inserem as duas 

escolas. Assim, se a escola do 1º ano pertence aos subúrbios da cidade de Lisboa, a de 2º 

ano está inserida num meio relativamente pequeno, com características de ruralidade. 

Referindo-se, por exemplo, ao tipo de alunos, nota que os desta escola são mais pacatos 

e que as suas turmas não são complicadas de gerir como aconteceu no ano anterior. 

Embora sempre tenha vivido na cidade, sente-se mais à vontade no meio destes alunos 

e dos próprios professores, do que no 1º ano. Aí, devido à origem económica de muitos 

alunos e professores, sentia uma maior preocupação com o seu aspecto. Nesse 1º ano, 

notou mesmo a existência de um certo espírito de crítica quanto à aparência e 

indumentária de alguns professores, afirmando: “sentia assim um ambiente de fofocas e 

de se o professor vestia não sei o quê...” (E3, p. 2). 

Em relação à escola do Alto do Vento, Cheila considera que existe um ambiente mais 

saudável entre os professores, embora coloque algumas reservas nessa sua afirmação, 

quando diz: “pelo menos aparentemente, porque há coisas que me passam ao lado” 

(idem). Por estes motivos, afirma ter preferido essa escola e diz ter-se sentido bastante 

satisfeita com o desenrolar desse ano. No entanto, dado que a sua actividade docente se 

restringiu somente ao trabalho lectivo, sentiu que teve uma menor participação na vida 

da escola comparativamente com o ano anterior em que foi directora de turma. Atribui 

esta situação ao facto de ter sido colocada somente em Outubro, momento em que as 

actividades não curriculares e os projectos já tinham sido propostos. Mas não sentiu isso 

como uma atitude de exclusão por parte dos colegas, referindo que: 
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Não é que me tivessem metido à parte, que eu senti-me bastante acolhida na 
escola e as pessoas são bastante simpáticas, e penso que me integrei 
normalmente na escola, mas... não senti da parte das pessoas que me 
requisitassem, que achassem que eu poderia fazer isto ou aquilo (...) No ano 
passado eu era directora de turma (...) E se calhar para mim, senti-me mais útil 
no ano passado, não é? Porque... (...) sentia-me mais ligada à escola, com mais 
responsabilidade. (E3, p. 4) 

No 3º ano, trabalhando em duas escolas com características bastante diferentes, Cheila 

sentiu-se bem integrada em ambas. No entanto, tal como nos anos anteriores, não teve 

uma participação na vida da escola tão plena como gostaria. Mais uma vez, considera 

que tal situação decorre da sua colocação tardia e por saber que, no ano seguinte, a 

probabilidade de continuar a leccionar em alguma destas escolas seria muito reduzida. 

Cheila gostou, em especial, da Escola do Albatroz, onde tinha a maior parte do seu 

horário. Trata-se de uma escola bastante conceituada e, na sua opinião, muito bem 

organizada e com alunos e pais muito interessados, o que facilita bastante a tarefa do 

professor. Ao contrário de anos anteriores, em que tinha que se preocupar sempre 

imenso com a motivação dos alunos e não exigir muito deles, ou “andar sempre ao nível 

deles”, nesta escola pôde ser exigente porque sabia que estes correspondem de forma 

positiva. Teve um gosto especial em dar aulas a uma turma de 9º ano em que 

praticamente todos os alunos vão prosseguir os estudos para o ensino secundário. 

Como afirma, nesta escola, a expectativa da maioria dos alunos é entrar na faculdade e, 

consequentemente: 

há um mínimo de exigência, que nós não baixamos aquele nível. Portanto, os 
alunos têm que lá chegar e isso dá-me imenso gozo, porque não sinto a 
obrigação de ter que facilitar. Não, eu ensino e, portanto, exijo... Vou sempre 
puxando, puxando até ver onde é que eles conseguem ir. (E4, p. 3) 

No entanto, nesta escola Cheila sente que existe também uma maior pressão sobre o 

professor. Por um lado, os alunos são mais exigentes e questionam mais o professor, o 

que pode pôr em causa a sua competência, por outro lado, manifestam uma grande 

preocupação quanto à avaliação que, por vezes, se torna cansativa e cerceadora para o 

professor. 
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7.3.2. Percepção da actividade profissional 

Estes primeiros anos de carreira não têm trazido muitas surpresas a esta jovem 

professora quanto à natureza da profissão e ao papel que é chamada a desempenhar. 

Cheila identifica-se bastante com a disciplina que ensina e que encara, desde o momento 

em que decidiu ser professora, como um desafio estimulante, dada a proverbial “má 

vontade” dos alunos em relação à Matemática. Assim, um dos principais objectivos para 

um professor de Matemática, e para si própria, é o de conseguir contrariar essa visão 

negativa dos alunos e que, na sua opinião, surge muitas vezes associada à descrença nas 

suas capacidades e à falta de auto-estima. O modo como actua nessas situações é, 

principalmente, através de conversas que tem com os alunos, procurando levá-los a ter 

uma atitude mais positiva. Como refere: “Dou por mim, muitas vezes, a fazer um 

discurso de motivação para eles próprios acreditarem que a Matemática não é nenhum 

bicho de sete cabeças e que eles conseguem” (E3, p. 12). 

Para além desse aspecto, Cheila procura por outras formas criar a motivação nos alunos 

para ultrapassarem uma certa inércia em relação à disciplina. Por um lado, a sua postura 

perante os alunos não é a de que a Matemática será importante na sua vida futura, mas 

que é uma disciplina que está no seu currículo e, consequentemente, na qual têm que 

obter sucesso. Nas suas palavras: “Muitas vezes digo: Vocês podem não precisar da 

Matemática na vossa vida mas precisam para passar, não é? Porque, então, nem que seja para 

passar o ano [precisam]” (E3, p. 12). Por outro lado, conta também com a ajuda de uma 

renovação que, na sua opinião, tem vindo a ocorrer no ensino da Matemática, através da 

introdução de novas metodologias, como a resolução de problemas, a utilização de 

materiais manipuláveis e a ligação com a realidade, especialmente quando se introduzem 

novos conceitos, aspectos que considera serem mais motivadores para os alunos. 

Observa que se tem caminhado nessa direcção, com alguns resultados positivos, mas 

que ainda não é o suficiente: 

Acho que, cada vez mais, já tenho a ideia que... os miúdos têm uma noção 
melhor da Matemática, até porque já fazemos muito resolução de problemas, já 
há uma identificação maior com... com coisas mais concretas, não é? Já 
melhorou um bocado, mas mesmo assim, acho que precisa de ser mais. 
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Precisávamos de mais materiais manipuláveis. (...) Acho que é necessário 
mesmo coisas palpáveis e materiais que eles possam mexer, para ter uma... ideia 
melhor da Matemática. (E2, p. 19) 

Cheila considera que este esforço que o professor tem de fazer para atrair os alunos para 

a aprendizagem na disciplina, deve ocorrer, principalmente, no ensino básico, dado que 

no secundário, os alunos estão ali por sua opção. Recorda que no 1º ano, quando 

leccionou a disciplina de Métodos Quantitativos, ao deparar-se com a desmotivação de 

alguns alunos, interpelou o conselho de turma sobre o que poderia ser feito para 

ultrapassar essa situação, tendo obtido uma resposta que a levou a observar que a 

postura dos professores, no ensino secundário, é diferente em relação a esta questão: 

“Isto já não é ensino obrigatório, está quem quer. Portanto, se querem têm que 
trabalhar”. A responsabilidade dos professores diminui um bocado, é um 
bocado essa a filosofia... Já ninguém está para se chatear muito com alunos que 
não trabalham ou que... vão às aulas [somente] porque senão reprovam por 
faltas. (E1, p. 5) 

Cheila defende que uma das grandes contribuições da Matemática para a formação dos 

alunos no ensino básico é o desenvolvimento do raciocínio, embora usualmente não o 

utilize como argumento para convencer os alunos da importância desta disciplina. O 

tipo de raciocínio matemático que considera fundamental, expressa-se, na sua opinião, 

principalmente na matematização de situações da realidade. No entanto, argumenta que 

as capacidades que os alunos desenvolvem ao nível do raciocínio na Matemática, ser-

lhes-ão também úteis nas outras disciplinas e para a sua vida futura: 

Acho que um aluno, por exemplo, bom a Matemática dificilmente é mau nas 
outras coisas. (...) A nível de compreensão acho que a Matemática ajuda... (...) 
Um aluno que perceba Matemática e que desenvolva e que treine o raciocínio 
matemático, acaba por estar mais apto para perceber outro tipo de coisas que 
não tem nada a ver com a Matemática. Mesmo a nível das Línguas, não digo de 
vocabulário ou de pronúncia, não é? Mas conseguir perceber... Sei lá, passar 
para o passado ou para o futuro ou conseguir perceber a estrutura das coisas... 
(E3, pp. 12-13) 
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Esta jovem professora associa esta capacidade de raciocínio com a ideia de ajudar os 

alunos a “aprender a pensar”, especialmente, através do desenvolvimento de um espírito 

crítico. Apercebe-se que os alunos são, no geral, muito pouco críticos, nomeadamente 

perante os resultados que a calculadora lhes apresenta e, como tal, considera que é 

necessário o professor de Matemática estar atento para contrariar essa tendência. 

A importância da disciplina no ensino básico tem também a ver, do seu ponto de vista, 

com a possibilidade que dá aos alunos de prosseguirem estudos nas áreas que possam 

vir a escolher. Deste modo, tem a convicção de que é importante cumprir o programa 

para que os alunos que vão frequentar o ensino secundário não fiquem lesados na sua 

formação matemática. Mesmo quando estes alunos estão em minoria numa turma, 

considera que, por uma questão de justiça, o professor deverá procurar abranger o 

maior número de temas possível: 

Penso que há sempre alguns que vão [para o secundário], e portanto esses 
alguns que vão, não podem ficar prejudicados, entre aspas, pelo resto da turma 
que não quer seguir. Se faz parte do programa, se esses poucos poderão ir para 
o secundário, não é?... Então eu não acho justo pensar que a maioria não vai, 
não é? Tento sempre... focar e tentar que se consiga abranger um bocado de 
tudo. (E3, pp. 11-12) 

No entanto, face à pressão dos programas que considera demasiado extensos, Cheila vê 

a necessidade do professor fazer uma selecção dos tópicos que sejam mais importantes 

e que devem ser aprofundados. No seu caso, defende o papel fundamental do cálculo na 

formação matemática dos alunos. Logo no 7º ano, apercebe-se que os alunos têm 

dificuldade em efectuar cálculos com papel e lápis, assim como mentalmente, porque 

não memorizaram a tabuada, sentindo a necessidade de fazer alguma coisa para 

melhorar esta situação. Menciona que tem insistido muito neste aspecto, por exemplo, 

através da marcação de trabalhos para casa para treino da tabuada. Também tem 

observado que o uso da calculadora é nefasto para os alunos, principalmente, após a 

introdução das operações com números negativos. Deste modo, tem desincentivado o 

uso da máquina e proibiu mesmo a sua utilização no teste que incidia sobre esse tema. 

Neste aspecto particular, verificou que uma colega que também leccionava o 7º ano, na 

Escola do Alto do Vento, pensava de modo diferente, deixando à responsabilidade dos 
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alunos a decisão do uso ou não da calculadora no teste. Cheila discorda completamente 

desta posição. Acima de tudo considera tratar-se de uma questão de justiça, porque 

alguns alunos possuem calculadoras científicas que lhes permitem realizar as operações 

directamente e sem cometerem erros. Nas suas palavras:  

É muito injusto porque há alunos com calculadoras científicas e que põem os 
parêntesis, metem na calculadora e conseguem fazer e não acho que seja justo 
para os outros. Portanto, acho que por uma questão de justiça e para o bem 
dos próprios alunos... exigi que neste momento, por exemplo, não usem 
calculadora. E que saibam fazer as contas. Ensinei-os a multiplicar números 
com vírgulas [também sem a calculadora]. (E3, p. 11) 

Ao longo do ensino básico privilegia a aprendizagem do cálculo algébrico, 

particularmente a resolução de equações e o estudo de funções, que considera serem os 

temas fundamentais dos programas do 3º ciclo. Assim, por exemplo, no 1º ano recorda 

que antecipou a unidade didáctica dedicada às equações para o início do 3º período para 

garantir que o tema fosse suficientemente explorado. Deste modo, a unidade didáctica 

que incidia sobre a Geometria ficou para o fim, o que Cheila considera ser mais 

adequado. Como refere: “Não é que a Geometria seja menos importante, mas é mais 

aquela parte dos triângulos, classificar triângulos, os quadriláteros, os ângulos, coisas que 

eles já tinham dado em anos anteriores e que sei que vão retomar no 8º ano” (E2, p. 6). 

Defende a importância das equações, a dois níveis. Por um lado, porque é neste 

contexto que promove a resolução de problemas, dando particular atenção à tradução 

da linguagem corrente para a linguagem matemática. Por outro lado, porque verifica que 

é uma competência a ser explorada nos programas ao longo de todo este ciclo, de uma 

forma progressiva e que é fundamental também no ensino secundário. Cheila afirma, 

pois,: 

Acho que as equações é uma das matérias mais importantes do programa. No 
8º ano eles vão dar a função afim e a função linear e também vão dar equações. 
No 9º ano vão dar sistemas, vão dar equações de segundo grau. Se seguirem 
Matemática a partir de 10º ano, as equações estão sempre lá. Acho que é das 
partes mais importantes, porque no 7º ano o que é que se, o que se parece mais 
com funções ou isso, são um bocado as equações, não é? (...) Neste momento 
tenho aprofundado bem as equações, não é? Já têm uma noção, para o ano 
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quando pegarem já vai ser melhor e no 9º ano quando tiverem que dar vai ser 
melhor. No 9º ano, por exemplo, tive alunos que mal tinham visto uma 
equação, e isso fez-me muita confusão, portanto, tenho a preocupação de eles 
fazerem bem. (E2, p. 20) 

Esta jovem professora reconhece que a primazia que dá ao cálculo algébrico tem como 

consequência imediata uma secundarização do estudo da Geometria. Embora sabendo 

que este tema se encontra nos programas do ensino secundário, refere que a sua opção 

prende-se também com a falta de tempo para abranger todos os tópicos e as suas 

próprias preferências matemáticas, afirmando: “entre escolher a Geometria e escolher 

equações, não é? Prefiro as equações também por uma questão pessoal” (E3, p. 11). 

Para além de se preocupar com a disciplina que lecciona, Cheila refere que há que 

atender a uma outra dimensão da profissão: o educar. Considera que essa é uma 

vertente “mais humana e mais pessoal” do professor e que gira em torno da transmissão 

de regras de conduta e de convivência social, quer na aula, quer fora dela. Afirma, a 

propósito de si própria: 

Tento sempre educá-los, terem assim uma postura correcta na aula e... em 
geral. (...) Por exemplo, eu sinto que há ali alguns alunos que não têm noção de 
respeito. Não é que intencionalmente faltem ao respeito, mas não têm noção 
daquilo que se diz ou não se diz a um professor ou a uma pessoa mais velha. 
Portanto, eu tento assim um bocado... batalhar e dou assim algumas regras para 
eles perceberem. Porque eu acho que sou professora de Matemática mas 
também sou professora, não é? Portanto tento sempre ter ali dois papéis. Uma, 
é de ser educadora e de ajudá-los a crescer... (E3, p. 13) 

Num âmbito geral, Cheila defende que existem duas formas de estar na profissão e que 

vê expressas nas escolas em duas classes de professores: os activos e os funcionários. 

Em relação aos primeiros, considera que procuram fazer da profissão a sua carreira e 

que querem progredir na mesma. Refere, a este respeito, uma colega da escola do 1º 

ano, como alguém que admira porque manifesta uma postura activa na profissão, 

desenvolvendo várias actividades com os seus alunos. Embora não conhecendo muito 

de perto a prática dessa professora, considera ela é “bastante trabalhadora, bastante 
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dinâmica. Ela dá basicamente 12º ano. Tenho a ideia que faz actividades com 

calculadora, com viewscreen, e isso tudo” (E2, p. 9). 

O segundo tipo de professores são, na sua perspectiva, aqueles que apenas se 

preocupam em cumprir com o que é estritamente necessário, ou seja, leccionar as suas 

aulas, e depois ir para casa. Em relação a estes últimos afirma, ainda, que encaram, 

principalmente, a profissão como o seu meio de sustento e que têm uma atitude de má 

vontade em relação a todo o trabalho a realizar para além do horário lectivo: “Se se tiver 

que fazer conselhos extraordinários para melhorar o comportamento dos alunos já é 

uma chatice, porque é fora de horas. Se tiverem que fazer uma hora extra, ou qualquer 

coisa a mais, já é uma chatice!” (E2, p. 4). Associa esta atitude de pouca dedicação à escola 

e à profissão aos vencimentos pouco atractivos que levam os professores a procurar 

ocupar o seu tempo disponível com outro tipo de actividades remuneradas, como por 

exemplo as explicações particulares. Ela própria tem procurado tal tipo de actividade 

como suplemento para a renda familiar. 

No entanto, Cheila também não vê com bons olhos a hipótese do horário do professor 

vir a ser cumprido integralmente na escola. Por um lado, porque seria uma imposição 

demasiado rígida para quem quer conciliar a profissão com a vida familiar, por outro, 

porque considera que as escolas não têm condições que permitam que o trabalho que o 

professor habitualmente realiza em casa seja feito ali. 

Um elemento que Cheila afirma ser bastante saliente na profissão é a autonomia que o 

professor possui para tomar decisões na sala de aula. Por exemplo, no que diz respeito 

ao currículo, na sua perspectiva, ainda que a margem de manobra dos programas não 

seja muito grande, o professor pode sempre fazer opções de acordo com os alunos que 

tem pela frente e com as suas próprias preferências. Como refere: “Há professores que, 

se calhar, pensam que é preferível que os alunos percebam do que chegar ao fim do 

programa e cumprir. Há professores que, se calhar, não gostam tanto daquela matéria e 

dão de uma forma mais ligeira e aprofundam mais outras” (E2, p. 6). Cheila considera, 

ainda, que a forma como os professores abordam o programa depende muito da escola 

em que se encontram, dada a variabilidade existente também entre populações escolares. 
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Cheila associa essa autonomia a uma certa noção de liberalidade que permite ao 

professor estar mais ou menos empenhado na profissão, como foi referido acima, e 

encará-la com um maior ou menor grau de responsabilidade. Compara, por exemplo, a 

sua actual profissão com a actividade que tem desenvolvido em part-time na loja “Mundo 

Global” no que diz respeito às exigências de assiduidade, afirmando que como 

professora estas são muito menores: 

Se houver um dia em que acordo cheia de dores de cabeça e se não for, posso 
pôr um dia de férias (...) Quando se tem um patrão... Por exemplo, eu comparo 
muito com o “Mundo Global”. Este sábado estava com uma amigdalite e 
estava com febre, mas se eu não fosse abrir a loja, ninguém ia abrir por mim, e 
não era na hora em que acordei que ia ligar a alguém, “Olha, estou doente não 
posso ir”, não é? Portanto, mesmo doente, fui trabalhar. Se calhar, se fosse na 
escola, eu estava com febre, estava com uma amigdalite, sabia que à tarde ia ao 
médico, não ia dar aulas. (E2, p. 5) 

Nestes primeiros anos, Cheila tem observado que os professores não trabalham 

habitualmente em conjunto, o que não constitui para si uma surpresa. À parte da 

existência de alguns grupos de professores, que se conhecem bem porque estão juntos 

na escola há bastante tempo, considera que o trabalho é quase sempre individual, à 

excepção da planificação para o ano lectivo e das discussões relacionadas com a 

realização de provas globais. Mesmo a esse respeito, julga que nem sempre as coisas 

correm bem. Recorda, na história seguinte, como no 2º ano ficou bastante descontente 

com uma situação de conflito com a sua turma de 9º ano, devido a um mal entendido 

com os outros professores de Matemática que leccionavam o mesmo nível de 

escolaridade.  

Há uma coisa em que eu fiquei um bocado triste (...) em relação ao capítulo da 
circunferência.... Somos quatro que damos o 9º ano. 

(...) E, então, o capítulo da circunferência, eu tive a preocupação de seguir, 
porque disseram: “Temos que seguir como está no livro”. Tirando a Sílvia que 
já ia mais adiantada, não é, que é a presidente do conselho executivo e que deu, 
mas de uma forma mais geral, os outros professores saltaram. E eu, que já 
estava com falta de tempo, tive a preocupação de dar na mesma, o que gerou 
ali uma certa confusão, porque os alunos aperceberam-se e ficaram um bocado 



 

 
Capítulo 7 – Cheila 

241

irritados, porque (...) não gostaram e acharam que aquilo não fazia parte do 
programa. Mas eu expliquei-lhes que fazia parte do programa. 

(...) Fiquei um bocado irritada com isso. Para já, porque eles acharam que os 
outros professores não deram aquela matéria ou que saltaram aquela matéria, 
portanto, eu também deveria ter saltado. Mas, quando eu percebi, já ia quase 
no fim do capítulo. Portanto, senti que houve ali uma falta de comunicação, 
não é? E os outros professores como já são da casa, já sabem que normalmente 
aquele capítulo... salta-se, porque há falta de tempo (...) Foi nesses momentos 
em que senti que havia falta de comunicação. (E3, pp. 6/7) 

Tem constatado, igualmente, que os professores, no geral, não estão a par da prática dos 

outros colegas. Afirma que isso também acontece consigo própria, por exemplo, no que 

diz respeito à professora por quem nutria uma certa admiração, no 1º ano, que 

mencionei anteriormente: “Nem sei como é a relação [dela] com os alunos (...) Acho 

que nós temos um defeito que é, pouco conhecemos o trabalho dos outros. As pessoas 

têm, não digo receio, mas não mostram muito o trabalho que fazem” (E2, p. 9). 

Este espírito individualista é, na sua opinião, prejudicial principalmente para quem se 

inicia na profissão e que se encontra, pela primeira vez, numa escola. Cheila não sentiu, 

no geral, muita abertura dos colegas, no 1º ano, para fazer perguntas ou partilhar as suas 

dúvidas. Na sua perspectiva, isso poderia dar, da sua parte, uma imagem de 

incompetência perante os outros. Deste modo, vê com algum interesse a 

disponibilização de algumas medidas de apoio aos jovens professores, fora das escolas, 

por exemplo na Faculdade: 

Sei que existe a APM, OK.... Mas alguma coisa, alguma instituição em que a 
gente pudesse ser... Por exemplo, a Faculdade podia deixar uma porta aberta 
para a gente entrar lá e... sei lá, um espaço onde pudesse haver partilhas de 
actividades e partilha... Porque aqui na escola até se poderia fazer, mas sei que, 
às vezes, até nem fica nada bem eu ir ter com uma amiga minha: “Não sei 
como é que isto se faz.” ou “O que é que tu fizeste naquela turma?” ou “Que 
actividade...?”, pode parecer uma certa incompetência, não é? Querer ver ou 
[saber] como é que a outra professora faz, não é? (E1, p. 21) 

Nos anos posteriores na profissão, Cheila considera indispensável que o professor 

frequente acções de formação, não concordando que a progressão na carreira se 
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processe simplesmente pela antiguidade. No entanto, observa que a escolha do tipo de 

formação a frequentar é deixado totalmente ao critério do professor, o que leva a que, 

por vezes, os ganhos que daí advêm sejam diminutos. Na sua opinião, este modelo de 

progressão na carreira não é demasiado exigente para o professor e apoia-se, 

apropriadamente, no conceito de formação contínua. 

 
7.3.3. Auto-imagem descritiva como professora 

Gostei imenso de dar aulas [no estágio] e senti-me mesmo... Identifiquei-me 
mesmo com aquilo que eu queria fazer. E tinha consciência que era aquilo 
porque as minhas turmas... tinha uma turma boa, outra que era muito 
indisciplinada mas que eu dava-me bem [com eles]. E, portanto, fiquei mesmo 
a achar que ser professora era mesmo aquilo e que estava no papel perfeito. 
(E1, p. 12) 

A experiência do estágio, como referi, constitui uma referência muito importante para 

Cheila no domínio da sua identidade profissional, dado que através dela pôde 

(re)confirmar que esta é uma profissão apropriada para si. Por ter criado um bom 

relacionamento com uma turma considerada difícil na escola e por ter conseguido 

estimular na generalidade dos alunos, uma boa relação com a Matemática, Cheila passou 

a identificar-se fortemente com a profissão e a sentir-se bem no seu papel profissional. 

Também, nos anos subsequentes, pôde observar que tanto os colegas como os alunos a 

encaravam como uma professora profissionalizada e não, propriamente, como uma 

principiante, o que lhe veio reforçar a sua auto-imagem como professora. 

Um primeiro elemento que poderemos identificar na auto-imagem profissional de 

Cheila é o sentido de responsabilidade. Este surge associado a uma preocupação em 

cumprir escrupulosamente com aquilo que considera serem as exigências decorrentes 

das funções que ocupa no momento. Aliás, considera que esta é a forma como 

vulgarmente corresponde a todas as suas obrigações, não sendo algo específico da sua 

identidade profissional como professora: 

Sou uma pessoa muito cumpridora e sempre estive habituada a ter alguém 
acima ou... Pelos sítios por onde eu passei, portanto, estive sempre habituada a 
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ter regras e a cumprir horários e isso tudo. Nunca me fez confusão, se tivesse 
um patrão atrás de mim ou não, porque tenho minimamente a noção de que 
não costumo dar muitas chatices... (E2, p. 3) 

A existência ou não de um superior hierárquico na profissão é algo que não a perturba 

porque afirma que a sua actuação é impermeável a esse tipo de factores. Considera que é 

uma professora bastante cumpridora em todas as vertentes, salientando, por exemplo, o 

cuidado de chegar, cada dia, com muita antecedência à escola e de ser bastante assídua, 

o que contrasta com alguns colegas que também leccionam as suas turmas: “Vejo 

constantemente alunos meus [na rua] que não têm aulas e que [também] não têm aulas 

de substituição” (E3, p. 3). 

Cheila identifica alguns elementos e órgãos na escola em relação aos quais sente que tem 

obrigações a cumprir. Neste aspecto, uma referência importante para esta jovem 

professora é o grupo disciplinar. Procura seguir de perto as decisões e indicações 

oriundas do grupo, especialmente, no que diz respeito à planificação das aulas e à 

avaliação dos alunos. Também sente que, de alguma forma, tem de prestar contas no 

grupo da sua prática no que diz respeito ao cumprimento dos conteúdos programáticos, 

na medida em que, no final de cada período lectivo, tem de fazer “sempre o balanço (...) 

de onde é que se vai, qual é a matéria” (E2, p. 6). 

Essa sua preocupação em seguir as orientações que emanam do grupo disciplinar é 

também visível no episódio, já relatado na secção anterior, em que Cheila abordou mais 

um capítulo do programa do 9º ano do que a generalidade dos seus colegas. Recorda-se: 

O capítulo da circunferência, eu tive a preocupação de seguir, porque disseram: 
“Temos que seguir como está no livro”. Tirando a Sílvia que já ia mais 
adiantada, não é? Que é a presidente do conselho executivo e que deu, mas de 
uma forma mais geral, os outros professores saltaram. E eu, que já estava com 
falta de tempo, tive a preocupação de dar na mesma, o que gerou ali uma certa 
confusão, porque os alunos aperceberam-se ficaram um bocado irritados, 
porque (...) não gostaram e acharam que aquilo não fazia parte do programa. 
Mas eu expliquei-lhes que fazia parte do programa. 

(...) os outros professores como já são da casa, já sabem que normalmente 
aquele capítulo... salta-se, porque há falta de tempo... (E3, pp. 6/7) 
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Perante a indicação que tinha recebido de que a prática habitual dos professores do 

grupo era o de leccionar o programa “como está no livro”, Cheila sentiu-se na obrigação 

de abordar aquele capítulo. Isto apesar de considerar que já estava com falta de tempo 

para os conteúdos programáticos seguintes e que julgava prioritários relativamente a este 

tema de Geometria. 

O seu cuidado em cumprir com aquilo que é norma da escola também se manifestou em 

diversas situações por que passou no 3º ano na Escola do Albatroz, onde notou que 

existia uma grande preocupação quanto ao cumprimento de todos os requisitos legais. 

Os professores sentiam na obrigação de realizar todas as reuniões que eram indicadas 

para os diferentes níveis. Deste modo, Cheila sentiu que deveria também procurar 

cumprir com tudo aquilo que estava prescrito. Assim, por exemplo, quando abandonou 

a escola no final do 2º período, para gozar a licença de maternidade, fez um esforço 

especial para deixar tudo pronto para a colega que a iria substituir. Deixou já a matriz da 

prova global de 9º ano, embora essa pudesse vir a ser realizada pela professora 

substituta. Como menciona: “Senti-me na obrigação de entrar no espírito da escola, de 

cumprir sempre tudo direitinho” (E4, p. 1). 

Também nessa escola, Cheila evidenciou procurar seguir escrupulosamente as decisões 

do grupo no que se refere aos critérios de avaliação acordados. Ao contrário do que 

sucedia nas outras escolas por onde passou, ali tinha sido estipulado que, no 3º ciclo, 

25% da classificação final decorreria da realização de relatórios, trabalhos de pesquisa e 

outros. Já na outra escola, os critérios definidos permitem que o professor utilize os 

testes como único instrumento de avaliação. Deste modo, afirma em relação à Escola 

do Albatroz: 

Senti-me um bocado obrigada a ter que mandar fazer fichas formativas, 
trabalhos extras, porque faz parte das regras da casa, toda a gente ali manda 
fazer. (...) Portanto... eu acho que por a escola ser assim, acabamos por entrar 
no espírito, não é? E trabalhar de acordo com a escola. (...) Ali [se não 
fizermos] é mau... e ficamos um bocado mal vistos se fizermos só dois testes e, 
se calhar, os pais caem-nos em cima. (E4, p. 2) 
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No 1º ano na carreira, esta jovem professora teve a seu cargo a direcção de uma turma, 

função que a preocupou bastante. Como referi, anteriormente, Cheila temia não cumprir 

todos os aspectos burocráticos inerentes a esta função. Este seu receio era, em parte, 

motivado pela sua colocação tardia que a impediu de estar presente na primeira reunião 

da coordenação dos directores de turma. Embora a coordenadora tenha procurado 

reunir consigo, para a ensinar a trabalhar com o software da direcção de turma, Cheila foi 

constatando, ao longo do ano, que existiam certas informações de que não tinha 

conhecimento. Relata:  

Tenho sempre receio que falte informação e que não esteja a fazer as coisas 
devidamente, não é? Por exemplo, só agora no início do 2º período é que 
percebi que deveria, cada vez que vem cá um encarregado de educação, há 
umas folhas para registar qual foi o assunto... Isso a mim ninguém disse nada. 
Porque há coisas que ninguém diz, não é? Mas toda a gente acha que a gente 
devia saber. (E1, p. 3) 

Cheila tem receio de não cumprir com todas as atribuições enquanto directora de turma 

e que isso lhe seja trazido à atenção pela coordenadora dos directores de turma, pelo 

conselho executivo ou, até mesmo, pelos encarregados de educação. Em relação a este 

último grupo, começou inicialmente por temer, por um lado, que devido a ser uma 

professora jovem não lhe reconhecessem a competência necessária para exercer estas 

funções, por outro, que não conseguisse, de facto, responder às suas solicitações. No 

entanto, com o passar do tempo foi ganhando uma maior autoconfiança, como nos 

refere: 

Sou muito nova (...) e ainda me vêem uma miúda: “Está aqui uma miúda a 
tomar conta dos nossos filhos”. (...) Agora já não, mas no início do ano 
quando me olharam e me viram pela primeira vez, senti que tinham aquela 
sensação que eu era muito nova (...) Os encarregados de educação, são sempre 
cinco ou seis que vêm às reuniões, depois há uns tantos que me telefonam. 
Mas como já conheço já estou mais à vontade e já perdi um bocado aquele 
medo de: “E agora se eles vão-me perguntar isto e eu não sei!” ou “Vão-me 
dizer isto e eu não sei o que é que hei-de responder...”. (E1, p. 4) 
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No que diz respeito à sua actividade lectiva, Cheila sente-se principalmente responsável 

perante os alunos, embora tenha a noção que aquilo que acontece na aula também acaba 

por ser conhecido no exterior. Considera que cumpre as suas obrigações, sendo a 

principal a de usar escrupulosamente o tempo de aula para a formação dos alunos. 

Contrasta esta sua atitude cumpridora com a de outros colegas que na aula falam sobre 

outros assuntos: 

Preocupei-me em ser uma boa professora com os meus alunos (...) Uma das 
coisas que eu sinto é que raramente falto, não estou nas aulas a falar da 
telenovela, não é? Quer dizer, podemos falar, sei lá, de coisas construtivas, não 
é? Mas... sei que há professores que, ou porque estão com preguiça de dar 
aulas, ou porque não prepararam as aulas (...) Os alunos dizem-me: “A outra 
professora só fala do filho”, “A outra professora só fala não sei do quê”... isso 
reflecte-se. E a minha preocupação, se falo de outra coisa sem ser da matéria, 
tem a ver com a escola ou tem a ver com qualquer [aspecto da] formação... dos 
alunos. (E3, p. 17) 

Esta jovem professora atribui este seu forte sentido de responsabilidade à educação que 

teve na instituição onde viveu no período anterior à sua entrada na Faculdade. Ali 

habituou-se a obedecer a um conjunto de regras que eram impostas, nomeadamente, no 

que diz respeito à pontualidade. Inclusivamente, afirma que, entre os seus irmãos, nota-

se a diferença entre aqueles que frequentaram essa instituição e os que não estiveram ali, 

através dessa qualidade ou da sua ausência. Assim, ao tornar-se professora foi fácil para 

si cumprir aquilo que considerava ser a sua obrigação. Como refere: “Uma pessoa é 

obrigada a cumprir regras e tem de ter respeito pela autoridade. E as coisas são como 

são, por mais gente que não concorde com elas, temos que... fazer parte das regras 

porque é o nosso trabalho” (E4, p. 5). 

Outra característica que Cheila revela, relativamente à sua auto-imagem como 

professora, é o seu elevado grau de exigência para com os alunos. Em especial no 2º ano 

de carreira, pôde aperceber-se que é mais exigente com os alunos do que a generalidade 

dos colegas de grupo e, até mesmo, do conselho de turma. Essa característica manifesta-

se, na sua perspectiva, por exemplo, no grau de dificuldade dos seus testes e nas 

classificações que atribui no final de cada período. No que diz respeito ao primeiro 
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destes aspectos, Cheila refere-se aos testes que, habitualmente, dois colegas de grupo 

fazem nas respectivas turmas, como sendo bastante mais acessíveis: 

O que eu sinto é que sou mais exigente do que os outros professores. Os 
outros, não digo todos mas, por exemplo, em relação à Odete. Ela tem uma 
turma boa que é a melhor turma de 7º ano, e eu tenho uma turma que é 
complicada em termos de comportamento, mas os testes dela são sempre 
muito mais fáceis do que os meus (...) 

No 9º ano, o primeiro teste que eu fiz, foi em Probabilidades e Estatística, e 
tive muito bons resultados (...) E comparei, mostrei os testes aos outros e 
houve um professor que me disse que se ele fizesse aquilo no teste na turma 
dele que quase ninguém tinha positiva. Portanto, eu sinto que sou mais 
exigente, sou pouco benevolente. (E3, p. 8) 

Em relação ao modo como atribui as classificações dos alunos no final de cada período 

lectivo, Cheila observou pelo contacto com os outros professores que também é mais 

exigente do que alguns deles. Considera que é esse seu grau de exigência que faz com 

que tenha, em algumas turmas, uma percentagem elevada de notas negativas. Ao 

conversar, por exemplo, com o delegado de grupo, apercebeu-se que os critérios que 

este seguia eram bem distintos dos seus. A este propósito menciona: 

No 1º período fiquei um bocado triste porque tinha duas turmas com mais de 
50% de negativas, das cinco turmas tinha duas. E estive lá a ver com o 
delegado para dar as notas. Ele achava que eu poderia dar a um aluno que tinha 
tido nos três testes 40 e tal por cento, podia, se calhar dar, no meio daquilo 
tudo, podia dar um 3. Mas, para mim, um aluno que em nenhum dos testes 
teve positiva, apesar de ser bem comportado e de fazer os trabalhos de casa, se 
eu lhe fosse dar um 3 no 1º período, ele ia ter a ideia que aquilo era o 
suficiente. Mas eu, depois, optei por seguir a minha consciência e... em duas 
das turmas dei mesmo mais do que 50% de negativas. (E3, p. 9) 

Apesar da opinião divergente do delegado de grupo, Cheila, como refere, optou por 

manter a sua decisão. Como vimos, não considerava apropriado atribuir o nível 3 a um 

aluno que tinha tido nos três testes um nível 2, embora tivesse outros elementos de 

avaliação positivos. Argumenta que, seguindo a sugestão do colega, estaria a passar uma 

imagem errada ao aluno quanto àquilo que dele se exige na disciplina. Como menciona, 
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desse modo, “ele ia ter a ideia que aquilo era o suficiente”, mas não o era de acordo com 

os seus próprios critérios. 

Cheila apercebe-se, contudo, que a exigência que coloca na avaliação do aluno, tem de 

ser amenizada, tendo em conta as práticas dos seus colegas, principalmente, em razão da 

justiça na avaliação, que pretende garantir. Afirma que os seus alunos não devem ser 

prejudicados relativamente aos alunos dos outros professores que considera serem 

menos exigentes. Assim, a exigência, como aspecto da sua auto-imagem descritiva 

profissional, é temperada por um senso de justiça, que a leva, a partir de determinado 

momento, a propor também testes mais fáceis às suas turmas. 

A ideia de justiça é, aliás, algo que se destaca no discurso de Cheila sobre si própria 

enquanto professora. Amiúde, defende ou justifica a sua actuação, em determinada 

situação, especialmente relacionada com a avaliação dos alunos, por motivos que se 

prendem com aquilo que considera justo ou não. Por exemplo, ainda ligada com a 

característica da exigência, refere que, enquanto uma das suas colegas aplica um mesmo 

teste a duas turmas com alunos com desempenho muito díspar, ela, nessas 

circunstâncias, elabora sempre testes diferentes nas suas turmas: “Ela, em duas turmas, 

só faz um teste. A turma que é melhor fica premiada... por ser melhor, com um teste 

mais fácil. E eu tenho sempre a preocupação de fazer dois tipos de teste” (E3, p. 8). 

Deste modo, considera que os melhores alunos não devem ser beneficiados por lhes ser 

aplicado um teste mais acessível. Curiosamente, no ano precedente, embora tendo 

começado por fazer testes diferentes nas várias turmas, adaptados às características dos 

alunos, decidiu a partir de certo momento, fazer testes semelhantes em todas as turmas 

por uma questão de justiça: 

Uma turma era melhor e tinha, se calhar, um teste que eu tinha puxado mais, 
porque eu achava que chegavam lá. (...) Noutra turma que tinha feito um teste 
mais fácil, porque tinham mais dificuldades. E depois comecei a achar que não 
era, se calhar, justo fazer essa distinção e comecei a fazer um bocado igual. (E1, 
p. 15) 

A preocupação de Cheila em avaliar de um modo justo é particularmente notório no 

episódio que relato em seguida. Nesta situação, revela como procura ser coerente na 
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forma como avalia os alunos, para que não se sintam injustiçados, embora estes, por 

vezes, não aceitem plenamente as decisões da professora. Cheila mostra aqui que 

considera a avaliação como uma componente muito importante do trabalho do 

professor, ao afirmar: 

Primeiro, por uma questão de respeito para com os alunos. Se eu avaliar mal 
um aluno ele pode se sentir injustiçado, por exemplo, um aluno que se tem 
esforçado. Já me aconteceu um aluno que se tenha esforçado muito (...) Acho 
que nós temos que ter regras. Eu tinha proposto um trabalho e dei àquele 
trabalho o peso de um teste, não é? E, portanto, quem não fizesse aquele 
trabalho tinha zero. E se fosse um aluno que estivesse em recuperação, iria 
precisar de ter todos os testes porque ia precisar daquela nota. E à partida 
aqueles alunos sabiam que quem não fizesse o trabalho tinha nega (...) E eu 
fiquei com muita pena daquele aluno, e acho que ele se sentiu injustiçado, mas 
eu tive que agir de acordo com a minha consciência, não é? 

E tenho sempre receio de que se avaliar mal um aluno, ele pode sentir-se 
injustiçado e… ter uma quebra com a Matemática mesmo. Eu tenho um 
bocado a ideia, que pode ser uma ideia errada... A ideia que nós temos de uma 
disciplina depende muito do professor que nós temos, principalmente a nível 
do básico. (...) Se houver um aluno que tenha uma má experiência com 
Matemática no 7º ano, quer seja com o professor ou quer seja com a própria 
Matemática ou a própria avaliação. “Se eu me esforço a Matemática, se até 
estudo e depois o professor não reconhece o meu esforço, acha que não vale a 
pena, então não vale a pena estudar Matemática!”, “Para que é que eu quero 
saber?!”. 

Então, acho, que a avaliação é muito importante para os alunos também e 
tento sempre justificar-me. Não que tenha de dar satisfações da avaliação (...) 
não peço para eles decidirem por mim, mas tento sempre explicar os motivos 
pelos quais avalio de certa maneira e explico sempre o que é que utilizo para 
avaliar. (E2, p. 17) 

Portanto, Cheila procura aplicar os seus critérios de avaliação de forma coerente para 

que o aluno se aperceba de que a sua classificação é justa, dado considerar que este 

aspecto tem grande influência sobre a atitude do aluno em relação à disciplina. No caso 

particular do aluno a que se refere, observou que este considerou a sua classificação final 

injusta embora tivesse sido atribuída de acordo com os critérios estabelecidos. Ao 

afirmar que se penalizou por isso, Cheila denota que não foi indiferente à reacção do 
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aluno, compreendendo as suas expectativas, mas teve de agir de “acordo com a sua 

consciência”, ou seja, segundo as normas de avaliação que tinha estabelecido. 

O tema da justiça surge também quando justifica o motivo pelo qual não permitiu, em 

dado momento, a utilização da calculadora nos testes nas turmas de 7º ano, como referi 

na secção anterior. Cheila defende que não seria justo deixá-los utilizar este 

equipamento devido ao facto de alguns alunos já possuírem calculadoras científicas, o 

que os colocaria em vantagem em relação aos outros colegas. Como refere: 

É muito injusto, porque há alunos com calculadoras científicas e que põem os 
parêntesis, metem na calculadora e conseguem fazer e não acho que seja justo 
para os outros. Portanto, acho que por uma questão de justiça e... para o bem 
dos próprios alunos... exigi que neste momento, por exemplo, não usem 
calculadora. (E3, p. 11) 

A sua preocupação com a justiça no seu trato com os alunos, é também visível numa 

situação que ocorreu no 1º ano e envolveu uma professora, que leccionava na turma de 

que Cheila era directora. Os alunos e alguns encarregados de educação manifestaram-lhe 

o seu descontentamento com a avaliação que essa professora estava a levar a cabo após 

ter estado ausente por um período de tempo. Cheila sentiu-se obrigada a falar com a sua 

colega porque não considerava justa a forma como ela estava a agir. No entanto, esta foi 

uma situação que lhe causou um certo embaraço: “Senti-me muito mal, não é? Porque 

quem sou eu ou para ir interferir na disciplina dela, nas notas dela, na forma como ela 

orienta as coisas?” (E1, p. 4). Nessa ocasião, devido às dúvidas que se lhe levantam 

quanto ao modo como deveria agir, pediu também a opinião da presidente do conselho 

executivo. Considera que, por fim, conseguiu falar com a colega mostrando 

imparcialidade: “sem tentar fazer juízo de valores e sem dizer, eu estou deste lado ou estou 

deste ou concordo ou não concordo” (idem). Esta conversa resultou bem, mas Cheila ficou 

sempre com o receio que os alunos viessem a sofrer algum tipo de represálias por parte 

da professora pelo facto de terem dado a conhecer este problema. Temia que “os alunos 

sofressem algumas consequências disso” (idem), ou seja, que voltassem a ser tratados de 

uma forma injusta. 
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Cheila considera que os alunos a encaram de um modo um pouco diferente em relação a 

outros professores, particularmente aos que têm mais anos de serviço. Do seu ponto de 

vista, os alunos apercebem-se que existe um grande esforço da sua parte para envolvê-

los na aprendizagem, enquanto que outros professores já não se empenham nem se 

interessam tanto por eles. Afirma, em relação à sua turma de Métodos Quantitativos no 

1º ano, que:  

Eles notam é que tu estás a tentar... mesmo com aqueles que não querem fazer 
nada e querem desistir. Eu estive ali a tentar puxar por eles, coisa que eles não 
estão habituados, é ter alguém que puxe por eles e que lhes exija e que manda 
trabalhos de casa e que os manda ao quadro. (E1, p. 19) 

Portanto, Cheila vê-se a si própria, e considera ser vista pelos alunos, como uma 

professora empenhada e dedicada relativamente ao seu sucesso. Aliás, os bons 

resultados dos alunos, principalmente quando reflectem a evolução que fizeram, trazem-

lhe uma grande satisfação. Como refere, é, especialmente, nesses momentos que sente 

que “vale a pena ser professor, só pela alegria de ver... a evolução dos alunos e ver o 

fruto do nosso trabalho ali reflectido” (E3, p. 15). Ao invés, revela que fica muito 

perturbada quando os resultados estão muito abaixo das suas expectativas e que, por 

esse motivo, a avaliação dos alunos é um dos aspectos da profissão que menos lhe 

agrada. 

Cheila denota uma certa preocupação em relação à imagem que projecta junto dos 

professores quando é colocada numa nova escola. Pelo facto de ser sempre colocada 

através de mini-concurso, todos os anos quando chega à escola tem necessidade de se 

afirmar como professora profissionalizada. Isto porque, do seu ponto de vista, ainda 

existe nas escolas um certo preconceito quanto a estes professores, fruto de uma época 

em que neste concurso eram colocadas pessoas não profissionalizadas e, por vezes, com 

a licenciatura incompleta. Deste modo, faz questão de dar a conhecer o seu percurso de 

formação, o qual considera bastante prestigiante. Tem sentido a partir daí que a olham 

de igual para igual e não como uma professora principiante. Refere que:  

Tenho um bocado a necessidade de dizer que fiz na Faculdade de Ciências, já 
não foi assim uma faculdade qualquer. E que acabei com a média de 14 que 
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para Matemática é bom. (...) Porque as pessoas, como quem não quer a coisa, 
perguntam “Então, já fizeste o estágio?” e, às vezes, sinto onde é que as 
pessoas querem chegar e digo logo. (E4, p. 6) 

A partir das conversas que tive com Cheila pude aperceber-me do grande destaque que 

as várias vertentes do conhecimento profissional têm na sua auto-imagem profissional. 

Entre estas destaca-se o conhecimento didáctico, muitas vezes em associação com o 

conhecimento do currículo. Os conhecimentos pedagógico e dos alunos e, em especial, 

o conhecimento matemático, têm um lugar manifestamente secundário no discurso 

desta jovem professora. 

Cheila apercebe-se que a sua forma de encarar o currículo do ensino básico foi 

mudando ao longo destes primeiros anos. Assim, se no início se preocupava em seguir a 

sequência de temas e o número de aulas indicados no programa de cada ano, 

progressivamente foi definindo os assuntos que considerava prioritários e redesenhando 

a sua sequência. Como referi na secção anterior, esta jovem professora privilegia 

determinados temas pela importância relativa que lhes atribui na formação matemática 

do aluno. Refere, por exemplo, relativamente ao 7º ano de escolaridade que passou a dar 

maior atenção à: 

parte de cálculo e à parte das equações e trabalhar assim com as expressões 
algébricas (...) Acho que no 7º ano é muito importante. Se calhar, é aquilo que 
eu acho em que tenho mudado mais os meus objectivos. Antes preocupava-me 
em acabar o programa e dar tudo mais ou menos seguindo o número de horas 
que havia no programa do Ministério. Agora preocupo-me em centrar-me mais 
nestes... pontos. (E3, p. 11) 

Neste momento, sente-se bastante segura ao trabalhar os programas do 3º ciclo. 

Considera que já ganhou uma experiência considerável que faz com que se sinta tão 

competente neste nível de escolaridade como os seus colegas com mais tempo de 

serviço. Apresenta como evidência um episódio ocorrido com o grupo disciplinar da 

Escola do Albatroz, no 3º ano. Perante a planificação anual já elaborada pelas colegas e 

que segue a ordem do manual, Cheila pensou que seria mais proveitoso alterá-la por 

forma a que o tema “polinómios” fosse leccionado logo de seguida dado considerar ser 
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um conteúdo fundamental no final deste ciclo. Defendeu o seu ponto de vista perante 

as colegas, alegando que se intercalasse a Geometria, tal como estava previsto, corria-se 

o risco desse conteúdo vir a ser tratado superficialmente ou, até mesmo, não ser 

abordado. Essa convicção decorria da sua experiência do ano anterior em que tinha 

leccionado o 9º ano e se apercebeu de que os alunos não tinham uma boa preparação 

quanto aos polinómios. Como refere, não se sentiu intimidada pelas outras professoras, 

achando pelo contrário que, pelo facto de ser mais nova, poderia trazer outras 

perspectivas ao grupo, ajudando a quebrar algumas rotinas já instaladas: 

No início ainda tive alguma resistência, mas depois de explicar e de mostrar as 
minhas razões, principalmente porque a minha turma do 9º ano, no ano 
passado, não tinha dado casos notáveis (...) Argumentei e expliquei... Apesar de 
ser o primeiro ano que dou 8º ano mas ter ali pessoas que já dão 8º ano há... 
muitos anos e já estão ali há muito tempo na escola, (...) se calhar com 15 anos 
de serviço ou mais... não me senti com menos força. Não me senti atrás delas 
por ser mais nova. Pelo contrário, achei que, se calhar, poderia vir com outras 
ideias... e aquilo já está tão enraizado que poderia ser diferente. (...) Ao nível do 
básico sinto-me assim tão competente como todas as outras professoras. (E4, 
p. 7) 

Contudo, em relação ao ensino secundário, não se sente ainda ao nível das suas colegas, 

dado o contacto reduzido que tem tido com esse nível. Teme, em particular, o 12º ano 

por considerar que em alguns temas, como por exemplo as Probabilidades e Estatística, 

não teve a preparação suficiente na Faculdade que lhe permita enfrentar o programa 

sem fazer, antecipadamente, uma boa preparação. No entanto, de um modo geral 

expressa a sua confiança na sua formação matemática, não receando enfrentar situações 

matemáticas a que não consiga dar resposta. De qualquer modo, considera que é 

legítimo o professor também ter dúvidas e não procura transmitir aos seus alunos a 

imagem do professor como “aquele que sabe tudo” (E1, p. 15). 

No 2º ano de carreira tem pela terceira vez o 7º ano e pela segunda vez o 9º, o que lhe 

permite, na sua opinião, encarar a actividade de planificação com muita descontracção. 

Em especial, no caso do 7º ano, porque o manual adoptado também tem sido o mesmo 

em todas as escolas por que passou, admite que já não precisa de se preocupar e “de 
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pensar que estratégias é que vou utilizar” (E3, p. 14). No caso do 9º ano, já tem de ter 

mais algum cuidado dado que o livro é novo para si: 

Tenho a preocupação sempre de ver o que é que vem a seguir ou de pensar 
nos exercícios. Mais ou menos ver como é que o livro está. (...) Mas este ano, 
acho que a nível da preparação das aulas é um ano em que eu estou muito, 
muito, muito descansada. Não tenho assim aquelas preocupações: “Qual é a 
matéria que eu vou dar?”, “Será que sei a matéria, será que não sei?”. (E3, p. 
14) 

Tem a convicção de que, como professora do ensino básico, precisa de ter bem 

presentes os conteúdos que são fundamentais para os alunos que vão frequentar a 

disciplina no ensino secundário. Considera que nas escolas básicas haverá uma maior 

tendência para esquecer esse factor, o que, aliás, observou com particular incidência na 

sua escola no 2º ano. Associa também o menor grau de exigência que considera existir 

nesse tipo de escolas, com a falta de visão dos professores sobre aquilo que espera os 

alunos no ciclo de ensino seguinte. No seu caso, julga que a experiência de regência de 

uma turma do ensino secundário no ano de estágio e, posteriormente, da disciplina de 

Métodos Quantitativos trazem-lhe alguma vantagem em relação aos seus colegas. A este 

respeito, Cheila relata como uma colega da escola do 2º ano só se apercebeu da 

importância de certos conteúdos, para os alunos que pretendem prosseguir os estudos 

no ensino secundário, através da experiência do seu filho: 

[Não me lembro] se era em relação à trigonometria ou era equações do 2º grau 
que a presidente do conselho executivo, que agora tem um filho no 10º ano, 
agora é que se apercebeu da importância de dar aquilo. Porque normalmente 
nunca se consegue dar o programa então achava que, se calhar, não era 
importante dar a trigonometria. Agora que o filho está no 10º ano é que ela se 
apercebe da importância de se ser mais exigente, a importância de conseguir 
acabar mesmo as coisas. Acho que os alunos quando estão numa escola básica 
perdem um bocado porque os professores deixam de ter a noção do que se dá 
no secundário ou deixam de ter a noção do nível de exigência do secundário. 
(E3, p. 9) 

Actualmente, Cheila opta por seguir de perto os manuais adoptados para cada ano ao 

planificar as suas aulas. Desta forma, considera que facilita o trabalho autónomo do 
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aluno que poderá, sem problemas, acompanhar em casa o que é desenvolvido nas aulas. 

Aliás, esta opção é, na sua perspectiva, corroborada pela prática do grupo da Escola do 

Alto do Vento, ao verificar que a planificação anual se restringe à indicação dos 

capítulos tal como surgem no manual adoptado. Portanto, a sua gestão do currículo é 

muito influenciada pela estrutura do manual que segue, embora nem sempre considere 

como sendo a mais eficiente para abranger todo o programa. Assim, por exemplo, 

contrasta as abordagens seguidas nos manuais dos 7º e 9º anos: 

Com este livro [de 7º ano] mesmo saltando muitos exercícios é muito difícil 
conseguir dar a matéria toda (...) porque tem exercícios muito diferentes e tem 
a matéria muito mais desenvolvida do que o normal. Por exemplo, nós demos 
potências no início do ano, não é? Só que depois como as bases negativas era 
só agora, voltamos a dar potências com base negativa (...) Enquanto que nos 
outros livros a parte das potências é muito rápida, as regras vêm só agora 
mesmo no fim. E, portanto, acabo por dar duas vezes potências, duas vezes 
expressões com variáveis (...) Mas sinto que este livro do 9º ano, por exemplo, 
está muito mais sucinto e consegue-se avançar muito mais rápido do que no 
livro do 7º. (R1, p. 2) 

Cheila aponta uma mais-valia ao manual de 9º ano, por comparação com o de 7º ano: 

permitir abranger com mais facilidade todos os temas do programa, o que se deve ao 

facto de os conteúdos serem expostos de uma forma mais sintética e de ser proposto 

um menor número de exercícios e com um menor nível de dificuldade. No entanto, 

considera que esta abordagem também tem algumas desvantagens, por ser demasiado 

‘simplista’. Assim, observou, por exemplo, que os alunos tiveram dificuldades em 

perceber um exercício que colocou no teste, o que atribui à falta de contacto destes com 

enunciados menos óbvios. Cheila refere que nesse manual: 

Não há uma parte de exercícios mais rebuscados ou mais difíceis que se possa 
testar a dificuldade. E isso vê-se... No teste mudei, em vez de pôr um “sector 
circular” e dizer: “Observa o sector circular”, eu não, pus um leque que era um 
sector circular. Só que dei assim um floreado: “A Margarida nas aulas de dança 
utiliza um leque...” e o leque era o sector circular. E isto fez-lhes confusão. O 
comprimento do arco seria um comprimento da renda, porque o leque tinha 
assim uma renda, e eles não perceberam, quando eu perguntei: “Determina o 
comprimento da renda”, eles não perceberam que era o comprimento do arco! 
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Provavelmente como o livro deles não tem muito desses exercícios... (...) [Mas] 
a dificuldade era a mesma, não achei que lhes iria fazer confusão. Muitos nem 
pegaram naquela pergunta. (...) Acho que são alunos que estão muito 
habituados a ser tudo muito simples. (E3, pp. 8/9) 

Portanto, Cheila reconhece a forte influência, que neste momento, os manuais têm na 

sua prática, quer nas planificações a médio e longo prazo, quer nas tarefas concretas que 

propõe aos alunos. Apesar de se mostrar satisfeita com o seu desempenho no ano de 

estágio, logo no ano seguinte não recorreu aos materiais que tinha elaborado 

anteriormente para o 7º e 9º anos. Tanto as fichas de trabalho como os testes desse ano 

já não a satisfaziam e, então, procurou outras estratégias e recursos que se mostravam 

mais adequados. Como refere no 1º ano, explicando esta mudança: 

Olho para trás e acho que aquele trabalho, não digo que esteja mal feito, mas 
está desadequado a este ano e também não me identifico muito já com aquele 
tipo de fichas e com aquele tipo de coisas. Acho que em relação ao ano 
passado mudei algumas coisas. 

[O meu objectivo] foi procurar melhores estratégias para tentar ter mais 
sucesso ou procurar o que seria melhor para os alunos e também gerir melhor 
o tempo e essas coisas. (E1, p. 15) 

Portanto, embora não identificando uma forte ruptura na sua identidade como 

professora relativamente ao ano de estágio, nota que existem práticas que se foram 

alterando, por um lado, fruto de um amadurecimento geral gerado pela experiência, por 

outro, pelas dificuldades concretas com que se foi debatendo. Assim, em relação a este 

segundo aspecto, Cheila, que atribuía à sua orientadora de estágio a identidade de 

“professora tradicional”, como referi anteriormente, passa também a pautar as suas 

aulas por uma matriz de carácter predominantemente tradicional, embora não se 

identifique tanto com esta: 

Identifico-me mais com a nova perspectiva. Se bem que é mais difícil assim do 
que como era antigamente, não é? E com o tipo de alunos que nós temos, nem 
sempre é possível fazer esse tipo de actividades. Apesar de me identificar mais 
com esse tipo de professor (...) que nos é estimulado: fazer resolução de 
problemas, ter outro tipo de objectivos (...) 
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Temos autonomia suficiente para gerir as aulas da forma como a gente quer: 
fazermos trabalhos de grupo, actividades de investigação. Agora temos duas 
coisas que é o tempo e a indisciplina que nem sempre andam em paralelo com 
esse tipo de actividades. Portanto, em algumas turmas penso que é possível, 
noutras... não dá. (E1, p. 12) 

Esta “nova perspectiva” que Cheila defende ter adquirido na formação educacional, 

colide, na sua opinião, com a realidade dos alunos que tem pela frente, nomeadamente 

devido à sua falta de interesse na disciplina e a comportamentos disruptivos. Por outro 

lado, considera que as imposições do programa não deixam, igualmente, grande margem 

de tempo para outras actividades, como por exemplo, o trabalho de grupo, a resolução 

de problemas ou as actividades de investigação. 

Adicionalmente, em relação a essa nova perspectiva sobre o ensino da Matemática, 

Cheila manifesta o seu interesse em utilizar outros recursos na aula, tais como as novas 

tecnologias de informação e comunicação ou materiais manipuláveis mas que considera 

de difícil concretização devido ao facto das escolas estarem mal apetrechadas. Também 

revela que ela própria tem pouco conhecimento sobre materiais que se possam usar no 

3º ciclo, considerando que é para o ensino secundário que existem mais recursos. 

Afirma, ainda no 1º ano de carreira, que utiliza o retroprojector, com alguma 

regularidade, mas que:  

há de haver outras coisas que se possam fazer. Eu não tenho muito essa noção, 
porque não conheço. Nós tínhamos era sólidos geométricos. Por acaso deu 
muito jeito porque tinha uma aluna que era invisual e, portanto, a parte de 
Geometria ela tinha que apalpar os sólidos, não é? (...) Em termos do básico 
que, se calhar, é aquilo que eu vou dar, gostava muito de aprender e de 
conhecer materiais e de saber coisas que se pode fazer. 

Eu sei que no 8º ano pode-se utilizar muito o Tangram e isso tudo, só que até 
agora nunca dei 8º ano. Mas acho que é necessário mesmo coisas palpáveis e 
materiais que eles possam mexer, para ter uma ideia melhor da Matemática 
(E2, p. 19) 

No ano seguinte, considera que já não tem possibilidade de usar o retroprojector porque 

as salas não têm condições para tal, devido ao número elevado de janelas que ali 
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existem. Portanto, ao nível do conhecimento didáctico, a utilização de uma variedade de 

recursos na aula é uma área em que gostaria de desenvolver-se. 

Cheila denota uma preocupação especial com o modo como inicia um tema, 

procurando identificar algo que motive os alunos e lhes facilite novas aprendizagens. 

Deste modo, parte muitas vezes de exemplos da realidade tentando depois levar os 

alunos a fazerem a ponte com a Matemática. Recorda, por exemplo, que utilizou no 7º 

ano uma situação sobre o desenvolvimento de bactérias para introduzir as potências. 

Portanto, procura trabalhar primeiro num exemplo concreto, de preferência ligado à 

realidade, antes de passar à fase de formalização. Como afirma: “Antes de ditar as 

regras, tento sempre fazer um exemplo que eles mesmos conseguem assim 

sensivelmente... chegar lá sem terem ainda conhecimentos, e depois tento formalizar 

mais as coisas” (E1, p. 16). No entanto, verifica que não consegue motivar alguns alunos 

mesmo recorrendo a exemplos que lhe parecem bastante sugestivos, como foi o caso 

com a situação das bactérias. 

A sua abordagem no ensino básico é sempre muito semelhante, considerando que é 

bastante centrada em si própria. Como refere: “Tenho muito o hábito de escrever 

definição e depois observação. Escrevo muito no quadro” (E2, p. 14). Para além disso, 

Cheila apercebe-se que impõe um ritmo bastante forte às suas aulas, afirmando que é 

“muito acelerada” (E3, p. 10). Em contrapartida, quando leccionou a disciplina de 

Métodos Quantitativos dava mais espaço e tempo aos alunos para trabalharem 

individualmente no seu lugar, dado que o programa, por ser menos extenso, permitia 

seguir num ritmo menos acelerado. Como recorda, nessa turma procurou deixá-los 

“trabalhar sozinhos e tentarem chegar lá. Dava um exemplo e depois eles é que iam 

fazendo, e ia sempre um aluno ao quadro” (E2, p. 14). No 2º ano, por tomar 

consciência dessa sua característica, tem dado mais tempo para que os alunos resolvam 

os exercícios e que os corrijam no quadro e, desta forma, “a matéria é dada mais 

lentamente” (idem). Também tem-se apercebido que é importante permitir um espaço 

de trabalho prático aos alunos na aula, bem como de insistir na realização de trabalhos 

de casa, porque: 
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Aparentemente quase todos perceberam quando eu fiz no quadro, perceberam 
aquele exemplo, mas depois quando são eles a fazer surgem as dúvidas. Então, 
tento sempre dar esse tempo para eles próprios interiorizarem os 
conhecimentos. E depois tenho muito o hábito de em quase todas as aulas 
mandar trabalhos de casa... (E1, p. 16) 

Como referi anteriormente, Cheila não gosta particularmente de lidar com os aspectos 

relativos à avaliação dos alunos. Dado perspectivar a avaliação de um modo algo 

negativo, também não gosta que os alunos sintam que estão constantemente a ser 

avaliados, o que a leva a pôr de lado a ideia de avaliação contínua. Assim, prefere marcar 

de forma clara os momentos de avaliação, evitando que os alunos a interpelem 

ininterruptamente sobre se aquilo que estão a fazer irá ser ou não ser objecto de 

avaliação. De facto, no 1º ano, em dada altura sentiu que os alunos estavam demasiado 

preocupados com a avaliação, questionando-a: 

Em cada aula cada coisa que eu fazia: “Stôra, vai sair assim no teste?”, “Mas 
isto sai no teste?”. Eu prefiro que os alunos sejam eles próprios e que tenham 
uma atitude de interesse. Um interesse desinteressado, não é? Sem estarem 
preocupados (...) que cada coisa que vai dizer vai ser avaliada. Porque senão há 
muitos alunos que preferem não falar porque se dizem algo que é uma asneira, 
já vai contar para a nota dele. E, então, eu não pretendo isso. (E2, p. 17) 

Deste modo, Cheila considera que procura ter diferentes elementos de avaliação mas 

que sejam reconhecidos pelos alunos sem ambiguidade. Os principais entre estes são os 

testes escritos, com grande preponderância, e em segundo plano, os trabalhos de casa, 

que pede regularmente e verifica se foram ou não realizados. Afirma ter também em 

consideração na avaliação final o comportamento dos alunos, atitudes e valores, bem 

como o caderno diário e alguns trabalhos de grupo. 

No 1º ano na carreira, Cheila manifesta uma certa insegurança quanto à avaliação dos 

alunos, particularmente no que diz respeito aos testes escritos. Sentiu necessidade de 

discutir com os colegas as dúvidas que a foram assaltando ao longo do ano. 

Ocasionalmente interrogou-se sobre o grau de dificuldade dos testes que elaborou, os 

critérios de correcção e a relação entre os resultados obtidos pelos alunos e o tipo de 
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teste que realizaram, mas não encontrou um interlocutor que a ajudasse a reflectir sobre 

isto. Como refere: 

Às vezes, fico um bocado insegura. Por exemplo, agora fiz um teste de 
Estatística e eu até achava que, se calhar, ia haver algumas dificuldades. [Mas] 
numa turma tive só duas negas, aliás em duas das turmas tive só duas negas. 
Noutra turma tive 8 positivas e 12 negativas (...). E não sei muito bem se o 
teste era muito fácil, se não era... OK, essa turma com muitas negativas 
também muitos já desistiram. Mas depois numa das turmas que só houve duas 
negas, no teste anterior houve só quatro positivas, ou seja, eu também deduzo 
que eles estudaram mais porque era o fim de período mas também era mais 
fácil, porque era de Estatística. Mas será que eu própria também não...? Não 
sei, será que a forma como dei as cotações será que também não facilitou? Ou 
os critérios de correcção que utilizei? O que descontei será que devia ter 
descontado? Sinto um bocado de falta de falar e partilhar. (E1, p. 21) 

No entanto, no ano seguinte, esta situação alterou-se dado que Cheila teve oportunidade 

de discutir a avaliação com a outra colega que leccionava o 7º ano. Tratava-se de Odete, 

de quem se sentia mais próxima porque também tinha sido aluna da FCUL. Neste ano, 

não só dialogou com a colega sobre os testes, como utilizou alguns dos testes dela nas 

suas turmas e vice-versa. Para além desta vertente da avaliação, Cheila também refere 

sentir-se à vontade para partilhar outras dúvidas com Odete e trocam impressões sobre 

vários aspectos do 7º ano. No entanto, o mesmo não se passa com o 9º ano, uma vez 

que não se sente próxima de nenhum colega que também leccione esse nível de 

escolaridade. 

Cheila deu também a conhecer alguns elementos da sua auto-imagem descritiva relativos 

ao seu relacionamento com os alunos. Um dos aspectos que destaca é o facto de 

privilegiar um ambiente de aula descontraído e em que existe harmonia entre as pessoas. 

Gosta ela própria de interagir de uma forma natural com os alunos o que está em 

acordo com a sua personalidade. Nas turmas com as quais tem uma boa relação, 

considera que os alunos a vêem tal como ela é. Afirma, por exemplo, em dado 

momento: “Ainda hoje a primeira coisa que uma turma me disse é que eu era muito 

alegre e muito bem disposta” (E1, p. 18). Considera que nessas turmas pode dizer 

algumas piadas, que os alunos também o podem fazer, sem perder o controlo sobre a 
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turma, porque quando diz: “Chega! Agora falo eu. Agora acabou!, isso acontece mesmo” 

(idem). Em algumas turmas, julga que tem conseguido que os alunos interiorizem certas 

regras de funcionamento da aula, o que permite ter um trabalho fluido com eles. É neste 

tipo de contexto que Cheila se sente bem como professora, afirmando: “É assim que eu 

me identifico” (idem). 

No entanto, embora não gostando de conflitos nem de ser autoritária, Cheila defende 

que tem de mostrar uma atitude diferente com as outras turmas. Argumenta que se se 

mostrasse descontraída e simpática com certas turmas, não conseguiria controlar os 

comportamentos disruptivos de certos alunos, o que a levaria a perder o controlo dos 

acontecimentos. Nessas situações é imperativo “ser mais rígida, tenho que me rir 

menos, dou-me mais ao respeito e não permitir que eles digam uma piada...” (idem). 

Portanto, Cheila considera que o seu comportamento modifica-se consoante as 

características da turma que tem pela frente. Nas suas palavras: “Se calhar, para o ano se 

tiver assim uma turma que seja uma aberração também vou ser completamente 

diferente. Mas tenho ideia que os alunos fazem um bocado o professor” (E2, p. 9). 

Para além da sua preferência por trabalhar num ambiente harmonioso, Cheila afirma, no 

1º ano, que desenvolve uma grande afeição pelas turmas com que consegue ter um bom 

relacionamento. A sua afectividade em relação a estes alunos prende-se com o 

estabelecimento de uma relação de maior proximidade, que denomina como sendo uma 

“relação pessoal e de confiança” (E3, p. 14). Nesses casos, considera estar a contribuir, 

também, para o crescimento pessoal dos alunos. Por seu lado, parece-lhe que esses 

alunos evidenciam, igualmente, um grande carinho por si, o que lhe é muito gratificante, 

dando-lhe alento até mesmo para enfrentar outras situações menos favoráveis na 

profissão. Afirma, por exemplo, em relação a uma das suas turmas do 1º ano de carreira: 

Sinto-me recompensada com as atitudes dos alunos (...)  e faz-me ter mais 
força para continuar assim. Os próprios alunos em si ou a própria turma faz-
me querer continuar a dar aulas. (...) Este ano tinha uma turma que eu podia 
estar chateada ou mal disposta, mas quando saía de lá, saía bem, porque era 
como se fosse o meu remédio para as dores de cabeça. Enquanto que havia 
outras [que tinham o efeito oposto]... (E2, p. 8) 
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No entanto, no 2º ano, Cheila mostra-se menos disponível para estabelecer um 

relacionamento mais chegado com os alunos, embora estes não sejam, no geral, 

problemáticos. Considera que esta é uma atitude defensiva da sua parte, em sentido 

emocional, dado saber que no ano seguinte não irá ficar nesta escola e que, como tal, 

não poderá continuar com estes alunos. Este investimento a nível emocional parece não 

ser compensador para esta jovem professora, enquanto não tiver uma situação 

profissional mais estável. No 3º ano reforça esta ideia, afirmando que a sua relação com 

os alunos tornou-se mais profissional, no sentido de que já consegue não se envolver 

muito, em termos emocionais, com os seus problemas. Apercebe-se que, com o passar 

do tempo, vai “criando uma certa imunidade em relação aos afectos. Posso estar um ano 

e gostar muito dos alunos e dar-me muito bem (...) mas tenho plena consciência que 

acabou que não vou estar com aqueles alunos a seguir” (E4, p. 4). 

Ainda assim, Cheila reconhece que os alunos mais velhos gostam de conversar consigo 

fora das aulas e que procura corresponder a esse interesse, almoçando ou tomando café 

com eles no bar da escola. Falam sobre diversos assuntos, não necessariamente ligados à 

escola. Deste modo, esta jovem professora considera estar de, certa forma, a contribuir 

também para a formação pessoal dos jovens, um pouco como era o seu desejo quando 

pensava vir a ser psicóloga e lidar com jovens com problemas. 

Cheila não atribui relevância especial à sua origem cultural e étnica na relação que 

estabelece com a generalidade dos alunos. Não considera que isso tenha constituído 

uma barreira no relacionamento com os alunos. Pelo contrário, como referi a propósito 

do ano de estágio, essas características pessoais foram-lhe favoráveis na aproximação a 

alunos africanos. No que diz respeito aos outros alunos, não considera que a encarem 

depreciativamente em relação aos outros professores, pelo facto de ser de origem 

africana. Argumenta que, para tal, tem contribuído em muito a sua atitude de respeito 

em relação a todos os alunos e o cuidado em exigir que se respeitem mutuamente, por 

exemplo, na forma como se dirigem uns aos outros. No entanto, observa que alguns 

alunos evidenciam algumas tendências discriminatórias, embora não dirigidas à sua 

pessoa. Recorda uma dessas situações no episódio seguinte, ocorrido no 1º ano de 

carreira, com uma turma de 7º ano: 
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Houve um jogo que é o “Jogo do 24” no 7º A, que era uma turma em que 
havia muitos negros e em que funcionou muito bem. E no 7º B, eles não 
gostavam. Houve um aluno que me disse mesmo, “Ah, isso é jogo para 
pretos!”, foi mesmo. E eu sei que lhe respondi também um bocado... torta, não 
é? Até disse… qualquer coisa “vocês, brancos...” ou disse uma coisa que se 
calhar não foi muito ética ou que não devia ter dito. Mas sentia que nesse aluno 
talvez houvesse ali qualquer coisa de racismo, mas como eu dava-me ao 
respeito, não é, ele respeitava-me, portanto, nunca senti muito isso posto 
assim, porque eu sempre fiz questão de respeitar os alunos (...) E, por exemplo, 
nunca permitia nas minhas aulas que chamassem “gordo” a este, “preto” 
àquele. Achava que as pessoas deviam ser chamadas pelo próprio nome, não é? 
E, portanto, sempre que havia qualquer um... nem que fosse na brincadeira 
não, nunca permitia muito isso. (E2, p. 12) 

Cheila, ao procurar reflectir acerca das maiores influências sobre a sua identidade como 

professora, destaca o papel do 4º ano da Faculdade, no que diz respeito ao 

conhecimento didáctico. Também enfatiza uma certa facilidade de comunicação e de 

liderança para estar perante uma turma com à vontade e ser capaz de exercer a sua 

autoridade de forma adequada, como características pessoais que se reflectem na sua 

profissão. Estas são, como referi anteriormente, atribuídas ao seu ambiente familiar. 

Em termos de influências, Cheila recorda, ainda, a sua admiração pela sua professora de 

Biologia do ensino secundário, a qual terá constituído uma fonte de inspiração. Neste 

caso, a marca desta antiga professora não se ligará às metodologias que Cheila adopta, 

pois considera que as disciplinas são determinantes no modo como se ensina: 

[Em] Matemática nós temos muito o hábito de escrever no quadro (...) Se 
calhar, em Biologia nós podíamos conversar sobre as coisas, não é? E ao 
conversar sobre as coisas, as coisas saíam. Nós tínhamos o livro que tinha as 
definições e isso tudo, ela podia falar sobre as definições (...) Em Matemática 
tem que se exercitar, tem que se escrever no quadro e… mesmo que eu possa 
ditar as definições ou mesmo que eles tenham as definições no livro, eu penso 
que é completamente diferente. (E2, p. 7) 

Assim, Cheila identifica a contribuição desta professora para a sua própria identidade 

profissional, em termos do tipo de relacionamento que estabelecia com os alunos e do 
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ambiente que criava na aula no qual os alunos se sentiam bem e estavam motivados para 

aprender. Nas suas palavras: 

Mas se calhar aquilo que eu tento ser como ela, apesar de tudo, é a relação com 
os alunos. Ela era muito amiga dos alunos, tinha uma relação muito fácil com 
os alunos e essa empatia que se cria faz com que haja um ambiente saudável, 
um ambiente de aprendizagem saudável. As pessoas até podem conversar 
cinco minutos da aula sobre determinado assunto, se for importante, não é? 
Mas depois consegue-se sempre dar a matéria, as pessoas aprendem. E o que 
eu tento sempre criar nas minhas aulas é aquele ambiente que eu me lembro de 
ter naquelas aulas de Biologia. (E2, pp. 7/8) 

 

7.3.4. Auto-imagem avaliativa como professora 

Cheila sente-se, de um modo geral, satisfeita com a professora que é no momento. No 

1º ano, enfrentou algumas dificuldades em certas turmas devido à falta de interesse pela 

disciplina e ao comportamento algo indisciplinado que observava nos alunos. No 

entanto, na maioria dos casos sente que teve sucesso em ajudá-los a mudar de atitude 

em relação à Matemática. A sua estratégia consistia, principalmente, em fazer com que 

estes acreditassem que também eram capazes de aprender Matemática. Especialmente, 

numa das turmas de 9º ano, considera ter existido uma grande evolução, por parte dos 

alunos, a este nível, a qual ficou bem expressa nos resultados obtidos nos testes. Esta 

situação causou um forte impacto em Cheila que a perspectivou como uma recompensa 

pelo esforço que tinha dedicado àquela turma. Recorda com muita satisfação a ocasião 

em que divulgou as classificações de um dos testes a estes alunos: 

Ter um teste com quase todos com positiva (...) Lembro-me que entregava os 
testes e via a expressão dos alunos, quase que me vinham as lágrimas aos olhos, 
porque via alunos... Houve um aluno que já era o terceiro ano que estava no 9º 
ano, que nunca, nunca, nunca tinha positiva a Matemática, teve noventa e tal 
por cento. Lembro-me que ficava muito emocionada de ver a alegria que eles 
tinham de receber aquelas notas. Sentia que era também trabalho meu, que 
era... Investi muito ali com aquela turma e depois houve muito bons resultados, 
e isso deixou-me assim muito, muito satisfeita. (E3, pp. 14-15) 
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Como antítese do sucesso que conseguiu obter com esta turma, apresenta o caso de 

insucesso com uma turma de 7º ano, em que tentou igualmente motivar os alunos para a 

disciplina e estimular a sua autoconfiança. Um dos problemas mais perturbadores que 

identificou nestes alunos foi a falta de normas de convivência e de respeito pela 

autoridade do professor, que Cheila atribui a um défice de regras no seio da própria 

família. De facto, pelas idades dos encarregados de educação apercebeu-se que estes já 

teriam uma idade mais avançada do que é habitual para progenitores de jovens que 

frequentam o 7º ano, o que na sua opinião poderia indiciar um menor controlo sobre os 

filhos. Embora tendo ensaiado algumas estratégias pedagógicas com os alunos, por 

exemplo, através do estabelecimento de um contrato pedagógico, Cheila não sentiu a 

receptividade necessária por parte destes. Também os seus recursos didácticos se 

mostraram infrutíferos, levando-a a afirmar que “nada de que eu me lembre de ter 

aprendido [na Faculdade] me serviu” (E1, p. 18). Contudo, Cheila não encara esta 

situação como um insucesso pessoal, dado ter notado que os resultados destes alunos 

eram igualmente pouco animadores na maioria das outras disciplinas: 

Eles não gostam de Matemática e, se calhar, por mais que eu tente... E eu 
durante muito tempo tentei diversificar estratégias, tentei mudar o tipo de 
aulas, tentei fazer acetatos, tentei fazer: “Então, vá agora temos um teste, 
então...”, só que... Eu tentei fazer: “OK, então, vamos fazer um teste não sei 
quantos para ver se vocês...”. Se eu contar, acho que só houve uma positiva 
naquele teste, portanto, às tantas uma pessoa fica um bocado cansada. (...) Eles 
são 20, no primeiro período eu tinha dado oito positivas e este período vou dar 
duas, não é? É o geral das outras disciplinas, não é? Portanto, não me sinto 
mal. No início senti-me um bocado mal até começar a perceber que a 
Português havia quatro positivas no outro período e agora vai haver outra vez 
três ou quatro positivas. A Inglês acho que não vai haver nenhuma ou se 
houver é também uma ou duas. Portanto, fiquei a sentir-me menos mal. (E1, p. 
17) 

Embora não tendo conseguido diminuir a taxa de insucesso nesta turma tanto quanto 

desejava, Cheila sente-se satisfeita com o trabalho que realizou neste 1º ano. Um dos 

seus receios era que a classificação na sua disciplina viesse a contribuir decisivamente 

para a reprovação de algum aluno, mas, mesmo neste caso, considera ter contornado 
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esse tipo de situação. Assim, terminou o ano convicta de ter cumprido aquilo que lhe 

era exigido, referindo: “Senti-me bem. Senti que tinha cumprido mesmo... o meu papel, 

senti que tinha desempenhado bem as minhas funções e que estava de acordo com a 

minha consciência. (...) Senti-me mesmo bem comigo mesmo” (E2, p. 13). 

No 2º ano de carreira, Cheila afirma continuar a adoptar a mesma postura em relação 

aos alunos, procurando motivá-los para a disciplina. Considera que, muitas vezes, é 

igualmente bem sucedida. Contudo, observa que não é fácil atingir os seus intentos dado 

que os alunos da Escola do Alto do Vento são muito diferentes daqueles que conheceu 

no ano anterior ou no ano de estágio: não têm como objectivo prosseguir os estudos 

para além do ensino básico. Segundo Cheila, devido ao meio em que estão inseridos, 

estes manifestam uma maior tendência para abandonar a escola para ingressarem no 

mundo do trabalho, muitas vezes dando continuidade à empresa ou ao ofício dos seus 

familiares mais próximos. Afirma que estes alunos, no geral: 

Não têm grandes perspectivas de seguir os estudos, porque muitos... É uma 
zona fabril, não é? Muitos os pais são os próprios donos das fábricas, portanto 
já têm emprego garantido. Outros têm a ideia que vão trabalhar para a pedra, é 
uma zona muito de pedra. Portanto, são poucos os que têm ambições de seguir 
para a universidade. Enquanto que na outra escola eu sinto que a maioria dos 
alunos achava normal ou acreditava (...) que iam seguir estudos superiores, aqui 
não. (E3, p. 1) 

Cheila considera que a sua auto-avaliação como professora decorre em boa medida dos 

resultados dos alunos, principalmente nos testes escritos, mencionando: “eu meço 

muito o meu desempenho um bocado com a avaliação, com o reflexo que os alunos dão 

(...) pelas notas dos alunos” (E3, pp. 15-16). No entanto, tem também em conta o 

desempenho dos alunos em temas específicos que considera particularmente 

importantes, como aqueles que refere em relação ao 7º e 9º anos: 

Quando chego ao fim do ano e percebi que no 7º ano os alunos sabem 
resolver equações e que sabem traduzir um problema por uma equação e que 
no 9º ano sabem resolver sistemas, inequações e equações do segundo grau, 
deixa-me bastante mais satisfeita. (E3, pp. 10-11) 
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Esta jovem professora defende também que, ao avaliar o desempenho de qualquer 

professor, há que ter em conta o contexto em que este lecciona. Pela sua própria 

experiência, apercebe-se que, em turmas com alunos disruptivos, o professor enfrenta 

muitos constrangimentos à sua prática e que têm consequências negativas no 

aproveitamento dos alunos. Nota como o seu trabalho foi facilitado no 3º ano, na 

Escola do Albatroz, devido às características dos alunos. Como referi em secções 

anteriores eram alunos bastante motivados para a escola e cujos pais também se 

mostravam muito atentos ao que ali se passa. Deste modo, não julga ser adequado 

utilizar como critério único para a avaliação do docente os resultados dos alunos, pelo 

menos sem ter em consideração algumas ‘atenuantes’, como aquelas com que se tem 

confrontado. 

No decurso dos primeiros anos na carreira, Cheila sente que tem crescido como 

professora. Logo no 1º ano apercebe-se desse facto, por exemplo, pela necessidade que 

sentiu de introduzir alterações nas propostas de trabalho que apresentava aos alunos. 

Afirma: “Olho para trás e vejo que algumas coisas não fiz tão bem como se calhar este 

ano ou... Acho que evoluí e amadureci mais” (E1, p. 14). Nos dois anos seguintes, 

continua a mudar no mesmo sentido, referindo que sente também essa evolução pelo 

maior à vontade com que está na sala de aula e pelas estratégias que utiliza para 

introduzir determinados conceitos que se afiguram habitualmente mais difíceis. Recorda, 

por exemplo, como passou a explicar a propriedade distributiva da multiplicação em 

relação à adição aos alunos do 7º ano, através de uma analogia com as regras de 

convivência social: 

Uma coisa que eu me lembrei na propriedade distributiva, porque eles têm 
muita dificuldade (...) Um número que está cá fora é como se fosse bater a uma 
porta e depois tem que cumprimentar todas as pessoas que estão lá. Eles 
quando vão visitar os padrinhos ou os tios... batem à porta e cumprimentam a 
pessoa que abre a porta e depois cumprimentam quem está lá dentro. Portanto, 
aí foi um exemplo que me resultou imenso, porque sempre que eles tinham 
dúvidas: “Pois, stôra o 3 tem cumprimentar todos, não é?”. Quer dizer, eu 
sinto que tenho estratégias de... aplicação da matéria e coisas que eu digo que 
os alunos tinham mais dificuldades... Sinto que evoluí dentro da sala de aula. 
(E3, p.16) 
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Cheila nota, igualmente, que tem progredido em termos profissionais, por conseguir 

agora identificar os conteúdos que, do seu ponto de vista, são mais relevantes para cada 

nível de escolaridade, aspecto que valoriza bastante de entre as competências do 

professor. Recorde-se como, na Escola do Albatroz, no 3º ano, argumentou em favor 

de uma alteração da sequência das unidades didácticas, face a colegas que tinham uma 

maior experiência de ensino. 

Em relação ao ensino secundário, Cheila, ao dar Apoio Educativo a alunos do 10º ano, 

apercebeu-se de que estes se mostravam muito satisfeitos com as suas explicações, 

admitindo que compreendiam melhor os conteúdos com ela do que com a professora 

da turma de Matemática a que pertenciam. Tem consciência de que o facto de ter apenas 

cinco alunos facilitou bastante o seu trabalho, mas, ainda assim, afirma que esta 

experiência serviu para lhe mostrar que não é “pior do que as outras professoras” (E4, 

p. 6). Menciona que, neste ano, aumentou também a sua autoconfiança quanto a este 

nível de ensino, contribuindo para afastar “aquele bicho de sete cabeças”. Contudo, 

defende que a experiência lectiva não é despicienda relativamente à competência do 

professor e, como tal, sente necessitar de mais tempo de prática de sala de aula para 

ganhar mais à vontade neste nível de ensino. 

Cheila salienta, ainda, que no decurso destes primeiros anos cresceu profissionalmente 

ao conseguir impor a sua autoridade na sala de aula com maior facilidade, fruto de uma 

maior autoconfiança no relacionamento com os alunos. Neste momento, esta jovem 

professora afirma que se sente muito mais descontraída nas aulas, podendo agir com 

maior naturalidade com os alunos: 

Em termos disciplinares já (...) não tenho aquele medo dos alunos, de me 
faltarem ao respeito. Eu sinto que no ano passado e há dois anos criava sempre 
ali uma barreira. Não é assim “uma barreira”, mas impunha muito mais 
respeito e era menos dada aos alunos, porque achava sempre que se abrisse 
mais qualquer coisa os alunos abusavam muito da confiança, não é? E este ano 
já consigo estar mais descontraída nas aulas, já consigo ser mais como eu 
gosto, que é estar numa aula, estar descontraída, poder estar à vontade, não ter 
que estar com aquela preocupação de sentinela, de ver o que é que eles estão a 
fazer, não é? Portanto, acho vou ficar cada vez mais descontraída nas aulas. 
(E3, p. 18) 
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Globalmente, considera ter melhorado como professora e que apresenta agora um bom 

desempenho e é bastante cumpridora das suas atribuições, nomeadamente no que diz 

respeito à assiduidade e ao empenho que coloca quanto ao sucesso dos alunos. 

Contudo, no 1º ano de carreira manifestou algum descontentamento com a sua prática, 

na medida em que não lhe surgiram novas ideias para aplicar nas aulas, por exemplo, 

novas metodologias e outros recursos. Não encontrando oportunidades de interacção 

com outros colegas que a ajudassem a descobrir novos caminhos, Cheila afirma basear a 

sua prática, principalmente, no trabalho desenvolvido no ano de estágio. Refere: 

Às vezes, sinto necessidade de partilhar (...) Porque, às vezes, a minha 
imaginação é pouca e restringe-se um bocado ao ano de estágio que foi o ano 
passado, não é? Eu só posso comparar com coisas do ano passado e com os 
poucos livros que eu tenho. E, se calhar, gostava de ter mais ideias ou 
sugestões: “Eu fiz isto com a minha turma este ano” ou “Nesta matéria, eu 
pensei assim” ou “Fiz este jogo”. Às vezes, sinto falta dessa troca de ideias, 
dessa partilha (...) Às vezes senti-me um bocado perdida e, não é que eu não 
possa perguntar aqui a algumas colegas, mas não me sinto, se calhar, tão à 
vontade para. (E1, p. 21) 

Portanto, como mencionei na secção anterior, Cheila evidencia sentir algumas limitações 

ao nível do seu conhecimento didáctico. Essa tomada de consciência deriva do 

confronto da visão sobre o ensino da Matemática que desenvolveu no 4º ano do curso 

com a sua prática real. Cheila defende que não é fácil implementar as “novas 

perspectivas”, devido às limitações existentes no sistema. Não lhe surgindo ideias para 

mudar e sem o apoio de outros professores, considera que tenderá a manter o mesmo 

estilo de ensino no futuro, embora possa sempre ir melhorando alguns aspectos. 

Recorda que algumas tentativas que fez para centrar mais a aprendizagem nos alunos 

não foram bem sucedidas, levando-a a estabelecer o seu actual estilo de ensino no 3º 

ciclo. Passa a encarar como uma certa inevitabilidade este estado de coisas no ensino 

básico, mantendo, no entanto, a expectativa que no ensino secundário já seja possível ao 

professor estabelecer outro tipo de dinâmica nas aulas: 

Continuo a achar que não há grandes inovações no básico. Tudo o que sinto 
que se tem feito, inovações, de projectos e de trabalhos que se faz, é muito... 
no secundário. Mesmo a investigação na sala de aula, os alunos do [básico]... 
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No início deste ano tentei fazer trabalhos de grupo (...) no início da 
“Semelhança de Figuras”, só que é muito difícil com miúdos de 7º, de 8º e de 
9º. 9º ano já se consegue mais, mas é muito difícil com miúdos de 7º ano 
consegui-los pôr a fazer qualquer coisa num trabalho de grupo. Portanto, não 
vejo assim grandes [mudanças]. Daqui a dez anos, por exemplo, não vejo que 
eu seja muito, muito diferente. Não é que eu ache que sou muito boa ou que... 
já esteja na perfeição. Acho que [me] vou conseguir aperfeiçoar mais, sei lá, o 
meu à vontade na aula... mas não vejo assim grandes diferenças. (E3, p. 18) 

Relativamente, ao seu grau de envolvimento com a escola, Cheila considera que no 1º 

ano este foi maior do que no 2º. Embora afirmando ter feito um bom trabalho no que 

diz respeito às suas turmas, sente que a sua participação na vida da escola foi bastante 

limitada. É no momento em que tem de elaborar o seu relatório de actividades sobre o 

seu 2º ano na carreira que Cheila toma mais plenamente consciência que “fez pouco” 

em relação ao ano anterior. Como refere: “Senti-me mais útil ano passado... porque 

mesmo (...) só o facto de ser directora de turma sentia-me mais ligada à escola, com mais 

responsabilidade” (E3, p. 4). No 1º ano, para além de ter sido directora de turma, o que 

a levava a interagir com outras pessoas além dos alunos, teve oportunidade de se 

responsabilizar por uma actividade extra-curricular, a exemplo do que tinha sucedido no 

ano de estágio: o “Jogo do 24”. Para além disso, participou em algumas acções de 

formação de pequena dimensão realizadas na escola. No 2º ano, ao chegar à escola, 

apercebeu-se de que as actividades já estavam decididas e distribuídas pelos professores, 

não encontrando margem para se integrar em nenhuma delas. Menciona que ao redigir o 

seu relatório no ano anterior, 

tinha imensas coisas: realizei a ida ao concurso do “Jogo 24”, porque na minha 
outra escola ninguém quis ir e então eu peguei nos alunos, trabalhei-os e fui. 
Este ano, eles aqui na escola já faziam isso, portanto as pessoas que estavam 
mantiveram-se. Não senti assim grande espaço para eu como professora inovar 
ou fazer, não é? E, portanto, sinto-me um bocado triste, porque estou a chegar 
ao fim do ano e sinto que como professora dentro da sala de aula evoluí 
pessoalmente, mas assim no global não fiz coisas assim diferentes: não 
organizei visitas de estudo (...) Fico um bocado triste (...) Não fiz nada de 
especial (...) Portanto, dentro da aula sinto-me assim uma boa professora, mas 
fora da aula sinto que não fiz assim grandes, grandes inovações. (E3, pp. 16-17) 
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Cheila revela-se um pouco incomodada por ter muito poucos elementos para integrar 

no relatório, no entanto, não se sente culpabilizada por isso, nem considera que esta 

situação tenha sido consequência de uma avaliação negativa dos colegas em relação a si 

própria. Nunca se sentiu marginalizada pelos colegas, nem notou que estes pensassem 

que não tinha as qualidades necessárias para participar em certas actividades. Cheila olha 

para estas circunstâncias como casuais, principalmente, como fruto do processo de 

colocação de professores através dos mini-concursos. Afirma que terminou este ano 

com o sentimento de dever cumprido. Nas suas palavras: “A minha consciência está 

tranquila porque, enquanto professora, sinto que cumpri as minhas coisas, enquanto 

interveniente no meio escolar sinto que cumpri as minhas tarefas” (E3, p. 17). 

A auto-imagem positiva que Cheila manifesta encontra eco, na sua perspectiva, junto 

dos alunos. Considera que estes a vêem como uma professora competente, empenhada 

no seu sucesso e exigente. Ainda que, no geral, tenha interacções muito limitadas com 

os outros colegas, julga que estes a encaram também como uma professora competente. 

Como relatei na secção anterior, alguns colegas na escola de 2º ano afirmam que é 

bastante exigente nos testes, o que configura, segundo Cheila, uma imagem favorável 

como professora. 

Ao terminar o seu trabalho no 3º ano, Cheila mostra-se satisfeita com o seu 

desempenho, especialmente por ter conseguido trabalhar em circunstâncias que à 

partida pareciam algo desfavoráveis: leccionar em duas escolas em localidades diferentes 

e estar grávida. Considera que fez um grande esforço, mas que conseguiu cumprir o seu 

papel adequadamente, referindo, por exemplo, a sua boa assiduidade. Apenas faltou por 

um período de nove dias, devido a um problema de saúde relacionado com a gravidez. 

Julga que, entre outros factores, a expectativa de entrar no próximo ano lectivo para o 

Quadro de Zona Pedagógica veio dar-lhe um novo alento e esperança de permanecer na 

profissão, tal como tem sido o seu desejo: “Quanto mais abraçamos a profissão, acho 

que melhor conseguimos desempenhá-la. Acho que este ano fiz... não digo que mais do 

que nos outros, mas pelo menos fiz, se calhar, melhor do que nos outros” (E4, p. 9). 
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7.3.5. Perspectivas de futuro profissional 

A experiência de trabalho na sala de aula tem sido, segundo Cheila, determinante para a 

sua aprendizagem como professora. É através do contacto com os alunos e das 

situações particulares que vai vivendo que sente que vai evoluindo profissionalmente. 

Como referi na secção anterior, Cheila não perspectiva uma mudança significativa na 

sua prática de sala de aula no futuro, uma vez que considera já ser uma professora 

competente neste momento. No 1º ano sentiu que lhe teria sido útil poder expor 

algumas dúvidas e discutir ideias com colegas da escola ou contar com algum tipo de 

apoio da instituição em que realizou a formação inicial. Em relação a essa segunda 

hipótese, chega a sugerir que os novos professores se deslocassem até lá, embora de 

seguida refira que, em termos práticos, essa ideia poderia ser de difícil concretização 

devido à sua localização algo distante: 

Às vezes sinto falta dessa troca de ideias, dessa partilha. E, se calhar, na 
Faculdade se houvesse, sei lá... algo que se fizesse, como uma acção de 
formação ou algo que uma pessoa pudesse ir lá todas as semanas ou uma vez 
por mês para trocar experiências, trocar ideias e ver... alguma orientação. Eu, às 
vezes, senti-me um bocado perdida e, não é que eu não possa perguntar aqui a 
algumas colegas, mas não me sinto, se calhar, tão à vontade para. Mas depois 
também há outro problema, a Faculdade também não fica tão acessível a toda 
a gente, não é. (E1, p. 21) 

A partir do 2º ano, Cheila afirma-se mais confiante, já não sentindo uma tão grande 

necessidade de ter apoio, embora manifeste interesse em interagir de forma mais 

sistemática com alguns colegas. Ainda assim, considera que os momentos de reunião 

que são impostos na escola podem constituir um peso adicional para o professor, como 

recorda a propósito daquelas que ocorreram, ao longo do seu 2º ano, principalmente no 

âmbito da área-escola: 

Nós fizemos imensas reuniões, é reuniões para tudo. Hoje, por exemplo, o que 
eu vou fazer à escola, é uma reunião da área-escola, que vai ser 15 minutos! Só 
para saber o que é que vai ser feito, o que é que não está, o material que vamos 
precisar, não é? E prontos, vai ser para aí 20 minutos. A última reunião a que 
eu fui demorou para aí 20 minutos. E hoje, supostamente, era o meu dia de 
folga. Supostamente... (E3, p.6) 
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Neste momento, Cheila não encontra grande margem para evoluir no ensino básico, 

nutrindo, ao invés, expectativas de desenvolvimento profissional no ensino secundário. 

Por um lado, porque, ao considerar que o relacionamento com estes alunos é mais fácil, 

permitindo ter uma relação quase de igual para igual, permite ao professor centrar-se 

mais nos aspectos estritamente ligados à disciplina que lecciona. Por outro lado, porque 

considera que existe uma maior possibilidade de diversificar as metodologias e os 

materiais, favorecendo a experimentação de outras ideias. No entanto, face ao panorama 

de crise de colocação dos professores, Cheila não tem esperança de leccionar 

proximamente numa escola secundária, o que a entristece um pouco porque gostou 

imenso da experiência que teve ao leccionar a disciplina de Métodos Quantitativos ao 

10º ano, bem como o Apoio Educativo a alunos do 10º ano. Refere como encara de 

modo diferente o ensino básico e o secundário: 

Enquanto no básico parece que tem que haver um certo respeito, um maior 
distanciamento, não é? Ali assim no 10º ano quase que podemos ir beber um 
café juntos (...) É diferente da atitude que nós temos, não é? Em princípio, pelo 
menos naquela turma, não havia problemas de falta de respeito, uma pessoa 
podia estar à vontade. E eu gostei imenso do tipo de relação que se tem com o 
10º ano. Fiquei mesmo com vontade de ter secundários. (E2, p. 16) 

Esta jovem professora defende também que pode evoluir através da frequência de 

acções de formação ligadas com a actividade profissional. Assim, no 1º ano na carreira 

teve oportunidade de assistir, na escola, a algumas sessões de curta duração para 

professores, sobre temas variados, por exemplo, a prevenção da toxicodependência e a 

pedagogia do sucesso. Cheila gosta de estar ao corrente de novas informações que vão 

surgindo sobre vários temas que se inscrevem na área de actuação do professor. 

Costuma também aceder ao site da Associação de Professores de Matemática para estar 

ao corrente das iniciativas que vão surgindo. Gostaria de ir ao encontro anual desta 

associação (ProfMat), mas ainda não lhe foi possível devido às despesas que tal ida 

implica. 

Desde o início da sua carreira profissional que Cheila coloca a hipótese de realizar um 

mestrado numa área da Matemática, encarando-a quer como uma valorização 

académica, quer como um complemento à sua formação matemática. Perante o espectro 
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do desemprego como professora, julga que poderia vir a ser-lhe útil possuir uma 

especialização num domínio da Matemática, por exemplo, a Estatística. Este é um dos 

temas em que sente que a sua formação inicial é mais deficitária, pelo que, na sua 

opinião, teria toda a vantagem em realizar um curso dessa natureza. Acaba por 

concorrer ao mestrado em Estatística na FCUL, onde é admitida e começa a frequentar 

as aulas no seu 3º ano de carreira. Entretanto, fica grávida e começa a pensar que não 

lhe será fácil conciliar todas as actividades profissionais nessa condição. Depois de um 

mês acaba por desistir, dado que não tendo uma boa preparação nesta área apercebe-se 

que teria que dedicar muito tempo ao estudo, situação incompatível com o seu horário 

lectivo. Entretanto, com a expectativa de permanência futura na profissão redirecciona 

o seu interesse pelo mestrado para uma área da Educação que considera ser mais 

frutuosa para o professor e que, de acordo com o que tem ouvido, implica um ritmo de 

estudo menos intenso, uma vez que não envolve a realização de exames. No entanto, as 

suas prioridades centram-se agora no nascimento da sua filha e nos cuidados de que ela 

irá necessitar, colocando por isso a ideia do mestrado em segundo plano, à espera de um 

momento mais adequado para a sua concretização. 

Em termos de outros projectos profissionais ligados com a actividade docente, Cheila 

deu a conhecer alguns que têm directamente a ver com a sala de aula e outros mais 

abrangentes. Referiu, por exemplo, no 1º ano, como consequência do trabalho positivo 

que desenvolveu com uma turma do 7º ano que gostaria de dar continuidade pedagógica 

a uma turma desde o 7º ano até ao 9º. Também se mostrou curiosa e com alguma 

vontade de integrar o projecto dos currículos alternativos, pelo facto de ser um trabalho 

de desenvolvimento curricular em que o professor tem uma grande autonomia. Cheila 

mencionou ainda que gostaria de vir a participar em iniciativas de intercâmbio entre 

escolas no país ou com o estrangeiro, afirmando: “sinto que gostava de fazer mais do 

que chegar à escola e dar as aulas e ir para casa” (E1, p. 20). Considera, porém, que é 

utópico pensar em envolver-se nesse tipo de actividades enquanto não estiver vinculada 

a uma escola. Argumenta que tais iniciativas exigem uma boa familiarização, por parte 

do professor, com os colegas e alunos, bem como com as condições materiais da escola. 

Refere, por exemplo, que em cada escola em que tem estado quando se realiza a Semana 

da Matemática tenta participar mas sente que não pode contribuir de forma plena dado: 



 

 
Capítulo 7 – Cheila 

275

“nunca sei onde é que estão as coisas, onde é que estão os materiais, o que é que há” 

(E4, p. 9). Reforça esta ideia defendendo que: “Faz falta uma pessoa sentir-se que aquela 

é que é a nossa escola e que vamos ficar naquela escola” (idem). A relação de pertença a 

uma instituição afigura-se-lhe determinante para uma maior implicação na vida dessa 

instituição. 

As responsabilidades familiares que Cheila, entretanto, assumiu, através do casamento e 

esperando neste momento o nascimento da filha, geram um misto de segurança e de 

medo quanto ao futuro. Se, por um lado, o casamento lhe trouxe uma maior garantia de 

estabilidade económica, a chegada de um bebé vem, ao invés, aumentar-lhe o receio de, 

não tendo colocação como professora, ficar muito limitada em termos de outras opções 

profissionais ou académicas que poderia tomar. Cheila manifesta até ao 2º ano na 

carreira uma grande insegurança relativamente ao seu projecto profissional como 

professora, sendo-lhe difícil também imaginar que outra ocupação poderia vir a ter: 

Não me imagino noutra coisa. Quando penso o que é que eu posso fazer sem 
ser trabalhar com miúdos ou sem ser dar aulas, sinto-me um bocado limitada. 
Outra parte que eu posso ver é a informática, porque de resto não... não me 
sinto assim muito vocacionada para muito mais coisas. (E2, p. 2) 

No entanto, quando começa a vislumbrar a hipótese de entrar para o Quadro de Zona 

Pedagógica, fica mais confiante e agradada com a profissão, referindo que já consegue 

ver “uma luz ao fundo do túnel”. Embora sabendo que no próximo ano terá uma 

criança pequena para cuidar dispõe-se a concorrer a nível nacional, para poder agarrar a 

possibilidade de entrar para um lugar de Quadro. Simultaneamente, vai criando a 

expectativa de vir a desenvolver-se profissionalmente de modo mais pleno, tirando 

partido da almejada estabilidade na profissão. Como refere: 

Costumo muito dizer, “o dia que eu estiver efectiva numa escola, paradinha, 
assim perto de casa, acho que vou ter muito mais disponibilidade e gosto de 
conseguir estar dentro do espírito [da escola] e fazer imensas coisas” (...) 

Acho que já estou mais feliz com a profissão, porque vejo perspectivas 
melhores. Porque vejo que, em princípio, já não vai haver um ano que não seja 
colocada. Posso ficar longe de casa mas... já vejo assim... uma luz ao fundo do 
túnel e, portanto, já começo a ver as coisas de uma maneira mais animadora. 
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Porque eu acho que ninguém consegue estar satisfeito com a profissão ou estar 
como deve de ser num sítio se não tem a certeza que vai continuar com aquele 
tipo de trabalho (E4, p. 9) 
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CAPÍTULO 8 

 

ESTUDO DE CASO – GUILHERME 

 

 

 

 

8.1. Apresentação 

 
Guilherme tinha 23 anos quando iniciei este estudo, altura em que se encontrava a 

leccionar pelo 1º ano após o estágio. Vivia com os pais e o irmão mais novo, na 

localidade em que cresceu e onde tem mantido o seu círculo de amigos de juventude, 

com quem convive regularmente no mesmo espírito de sempre. 

Conheci Guilherme no seu 4º ano da licenciatura, tendo sido sua professora em duas 

disciplinas da formação educacional: em parte das aulas de Didáctica da Matemática e 

numa disciplina ligada às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Nesse 

período desenvolvi uma certa imagem de Guilherme, fundada num contacto que se 

restringia quase exclusivamente às aulas. Via-o como uma pessoa algo reservada e 

comedida e como um aluno com um desempenho muito bom em Matemática, 

interessado pelos temas de Educação e com grande empenho e qualidade nas suas 

realizações académicas. Durante o ano de estágio obtive informações sobre o seu 

desempenho em conversas informais com o seu orientador do Departamento de 
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Educação, o qual foi manifestando o seu agrado pelo trabalho que Guilherme 

desenvolvia juntamente com a sua colega do núcleo de estágio. 

Nas entrevistas que realizámos, Guilherme revelou-me que o seu percurso escolar, quer 

na Faculdade, quer no período anterior, foi feito sem reprovações, com boas 

classificações mas com alguns sobressaltos na disciplina de Matemática, no ensino 

básico. A opção pela licenciatura em Ensino da Matemática não foi uma primeira 

escolha, mas decorreu da impossibilidade de concorrer ao curso de Medicina devido às 

suas classificações no ensino secundário. Tendo ganho um certo gosto pela Matemática 

no ensino secundário, que lhe foi incutido pelo seu explicador particular, considerou, 

então, que esta licenciatura poderia ser uma alternativa interessante à Medicina. 

Ao entrar na faculdade deparou-se com dificuldades inesperadas para quem se 

considerava então um bom aluno em Matemática. Apercebendo-se que o curso iria 

exigir dele um grande empenhamento, dedicou-se bastante aos estudos e foi 

conseguindo ultrapassar as dificuldades. Acabou por obter sucesso em todos os exames 

das disciplinas de Matemática e terminou com uma classificação bastante boa, tendo 

sido um dos melhores alunos do seu ano. Apesar desse sucesso académico, recorda com 

algum desagrado, o relacionamento frio e distante que, no geral, os professores tinham 

com alunos. 

No que diz respeito à componente educacional do curso, Guilherme foi também bem 

sucedido e, neste caso, sem ter experimentado qualquer tipo de percalços. As suas 

memórias sobre esse ano são agradáveis, registando, nomeadamente, o bom ambiente 

que se vivia nas aulas entre colegas e com os professores e a diversidade de 

conhecimentos que adquiriu. 

O estágio constituiu igualmente uma experiência muito positiva para Guilherme. Teve a 

seu cargo uma turma do 8º ano e outra do 10º de escolaridade. Ao longo de todo o ano 

trabalhou intensamente com a sua colega de estágio, Mariana, considerando ter existido 

uma grande sintonia entre os dois. Sente-se orgulhoso das suas realizações e terminou o 

estágio com uma imagem positiva do que é ser professor e com muita vontade de 

trabalhar. 
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No 1º ano após o estágio, apesar da grande incerteza que caracteriza o concurso para 

colocação de professores, consegue um lugar numa escola básica, de pequena dimensão, 

perto da localidade onde vive. Muitos dos alunos são oriundos de bairros sociais e, de 

um modo geral, de meios muito desfavorecidos. Lecciona ali turmas do 7º e 8º anos e, 

para sua surpresa, é-lhe atribuída também uma turma do 6º ano. 

No ano lectivo seguinte, é novamente colocado na zona do seu local de residência, 

numa escola de média dimensão com os ensinos básico e secundário. A população 

escolar é mais diferenciada e menos urbana. Ali lecciona duas turmas do 9º ano e o 

ensino recorrente nocturno básico e secundário. É responsável, conjuntamente com 

duas colegas, pela área de Estudo Acompanhado das suas turmas do 9º ano. Neste ano 

lectivo, frequenta, juntamente com a sua ex-colega de estágio, um círculo de estudos 

sobre investigações matemáticas na sala de aula1 que é dinamizado por um grupo de 

investigação em Didáctica da Matemática no Departamento de Educação da FCUL, do 

qual fazem parte alguns dos seus antigos professores2. 

No 3º ano, Guilherme concorre a nível nacional e é colocado numa escola básica 2,3, 

com ensino secundário à noite, numa pequena vila alentejana. Encontrando-se a mais de 

100 quilómetros de casa dos pais, aluga ali uma casa, onde permanece habitualmente, 

mesmo aos fins-de-semana. Trata-se de uma zona essencialmente rural, com índices de 

desenvolvimento muito baixos. Guilherme fica muito surpreendido com a elevada 

incidência de pobreza entre as famílias dos alunos. É-lhe atribuído um horário 

completo, leccionando Matemática a uma turma de 6º ano e outra de 7º e, também, no 

ensino nocturno no 3º ciclo. Tem, ainda, Estudo Acompanhado com a turma de 6º ano 

e Área de Projecto com a de 7º ano. No seu horário tem também dois tempos 

dedicados ao Clube de Matemática. Para além deste trabalho, é acompanhante, no 

ensino básico, de uma estagiária de uma instituição de formação privada. Neste ano, 

começa a frequentar o mestrado em Didáctica da Matemática no Departamento de 

Educação da FCUL. Na escola onde trabalha adaptaram o seu horário lectivo por forma 

a poder deslocar-se a Lisboa para assistir às aulas do mestrado. 
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8.2. A construção da proto-identidade profissional 

 
8.2.1. No ensino secundário 

Enquanto aluno do ensino secundário, Guilherme vai, a pouco e pouco, direccionando-

se para a profissão de professor de Matemática. Esta opção, que nunca tinha estado nos 

seus horizontes, acaba por surgir por razões de ordem pragmática e mais pela vertente 

da Matemática em si, do que pela própria profissão. Vejamos de que modo isso 

aconteceu. 

 

Perspectivas sobre a Matemática 

A visão que tinha sobre a Matemática quando estava no ensino secundário era de uma 

disciplina com características muito particulares que exigia um tipo de pensamento e de 

trabalho diferente das outras. As suas concepções sobre a Matemática, nessa altura, 

confundem-se com a sua visão da disciplina e do tipo de trabalho e método de estudo 

que se exige ao aluno para ter sucesso. Para ele, a Matemática era um conjunto de regras 

que é necessário dominar para depois aplicar ao resolver exercícios. Via o treino de 

resolução de exercícios como a chave do sucesso nesta disciplina. Comentando a sua 

própria experiência, afirma: “Era facílimo, era passar uma semana a fazer exercícios e 

tinha-se boas notas” (E1, p. 2). 

No entanto, somente no 10º ano começou a ter uma boa relação com a Matemática 

fruto do acompanhamento por parte de um explicador particular. No 8º ano tinha tido 

uma classificação negativa na disciplina e iniciou o ensino secundário também com 

dificuldades. Recorda: “Detestava, não conseguia entender como é que aquilo fazia 

sentido. Eu não era capaz de estudar Matemática” (E1, p. 3). O auxílio de um explicador 

particular foi fundamental para alterar essa atitude, ajudando-o a compreender como “a 

Matemática funcionava”. A partir daí deixou de ter dificuldades e começou a gostar da 

disciplina. No entanto, neste momento em que se apercebe que a sua visão sobre a 

Matemática se alterou substancialmente, questiona aquilo que considerava então ser o 
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seu gosto pela disciplina, pois afirma: “comecei a gostar, não é bem de Matemática, é da 

facilidade com que se resolve exercícios em Matemática” (E1, p. 3). 

Para Guilherme, o seu explicador promovia uma aprendizagem da Matemática algo 

mecanizada, e que ia ao encontro do que se passava na escola, contudo, procurava ainda 

assim alargar a compreensão matemática dos seus explicandos. Recorda-se: 

Ele, de vez em quando, arranjava lá uns exemplos engraçados, que 
relacionavam a Matemática com o real e fazia lá umas coisas (...) com os cordéis 
e uma coisas engraçadas. E depois tentava explicar aquilo à luz dos 
conhecimentos matemáticos que a gente tinha e aquilo era giro. (E2, p. 3) 
 

A boa relação que desenvolveu com a disciplina e a relativa facilidade com que obtinha 

bons resultados, levaram-no a escolher o curso de ensino da Matemática, embora como 

segunda escolha, como já referimos. O ingresso no curso, contudo, não correspondia a 

um desejo de ser professor mas antes ao que Guilherme pensava ser uma continuação 

da experiência com a disciplina de Matemática do ensino secundário. De facto, a 

expressão que utiliza quando se refere à sua escolha é “resolvi seguir Matemática”, pouco 

tendo a ver com o desejo de ser professor. A grande motivação que o seu explicador 

exerceu sobre si foi mais pela vertente da Matemática do que pelo ensino, embora este 

fosse professor de Matemática no ensino secundário. Como se recorda: 

[Em relação ao] ensino, eu não me lembro de ele me dizer coisas do tipo: “Pá, 
depois é giro teres uma turma à frente e fazeres actividades com eles...” Ele 
dizia mais: “Estás a ver este problema e como isto funciona, isto é giro...” 
Cativou-me mais para a Matemática. (E2, p. 6) 

 

Perspectivas sobre a profissão 

A profissão de professor não tinha, à partida, grandes atractivos para Guilherme. 

Segundo afirma, a sua professora de Matemática no ensino secundário tinha um método 

de ensino tradicional e não lhe causou nenhuma impressão especial. As memórias que 

dela retém são comuns a muitos ex-alunos da disciplina de Matemática do ensino 

secundário na época: 
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Tinha um método de ensinar muito mecânico e expositivo. Como éramos uma 
turma boa e a maior parte andava em explicações de Matemática, e a professora 
sabia disso, só lhe interessava expor as coisas, e fazer os exercícios quanto mais 
possível e dar a matéria toda. Portanto, nunca houve assim uma relação, nem 
ela me influenciou muito significativamente para ir para Matemática. (E2, pp. 
2/3) 

 

A escolha pela licenciatura não teve por base, como referimos, razões ligadas à 

profissão. Guilherme afirma mesmo: “quando entrei não estava muito a pensar em ser 

professor. Nem sei se era isso que queria: ser professor. Nunca tive aquela ideia de 

ensinar e lidar com as crianças” (E2, p. 4). Portanto, no período que antecede o ingresso 

no curso, não havia da sua parte qualquer identificação com a profissão. 

No entanto, nesse período Guilherme tinha a percepção de alguns aspectos da profissão 

que, caso fosse a sua escolha definitiva, iriam envolver a sua pessoa positiva ou 

negativamente. Por exemplo, a sua escolha pela via de ensino em detrimento da via 

científica, decorreu da ideia que tinha que no secundário haveria a garantia de um 

emprego estável, o que não sucederia com a sua segunda opção. Como recorda, alguém 

lhe tinha dito que a via científica era difícil em termos de empregabilidade porque “ou se 

era muito bom aluno e tirava o mestrado e ia ficando por lá, ou então era complicado 

arranjar outras coisas” (E2, p. 6). 

Por outro lado, a sua escolha também teria implicações no seu estatuto social. De facto, 

era possível observar já no seu ambiente familiar alguma decepção pelo facto de não 

escolher uma profissão que fosse mais bem vista socialmente. O seu pai, em especial, 

gostaria que “fosse algo mais” que professor, exactamente por esse motivo. O seu bom 

desempenho escolar levava os seus pais a ambicionarem outro tipo de carreira, fazendo-

lhe sentir que gostariam que seguisse o curso de medicina: “Queriam um filho médico. 

Ou, se não fosse médico, quanto muito engenheiro, que tivesse assim uma posição 

forte” (E2, p. 1). De qualquer modo, a verdadeira decisão de se tornar professor só viria 

a acontecer mais tarde, pois, como iremos ver, durante o curso ainda haveria a 

possibilidade de enveredar por uma outra via. 
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8.2.2. Na componente disciplinar da licenciatura 

Perspectivas sobre a Matemática  

Ao contrário do que sucede com muitos alunos deste curso, Guilherme não sofreu um 

grande choque ao enfrentar os primeiros meses de aulas na Faculdade. Parecia estar a 

adaptar-se bem a essa nova realidade, embora os novos horários, a distância a percorrer 

e o tempo gasto nas viagens lhe criassem algumas dificuldades. Academicamente, é a 

realização do primeiro exame de uma das disciplinas que o faz aperceber-se da ruptura 

que representa aquele contexto de aprendizagem em relação ao que conhecia do ensino 

secundário. Conta que: 

Durante o semestre eu pensava que o semestre estava a correr às mil 
maravilhas. (...) Mas quando fiz o primeiro exame de Análise I, fui ver a nota e 
tive 6 [valores]. Bem aquilo foi assim... parece que me deram um estalo na cara, 
e parece que houve alguém que me disse assim: “Oh, pá, tu acorda que isto é 
mesmo a sério, tu tens que estudar. Tu tens que começar mesmo a estudar isto, 
tens que passar aqui horas e horas e horas”. E foi assim que me apercebi que 
aquilo não era como o 12º ano, era preciso trabalhar muito mais. (E1, p. 3) 

 

No entanto, não se tratava somente de dedicar mais tempo ao estudo das matérias mas 

também de fazê-lo de maneira diferente daquela a que estava habituado e dominava 

bem. Foi assim que começou a ver a Matemática numa outra perspectiva, descobrindo 

“uma Matemática mais intuitiva, mais de lógica e de organização de ideias, de começar a 

ver as ligações todas” (E1, p. 2).  

A partir desse primeiro momento de aflição, Guilherme considera que foi sempre 

evoluindo ao longo dos três anos, sendo que as classificações nos exames foram 

melhorando cada vez mais. Quando estava para ingressar no 4º ano, já começava a ver-

se como um matemático, como recorda: “Estava a ver-me toda a vida agarrado à 

Matemática. E a Matemática é giro para fazer e resolver lá aqueles problemas, fazer 

aquelas demonstrações e sabe bem quando a gente acaba de demonstrar o teorema e 

fica-se todo satisfeito” (E1, p. 9). A sua satisfação em relação a esse universo, porém, 

não era completa, pois via a Matemática como “um mundo muito frio e fechado, 
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aquilo... são letras e números, parece que não há pessoas, não há relações. É um mundo 

muito frio.” (E1, p. 9)  

Esta sua imagem relativamente à Matemática era reforçada pelo modo como, na 

generalidade, os professores lidavam com os alunos: havia um grande distanciamento 

(“os professores de Matemática são muito frios”) e, no geral, mostravam muito pouco 

interesse nos alunos. Menciona que a atitude de muitos dos professores era como “se 

nós fossemos máquinas e é: tomem lá 100 exercícios e façam isto tudo!”. Recorda um dos 

professores que teve logo no 1º ano como o exemplo tipo do matemático-professor. Na 

sua opinião era uma pessoa muito inteligente e que até estimulava os alunos a pensar 

sobre os conteúdos matemáticos, mas para quem tudo aquilo que era tratado nas aulas 

era muito simples, o que Guilherme estava longe de considerar como tal. Para além 

disso, abominava a relação impessoal que este professor tinha com os alunos, 

mencionando que: “para ele estar ali 20 alunos ou não estar aluno nenhum era igual... ele 

fazia as coisas no quadro e pronto...” (E4, p.2). Na sua perspectiva, a única preocupação 

deste professor parecia ser apurar os alunos muito bons para seguirem investigação e 

virem a ser matemáticos tal como ele próprio. 

Guilherme contrapõe, a esta atitude de um certo descaso da maioria dos seus 

professores, o exemplo do professor X que, curiosamente, suscitava grande 

animosidade entre muitos dos seus colegas. Afirma que este professor teve um papel 

importante na sua formação matemática na medida em que estabelecia conexões entre 

vários conteúdos matemáticos e tinha em atenção que estava a dirigir-se a futuros 

professores de Matemática, ao contrário do que sucedia nas outras disciplinas. 

Guilherme apreciou muito o facto de, pela primeira vez no curso, existir um professor 

que se preocupava em dar um certo enquadramento histórico e cultural aos conteúdos 

matemáticos. Salienta, também, o interesse que este professor manifestava relativamente 

à aprendizagem dos alunos, não se mostrando indiferente para com eles. Como recorda: 

Gostei do professor X. Porque é assim, o X também é bruto a tratar as pessoas, 
mas... eu aprendi muito com ele. (...) Ele é um professor muito exigente, e exige 
que os alunos estejam na aula... ninguém pode estar com os olhos fechados ou 
com o braço assim, têm que estar todos ali... parece que estamos não sei onde. 
Mas, ele parece que se esforça para que os alunos aprendam, não sei. No final 
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das aulas era dos poucos professores que ficava meia hora a tirar dúvidas. E ele 
gosta quando sente que os alunos estão a esforçar-se, e está com eles, e ajuda-
os. (E1, p. 5) 

 

Ao chegar ao 3º ano confronta-se com a decisão de continuar a estudar só Matemática, 

e para tal teria que fazer um pedido de mudança de curso, ou prosseguir com o seu 

plano de estudos passando para o departamento de educação no 4º ano. Considera 

existirem nessa altura boas razões para enveredar por qualquer uma das vias. 

Contribui para a sua decisão final a forma como vê o “mundo da Matemática”. Para 

além dos aspectos já mencionados, Guilherme achava que era muito restritivo só 

aprender e mobilizar conhecimentos de uma única área, a Matemática, sentindo 

necessidade de estender as suas aprendizagens a outras áreas. Para além disso, 

considerava que o trabalho do investigador matemático seria muito solitário, o que lhe 

desagradava profundamente. Ao recordar a decisão que tomou, considera que sendo 

difícil pesar todas as razões, acabou por vencer um certo comodismo de não alterar 

nada e acabou por ir fazer o 4º ano em educação. 

Guilherme reporta-se à formação educacional como o momento chave de alteração da 

sua visão sobre a Matemática e a aprendizagem da mesma. Na disciplina de Metodologia 

da Matemática foi-lhe proporcionada a leitura e discussão de alguns textos que o fizeram 

reflectir sobre a natureza da Matemática. Valoriza bastante a oportunidade e o estímulo 

que teve para pensar sobre a actividade matemática, algo que não foi considerado ao 

longo dos três anos em que se dedicou exclusivamente ao estudo desta ciência. Recorda, 

em particular, a profunda impressão que lhe causou a discussão, na aula, de um texto da 

autoria do matemático Poincaré, através da qual tomou consciência de uma certa visão 

elitista que caracteriza alguns matemáticos e estudantes de Matemática, entre os quais ele 

próprio se incluía: 

Comecei a reflectir um bocadinho sobre a Matemática e, de facto, as ideias dele, 
ele é muito... tem uma posição elitista [relativamente à] Matemática. Mas aquilo 
(...) para quem vem de três anos de Matemática e sente que sabe muita 
Matemática e esteve sempre ligado àquilo e estamos apoderados de um certo 
elitismo nós próprios, aquilo é uma delícia, ler aquele texto. Porque ele de 
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facto... coloca a Matemática assim num patamar altíssimo e quem faz 
[Matemática] também está nesse patamar (...) 

Foi o começar a ler textos sobre a Matemática e desligar-me um bocado da 
Matemática como aquela técnica e andar ali a fazer Matemática, mas reflectir um 
bocadinho sobre a Matemática: O que é a Matemática? Como é que surgiu? A 
natureza? Inventada ou descoberta? Por aí fora. E essa cadeira de Metodologia 
possibilitou-me um abrir de horizontes para isso tudo. (R1, p. 10) 
 

Outra actividade com uma expressão significativa nas aulas da disciplina de Metodologia 

da Matemática foi a resolução de problemas. Guilherme encara-a como tendo sido uma 

enorme contribuição para abalar a confiança que tinha relativamente à sua competência 

matemática. O professor desta disciplina levava habitualmente problemas para 

resolverem na aula mas, como menciona, “nós sabíamos resolver muita Matemática mas 

ficávamos completamente impotentes face àqueles problemas, aquilo era desarmante! 

Ficávamos assim...” (R1, p. 10). Adicionalmente, esta experiência de resolução de 

problemas permitia-lhe estabelecer conexões entre várias áreas da Matemática, ao 

contrário do que tinha observado na sua formação científica em que esta ciência lhe 

surgia quase sempre de uma forma “compartimentada”. 

Esta vivência parece ter sido determinante no modo como passou a encarar a 

Matemática e a relacionar-se com ela. A formação matemática que Guilherme aceitava 

até então sem questionar passou a ser problematizada, na medida em que não lhe tinha 

fornecido os instrumentos necessários para uma “outra Matemática”, ou seja, a 

Matemática escolar. Como refere: 

 

Ao fim e ao cabo ou nós não sabemos muita Matemática, que é um caso difícil 
de aceitar depois destes três anos, ou então sabemos é outra Matemática, e há 
outra Matemática para além disso. E, portanto, serviu para começar a sentir uma 
certa insatisfação e a diferenciar o modo como se poderia ver a Matemática. 
Portanto, nesse aspecto a cadeira de Metodologia foi muito importante. (R1, p 
10) 

 

Este constituiu o primeiro momento de um processo de questionamento sobre a 

natureza da Matemática, da actividade dos matemáticos e da formação do professor de 
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Matemática. Veremos, mais adiante, como esta reflexão acompanha Guilherme no 

decurso dos primeiros anos de ensino. 

 

Perspectivas sobre a profissão  

Ao olhar para trás e avaliando a opção que fez em frequentar a licenciatura em 

Educação Matemática, considera-a como a mais apropriada para si próprio, na medida 

em que possibilitou-lhe uma maior interacção com os outros e permitiu-lhe contactar 

com muitos temas novos, aspectos que lhe agradam bastante. É somente a partir daí que 

começa a tomar consciência do que é ser professor. As metodologias de trabalho nas 

disciplinas de educação fomentavam o trabalho de grupo, quer na aula quer fora dela, e 

a interacção entre alunos nas aulas, o que parece ir ao encontro dos gostos pessoais de 

Guilherme: 

Comecei também a aperceber-me que era uma profissão muito social, tinha de 
me dar com pessoas, e que era precisamente o contrário daquilo que eu tinha 
vindo a aprender [no sentido, de viver]. E então achei interessante, porque 
tínhamos mesmo as aulas [em que] apresentávamos muitas coisas, muitos 
trabalhos ... discutíamos sobre vários assuntos nas aulas. E isso interessou-me 
bastante. (E2, p. 7) 

 

Esta experiência fê-lo reflectir sobre as suas preferências e começar a pensar que apesar 

de gostar muito de Matemática, se calhar ainda gostaria mais de ensinar e de se 

relacionar com as pessoas. Afirma que esse ano lectivo representou “um abrir de 

portas” relativamente à compreensão de si próprio como pessoa. 

Este ano parece ter exercido uma grande influência na visão de Guilherme sobre a 

profissão, que é diferente daquela que possuía anteriormente. Por um lado, parece ter 

sido rebatida a ideia que não é uma profissão exigente e não envolve grande 

empenhamento pessoal. Por outro lado, a profissão começa a afigurar-se-lhe como 

sendo intelectualmente estimulante e exigindo uma actualização permanente. Essas 

perspectivas ter-se-ão desenvolvido não só através do discurso dos professores mas, 

também, pelo seu próprio exemplo. Corroborando esta ideia, afirma: 
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Foi essencialmente por certos professores do 4º ano que pelo gosto que tinham 
pelo ensino da Matemática, pelo tempo que perdiam naquilo, e, pronto, e pelo 
esforço que punham naquilo que... fizeram-me encarar aquilo como uma coisa 
séria, e a levar mesmo a sério. E ... a eliminar completamente aquela ideia de 
que [na actividade do] professor ... não há nada de criativo. E acima de tudo, 
esses professores do 4º ano ensinaram-me a ver isso, há sempre coisas novas. 
Há revistas que saem, há muito trabalho a ser feito em educação... é uma coisa 
em evolução. Dar aulas não é saber a matéria toda e chegar lá e começar a falar, 
há muitas coisas... (E2, p. 16) 

 

É nesse ano que começa também a reflectir sobre os conhecimentos que o professor de 

Matemática necessita para o exercício da sua profissão, mostrando-se insatisfeito com a 

formação científica. Considera que esta formação é muito forte, num sentido positivo, 

mas que acaba por ser exagerada. Afirma, metaforicamente, que “estão a dar-me um 

canhão para matar uma mosca” (E1, p. 6). Ao invés, Guilherme gostaria de ter 

aprofundado temas de história da Matemática ou sobre a natureza da Matemática que 

apenas tratou em Didáctica da Matemática. Além disso, considerava importante ter tido 

um maior leque de disciplinas de outras áreas científicas que facilitassem o seu trabalho 

interdisciplinar como professor. Resumindo: “os três anos em que temos Matemática 

estão muito mal aproveitados e não estão direccionados para aquilo que nós vamos 

fazer” (E1, p. 7). 

Poderemos, pois, afirmar que a (proto)identidade profissional de Guilherme começou a 

ganhar forma a partir do 4º ano, pois como ele próprio refere, “nos primeiros três anos 

nunca me via como professor” (E2, p. 7). Através das disciplinas de educação e do 

contacto com os colegas que se encontravam ali com o mesmo propósito, Guilherme 

começou a projectar uma imagem de si próprio como professor. Recorda como um dos 

primeiros momentos em que passou a sentir-se um pouco no papel de professor, aquele 

em que na disciplina de Metodologia da Matemática, foi proposto que elaborassem um 

problema como se fosse ser apresentado a alunos: “E eu gostei imenso de fazer isso 

porque já não é estar a resolver um problema por si só mas é propor um problema e 

resolvê-lo do ponto de vista de quem vai resolver, que são os alunos” (R1, p. 10).  
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No decurso desse ano ainda tinha algum receio que, quando confrontado com o papel 

de professor no ano seguinte, chegasse à conclusão que aquela não era a profissão 

acertada para si. No entanto, o estímulo que a formação fornecia na direcção da prática, 

criavam-lhe tal entusiasmo que lhe parecia ser possível realizar-se profissionalmente 

como professor. Recorda-se: 

Ajudaram-me muito as cadeiras que eu tive, porque foram-me ensinando coisas 
que ... começavam a estimular-me para as pôr em prática depois quando 
estivesse a dar aulas. E então comecei a envolver-me naquilo e a tentar 
aprender coisas giras para depois dar aulas. (E2, p. 7) 

 

É neste contexto do 4º ano e perspectivando a sua futura profissão que Guilherme 

afirma: “Parece que eu vinha de um mundo a preto e branco, a Matemática, e apareço num 

mundo colorido” (E1, p. 9). 

 
8.2.3. No estágio 

Ao entrar no estágio, Guilherme não abandona com facilidade a sua identidade de 

aluno, evidenciando uma postura algo académica que se manifesta numa grande 

preocupação em corresponder às expectativas dos orientadores através de um bom 

desempenho, tal como acontecia na parte curricular do curso. Refere até mesmo o 

receio que sentia, tal como a sua colega Mariana, de não conseguir atingir esse objectivo, 

quando destaca alguns aspectos desse ano: “O medo, aquele medo que a gente sempre 

tem, acho eu, por muito alto que seja o nosso cargo ou tarefa que a gente está a 

desempenhar, há sempre o medo de não estar a corresponder àquilo que os outros 

esperam.” (E1, p. 10) Um dos motivos para tal atitude receosa decorria da ausência de 

uma grande estruturação exterior do seu trabalho, por parte da orientadora da escola, 

exigindo-lhes um espírito de iniciativa para estabelecerem os seus objectivos e metas. 

Esta era uma situação nova para quem estava mais habituado a corresponder àquilo que 

lhe era pedido: 

Pela primeira vez nós só fazemos aquilo que queremos, vá lá. Temos os dois 
trabalhos que são obrigatórios, mas depois as outras actividades que nós 
vamos desenvolver têm de partir de nós. Enquanto, anteriormente, mesmo no 
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4º ano, nós tínhamos um exame, ou um trabalho... tínhamos que fazer aquilo, 
ali não, tinha de partir de nós. E, então, [no estágio] nós tínhamos sempre um 
bocado de medo de, “até que ponto é que estamos a fazer pouco?”, e “... não 
poderíamos fazer mais?”. (...) Nesse aspecto os orientadores deveriam ter um 
papel mais activo, deveriam dizer-nos mais, “tens que fazer isto, tens que fazer 
isto, tens que fazer isto”. E, se calhar, a professora Fernanda é que, nesse 
aspecto, peca um bocado. Porque... a primeira coisa que ela nos disse foi: 
"Vocês fazem o que quiserem, quanto mais coisas fizerem melhor", mas quer 
dizer... não nos diz exactamente o que é que temos de fazer. A gente anda 
assim um bocado à nora. (E1, p. 10) 

 

Depreende-se destas palavras que Guilherme aborda o estágio na perspectiva de aluno, a 

qual é reforçada pela forma como interpreta a direcção que lhe é apontada pela 

orientadora da escola quanto às condições necessárias a um bom desempenho: “fazerem 

muitas coisas”. Assim, embora assumindo-se como professor, o espectro da avaliação 

final não lhe permite alhear-se de que, naquele ano, ainda está sujeito à condição de 

aluno: “No ano de estágio (...) nunca nos deixamos de sentir alunos. Apesar de sermos 

professores, só o facto de haver o peso da avaliação... faz com que sejamos alunos” (E1, 

p. 15). Esta situação é visível na forma como a orientadora científica interage com os 

estagiários bem como na natureza do trabalho que lhes propôs. Guilherme recorda que 

o contacto que tiveram foi muito reduzido e incidiu unicamente sobre o trabalho que 

lhes foi proposto. Mesmo em relação a este não sentiram que tenha havido uma 

verdadeira orientação. Como refere: 

Encontrámo-nos três ou quatro vezes... e as últimas duas foi para entregar o 
trabalho. A primeira foi para entregar a primeira parte [do trabalho], ela leu, 
disse as alterações que queria que fossem feitas, nós fizemos e entregámos 
outra vez. Portanto, ela é que sugeriu o tema e tudo. Fala assim de uma 
maneira um bocado imposta, a gente aceita logo! (...) O trabalho que fizemos 
(...) poderia ter sido feito sem orientador, porque a bibliografia nós é que 
arranjámos, o trabalho nós é que o fizemos ... Não há uma comunicação 
constante... Nunca foi assistir a aulas. (E1, p. 14)  

 

Esta forma de encarar o estágio não foi, contudo, impeditiva de que Guilherme 

reconhecesse e valorizasse a socialização e as aprendizagens que tiveram lugar nesse ano. 
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Ao ser questionado sobre a contribuição do estágio na sua formação, refere: “acho que 

foi enorme, enorme, porque, além de nos porem em contacto com a escola e com todo 

o ambiente escolar, temos duas turmas onde somos professores a tempo inteiro... 

fazemos tudo o que um professor faz, e somos orientados” (E1, p. 15). Acrescenta, 

ainda, que “ao mesmo tempo que estamos a ser professores, estamos também a ser 

orientados, e isso dá-nos muitas hipóteses de aperfeiçoar-nos. Acho que é um ano de 

aprendizagem e ao mesmo tempo aperfeiçoamento” (E1, p. 15). Valoriza a 

oportunidade que considera que o estágio concede para aplicar conhecimentos 

adquiridos anteriormente, com o suporte da supervisão: “nós temos a hipótese de pôr 

em prática todas as coisas que aprendemos, mas sob orientação, portanto há sempre 

alguém a dizer-nos, não deves fazer isto assim mas faz mais assim, e acho que isso é óptimo, é 

mesmo muito bom.” (E1, p. 15) 

Dos excertos anteriores percebe-se que uma das facetas da orientação a que atribui 

maior importância é à observação e discussão das aulas, principalmente, pela 

orientadora da escola. Embora não sendo assumida como uma grande influência na sua 

prática, Guilherme apreciou os comentários que esta professora fez às suas aulas: 

Faz análise de aulas muito boas, mas às vezes noto que peca por ser demasiada 
simpática, tem medo de magoar e então não diz as coisas às vezes como devia 
dizer. Mas eu adorava discutir as aulas com ela. Acho que era fabuloso, tanto 
para mim como para a Mariana. (E1, p. 14) 

 

O desejo de receber feedback sobre as suas consecuções é uma característica marcada que 

se observa em Guilherme no ano de estágio e, como veremos, é uma necessidade que o 

vai acompanhar nos anos que se seguem. Esta sua faceta permite compreender mais 

profundamente a sua atitude em relação ao estágio, a qual caracterizei de início como 

muito escolarizada, mas que, neste ponto, percebe-se significar também uma disposição 

para aprender e melhorar através do contributo dos outros. Esta experiência leva-o a 

afirmar: “Acho que tudo isso faz com que o estágio seja importantíssimo na formação 

de qualquer professor.” (E1. p. 15) 
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Uma das experiências mais marcantes para Guilherme, neste ano, parece ter sido o 

trabalho realizado sob a supervisão do orientador do Departamento de Educação e que 

incidiu sobre a avaliação de tarefas de investigação, no 10º ano de escolaridade. A 

importância que lhe atribui é visível, por exemplo, ao se lhe reportar diversas vezes no 

decurso das entrevistas, e também quando lhe pedi, no ano seguinte ao estágio, para 

indicar as principais contribuições da formação inicial para a sua prática, tendo referido, 

entre outras coisas, que “uso muita coisa... uso principalmente, o conhecimento que tive 

depois no estágio sobre as tarefas de natureza investigativa” (E1, p. 9/10). Por um lado, 

este trabalho parece ter contribuído para reforçar a sua convicção quanto ao valor das 

tarefas de investigação numa perspectiva de desenvolvimento curricular. Por outro lado, 

permitiu-lhe debruçar-se mais profundamente sobre a avaliação dos alunos, ajudando-o 

a desenvolver um discurso fundamentado sobre o tema. Este projecto desenrolou-se em 

torno da construção e avaliação de relatórios feitos pelos alunos ao realizarem tarefas de 

investigação. Guilherme considera que no estágio começou, 

a dar um significado aos relatórios. É que muitos professores fazem o relatórios 
porque têm que fazer (...) mas eu comecei a perceber que de facto aquilo dá 
para avaliar (...) nos alunos, muitas capacidades, e de facto comecei a encarar 
aquilo não tanto como uma coisa à parte, que tem que se fazer, mas como um 
meio mesmo importante para se avaliar os alunos. (R1, p. 2) 

 

A importância que passou a atribuir à elaboração de relatórios pelos alunos, na medida 

em que possibilitam a avaliação de capacidades no decurso de certo tipo de actividade, 

levou-o a relativizar o lugar dos testes escritos na avaliação. Como refere, “os testes são 

um instrumento de avaliação e eu contemplo-os na minha avaliação, mas não concordo 

que sejam o instrumento mais importante. Se calhar é dos mais importantes, mas 

juntamente com outros.” (R1, p. 2) Este trabalho teve um impacto significativo na 

forma como Guilherme passou a encarar a avaliação dos alunos e trouxe-lhe também 

um senso de realização pessoal que o levou até mesmo a propor uma sessão sobre este 

tema, em conjunto com a sua colega, no ProfMat no ano seguinte. 

Esta experiência positiva no âmbito do trabalho com o orientador do Departamento de 

Educação começa a revelar alguns elementos relativos à construção da sua identidade 
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profissional. Guilherme manifesta-se apostado em colocar em prática as aprendizagens 

efectuadas no âmbito da Didáctica da Matemática do 4º ano, pois como refere “uso 

quase 100% daquilo que aprendi no 4º ano”, o que parece ir ao encontro das 

expectativas da própria orientadora da escola. Como recorda, “não há aquela sensação 

de que ela é que manda, ela é que sabe... É precisamente o contrário: ela [faz-nos sentir] 

que nós é que estamos frescos e que nós é que sabemos. Por acaso isso é giro.” (E1, p. 

14) Guilherme assume-se como um professor que procura fazer inovação curricular e 

que quer corresponder “àquele estímulo de fazer coisas que se aprende no 4º ano de 

educação” (E1, p. 15). 

Procurando compreender os processos relacionais mais relevantes ocorridos no ano de 

estágio, há a destacar a sua relação de trabalho e de amizade com Mariana, a sua colega 

de estágio, com quem tinha trabalhado regularmente ao longo do 4º ano. Isso é notório 

quando, por exemplo, ao reportar-se a determinada situação desse ano, Guilherme fá-lo 

na primeira pessoa do plural, incluindo Mariana. Do seu ponto de vista, as tarefas foram 

sempre desenvolvidas em colaboração e concretizadas com bastante sucesso, embora 

considere que ele e Mariana são muito diferentes tanto ao nível pessoal como 

profissional. Afirma, por exemplo, que a sua colega procura estabelecer uma relação 

muito próxima com os alunos que considera ser algo paternalista. Guilherme considera 

ter uma postura mais liberal, encarando “os alunos como pessoas que se querem 

desenvolver e eu estou ali para facilitar [esse desenvolvimento]” (E4, p. 19), enquanto 

Mariana vai mais longe do que isso, procurando, em certas situações, exercer uma 

influência mais directa sobre eles. Também na sua perspectiva, Mariana evidencia menor 

tendência para os assuntos teóricos, tendo um grande interesse pela criação de materiais 

para a aula, principalmente, jogos didácticos. Apesar destas diferenças, conseguiram 

trabalhar com boa harmonia o que Guilherme diz ter a ver com uma qualidade comum 

a ambos: a flexibilidade. Aliás, o sucesso desta parceria é visível pelo facto de 

permanecer activa nos anos seguintes, como se revela mais à frente. No entanto, 

Guilherme não sente ter existido uma influência mútua muito significativa porque 

ambos continuam a ter práticas algo distintas. 
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O relacionamento que procurou estabelecer com os alunos, é outro dos aspectos que 

importa realçar do ano de estágio de Guilherme. Considerando ter a seu favor a sua 

juventude, pretendia ganhar a confiança dos alunos e estabelecer uma relação cimentada 

mais sobre a amizade do que sobre a autoridade. Logo na primeira aula pretendia 

começar a trabalhar nesse sentido mas, como nos revela no excerto seguinte, não 

conseguiu agir de acordo com as suas convicções: 

É engraçado que eu fiz uma reflexão para Pedagogia [em que] critiquei imenso 
aqueles professores que diziam que no ano de estágios nós tínhamos que ir para 
lá com cara de maus e nunca podíamos mostrar os dentes. (...) E [critiquei] os 
professores que nos aconselham a não dizer que somos estagiários. E o que 
acontece é que tinha tudo programado para a primeira aula (...) eu ia dizer que 
era estagiário e ia pôr tudo logo em pratos limpos, e não fui capaz de dizer. 
Apercebi-me que, de facto, às vezes é uma defesa que nós temos e então 
dizemos isso. Agora o importante é que isso se vá atenuando e vá dando lugar à 
amizade depois. Não seja preciso a autoridade o ano inteiro, e é isso que eu 
começo a sentir a partir do 2º período... (E1, p. 17) 

 

Guilherme considera fundamental o estabelecimento de uma “relação afectiva” entre 

professor e aluno por forma a existir um bom ambiente de aprendizagem. Afirma 

peremptoriamente que os alunos “têm que gostar de nós (...) porque se eles não 

gostarem então é mais complicado” (E2, p. 24). Considera que este tipo de 

aprendizagem advém principalmente da sua experiência profissional, pois como refere, 

“não pode haver uma cadeira que ensine um professor a lidar com os alunos” (E2, p. 

24). 

A imagem que os alunos têm dele parece ser algo de relevante para Guilherme. Deste 

modo, talvez porque simplesmente através da sua interacção com eles não lhe fosse 

possível ter um feedback que se lhe afigurasse fiável, procurou recolher outros elementos. 

No entanto, essa situação fez com que ficasse ainda mais confuso quanto ao modo 

como os alunos o vêem, como nos relata na pequena história seguinte: 

Não faço muita ideia de como eles me vêem. E acho que a ideia que eu tenho 
como eles me vêem deve ser completamente diferente de como eles realmente 
me vêem, porque, às vezes, eu sinto que eles, que eles me vêem como um rapaz 
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novo e como um amigo e por aí fora... Mas... nas últimas aulas, pedi para eles 
me descreverem com perguntas muito simples do tipo: “Qual era a profissão 
que atribuías ao teu professor se ele não fosse professor?”, e coisas assim desse 
género, e eles todos disseram: ou advogado, ou engenheiro ou assim uma 
coisa... (E1, p. 19) 

 
O feedback que pôde recolher não veio a corresponder à imagem que ambicionava ter 

projectado junto dos alunos. Ao descreverem-no como engenheiro ou advogado, os 

alunos estariam talvez salientando a faceta mais profissional do seu professor. 

Procurando reflectir sobre as origens desta representação, Guilherme julga que ela 

decorrerá da sua maneira de ser e de se vestir dessa altura e que considera que era algo 

formal: “Vestia sempre calças com vinco... E talvez a própria maneira de falar e a 

maneira de estar (...) Não era um professor descontraído” (E4, p. 5). Embora considere 

que tinha uma boa relação com as turmas, o facto de estar sempre muito preocupado 

em atingir os seus objectivos curriculares, terá levado ao alunos a desenvolver 

principalmente uma imagem de competência em relação ao seu professor. Guilherme 

preferiria ver-se retratado como um amigo, embora reconheça que não é muito natural 

esperar isso dos alunos. 

Globalmente, as palavras deste jovem professor acerca do ano estágio revelam um 

sentimento de satisfação com as várias facetas do trabalho desenvolvido que, do seu 

ponto de vista, é partilhado pela sua colega, Mariana. No final do estágio, poder-se-á 

dizer que Guilherme evidencia ter assimilado sem grandes obstáculos o seu papel como 

professor e identifica-se com a profissão. Embora tendo a noção que não será fácil 

ingressar na carreira, tal como seria a sua expectativa há algum tempo atrás, aceita essa 

situação sem grandes angústias e dispõe-se a batalhar para conseguir atingir os seus 

objectivos a nível profissional. 

 

8.3. A construção da identidade profissional 

 
Esta parte do estudo de caso diz respeito aos primeiros três anos de Guilherme como 

professor, após o estágio. É constituída pelas seguintes secções: motivação e satisfação 
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na profissão, percepção da actividade profissional, auto-imagem descritiva como 

professor, auto-imagem avaliativa como professor e perspectivas de futuro profissional. 

 
8.3.1. Motivação e satisfação na profissão 

Guilherme evidencia uma grande satisfação na profissão que parece decorrer de esta 

corresponder, no geral, às expectativas que tinha antes de começar a leccionar. Aliado ao 

seu gosto pela Matemática, o facto de ser uma actividade marcadamente interactiva e 

pouco monótona são aspectos que lhe agradam bastante. O tipo de relacionamento que 

veio a aperceber-se ser possível estabelecer com os alunos, em especial do 3º ciclo, 

constitui também um factor a favor da profissão: 

Nem me cativa tanto aquelas aulas de secundário, em que... temos que ensinar a 
Matemática de uma forma rigorosa, vá lá, já não nos podemos estar a afastar 
muito daquilo, temos de ser mais formalistas; nem tanto no 6º ano em que é 
preciso ter... um bocado de espírito de... educador de infância (...) não é muito 
isso que eu pretendo. [Pretendo] uma relação séria em que eles estejam 
motivados para aprender, mas também não seja assim tão formal como no 
secundário. E isso acho que se encontra [no 3º ciclo]. (E2, p. 23) 

 

O seu entusiasmo por esse nível de ensino foi algo que o surpreendeu a si próprio, pois 

à partida imaginaria ser mais interessante leccionar no ensino secundário. Tomou, 

também, consciência do espaço que lhe é concedido para abordar outros assuntos, 

exteriores à Matemática, com os seus alunos. Como veremos na secção seguinte, 

Guilherme tem aproveitado as oportunidades criadas pelas novas áreas curriculares não 

disciplinares, para tratar de temas ligados à educação sexual e cívica, entre outros, o que 

lhe traz bastante satisfação profissional. 

A sua satisfação com a profissão decorre, pois, em parte, da possibilidade que esta lhe 

dá de tratar outros temas para além da Matemática e, ainda, de desenvolver projectos e 

de exercer cargos de natureza mais administrativa, como por exemplo coordenador de 

departamento. Defende que é uma profissão em que é sempre possível variar e que 

“nunca se esgota” (E4, p. 16); mesmo em relação à componente lectiva: “é uma questão 

de nós querermos, para as aulas serem todas diferentes” (idem). 
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Para além desses aspectos, valoriza também o tipo de horário que os professores têm. 

Considera a flexibilidade de horário como um bem inestimável que lhe permite usar o 

tempo da forma que mais lhe convém, quer na preparação e no planeamento de 

actividades escolares quer para o seu desenvolvimento profissional e, até mesmo, 

pessoal. Esta é uma vantagem que dificilmente encontraria noutras profissões, como 

constata ao falar com os seus amigos que são profissionais de outras áreas: 

Temos muito mais tempo livre do que eles têm, e esse tempo livre se for bem 
aproveitado dá para fazer n coisas. Para, precisamente, nos valorizarmos a nós 
próprios, quer a nível profissional, podemos envolver-nos em projectos e 
outras coisas, como a nível pessoal. E então, chego à conclusão, lá vem a 
conclusão, que o dinheiro não é tudo. (E2, p. 8) 

 

No seu grupo de amigos pode observar que alguns fizeram licenciaturas consideradas 

menos exigentes e que neste momento têm profissões melhor remuneradas, o que o 

leva, por vezes, a interrogar-se se terá feito a escolha acertada. Isto especialmente 

porque gosta muito de viajar pelo estrangeiro, actividade muito dispendiosa face ao 

vencimento auferido por um professor não efectivo e em início de carreira. No entanto, 

quando compara a sua ocupação com as dos seus amigos, fica convencido que é mais 

importante para si a “qualidade do trabalho” que realiza do que as recompensas 

económicas. Considera que a criatividade e todo o envolvimento pessoal que são 

exigidos ao professor, no seu dia a dia, tornam a profissão muito apelativa e constituem 

um forte estímulo para prosseguir. 

Ao iniciar a sua actividade profissional, Guilherme apercebe-se que se registou uma 

certa mudança de atitude da sua família quanto à sua profissão e que isso, decorrerá da 

dedicação ao trabalho que observam nele. Muito embora os seus pais ainda preferissem 

apresentar o seu filho aos amigos como médico, tomaram agora consciência que a sua 

profissão é exigente e já a valorizam mais. Além do mais, Guilherme é o primeiro 

licenciado na sua família, o que constitui motivo de satisfação para todos: 

Sei que isso é sempre bom e eles orgulham-se de ver que sou professor. Mas, 
lá está, esperavam mais, e orgulhavam-se mais de dizer: “Pá, tenho um filho 
médico. Olha tenho um filho isto ou aquilo”. Acho que hoje em dia [é 
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diferente]. E eles vêem que eu estou sempre lá em casa a trabalhar ao 
computador, e vêem que gosto daquilo e que levo aquilo a sério, e acho que 
isso os satisfaz. Mas há sempre aquela ideia. Mesmo a minha mãe conhece os 
pais dos meus colegas de 12º ano todos, e houve lá uns que entraram em 
Medicina, e então há sempre aquela rivalidade, há sempre aquela coisa. Mas... a 
mim não me incomoda. A ela ainda a incomoda um bocadinho mas tento 
explicar-lhe e ela percebe. (E2, p. 9) 

 

Afirmando, como foi referido anteriormente, que a profissão não tem um estatuto social 

elevado, tal situação não parece incomodá-lo, porque está convencido que no futuro 

essa imagem poderá alterar-se. Segundo Guilherme, esta será a consequência de uma 

mudança nos próprios professores que julga virem a tornar-se mais dedicados e que 

terão possibilidade de fazer um trabalho melhor uma vez que tenham a seu cargo um 

número mais reduzido de alunos. Na sua perspectiva, “há cada vez mais pessoas 

completamente dedicadas ao ensino, e que tentam melhorar a qualidade do ensino (...) 

Acho que vai evoluir e, daqui a uns anos, o estatuto da carreira de professor há-de ser 

equivalente ao de um médico” (E2, p. 10). Portanto, Guilherme não parece lamentar de 

forma alguma a opção que tomou pela profissão em detrimento de medicina. 

A satisfação que Guilherme expressa relativamente à profissão tem pouco a ver com a 

realidade das escolas por onde tem passado. O contexto escolar é algo que não parece 

afectá-lo significativamente. Embora se reporte frequentemente ao trabalho que 

desenvolve com os alunos, a sua satisfação decorre mais de um sentimento de realização 

pessoal do que das condições reais em que a sua prática se desenvolve. Guilherme 

encara a profissão como um trabalho, e não como uma vocação que tenha 

necessariamente de abraçar para se sentir realizado. Como refere, gosta imenso de dar 

aulas mas há outras coisas de que também gosta muito e com as quais se sente muito 

bem. A escolha pela profissão decorreu de modo natural do curso que tirou, encarando-

a como “um espaço para ser criativo e para aplicar aquilo que estudei e trabalhei e que, 

neste aspecto, é uma profissão muito agradável” (E4, p. 17).  

O espaço profissional em que Guilherme se insere, nomeadamente no que diz respeito à 

Educação Matemática, permite e favorece também o seu envolvimento em outros 



 

 
Capítulo 8 – Guilherme 

299

empreendimentos para além das actividades que decorrem na escola. Sente-se desafiado 

a participar nessa comunidade através da comunicação escrita e oral, dando a conhecer 

quer experiências de ensino, como foi o caso do projecto de estágio sobre avaliação de 

relatórios, quer perspectivas pessoais, por exemplo, sobre a formação de professores ou 

sobre a natureza da Matemática. Essas oportunidades que se abrem são vistas como 

momentos de realização pessoal e profissional. Guilherme mostra-se tentado, desde o 1º 

ano na carreira, a aproveitar todas essas oportunidades de participação nessa 

comunidade. Por exemplo, ao recordar uma pequena investigação que realizou numa 

disciplina do 4º ano do curso, afirma: “já tenho pensado pegar esse texto para fazer 

alguma coisa assim mais profunda mas não tenho tido tempo” (R1, p. 14). 

O seu gosto pela investigação em educação vai em crescendo através das leituras que faz 

e dos congressos e seminários em que participa. A este respeito Guilherme destaca a 

frequência do círculo de estudos na FCUL, dedicado às investigações dos alunos na aula 

de Matemática. Considera que através deste começa a conseguir consegue estabelecer de 

modo mais efectivo uma ponte entre a teoria e a prática. Associado a este trabalho, 

toma contacto com uma outra vertente da profissão que lhe parece muito estimulante: o 

professor como investigador. 

A entrada para o mestrado, no 3º ano, vem aumentar ainda mais o seu gosto pela 

investigação em educação e reforçar o seu interesse pela figura do professor-

investigador. No entanto, Guilherme apercebe-se que, ao se embrenhar profundamente 

no mundo da investigação, corre o risco de se dedicar menos às suas actividades na 

escola e, até mesmo, de vir a desfrutar de maior prazer da investigação do que do 

ensino. Considera que, neste momento, isso ainda não acontece e que continua a sentir-

se muito bem enquanto professor do ensino básico. 

 
8.3.2. Percepção da actividade profissional 

Embora tendo decidido ser professor de Matemática, principalmente em função do 

gosto que tinha pela disciplina, Guilherme não reduz a sua profissionalidade ao ensino 

de conhecimentos matemáticos. Este jovem professor vê o seu papel de um modo 
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muito mais abrangente, contribuindo para a formação pessoal e social do aluno. Refere 

que cada vez mais está convencido que: 

O mais importante é certas coisas que se transmitem aos alunos que eles 
recordam a vida toda e que têm a ver com comportamentos sociais e atitudes 
perante certos assuntos. E isso acho que é mais importante para a formação 
deles como pessoas, do que propriamente o saberem muita Matemática. (E2, p. 
21) 

 

Para além de ser um professor de Matemática, Guilherme vê-se também como um 

educador. Defende que é tão importante ensinar a Matemática propriamente dita, como 

contribuir para a educação dos alunos em vários domínios e de acordo com as suas 

necessidades. Considera que qualquer professor tem de estar atento também ao 

desenvolvimento de determinados valores e atitudes dos alunos. Assim , por exemplo, 

ao avaliar o seu trabalho no 1º ano, expressa a preocupação que teve com uma turma no 

que diz respeito a normas de comportamento social: 

Sem estar assim a querer ser muito presunçoso... mas acho que contribuí bem 
para... a formação deles como cidadãos. E fi-los ver, principalmente nesta 
turma do 7º B, em que são eles que não têm muito bem a noção do 
comportamento social que devem ter, acho que os levei a ver que às vezes é 
necessário ter certos comportamentos quando se está em certos sítios e que é a 
única maneira, porque senão somos marginalizados. E acho que consegui... 
Essa mensagem consegui... transmitir. (E2, p. 20) 

 

Logo no 1º ano, interessou-se, igualmente, pelos temas de educação sexual e educação 

cívica, assuntos que considera muito importantes na formação dos jovens e, em relação 

aos quais, estes se mostram muito interessados. Frequentou uma acção de formação 

sobre o primeiro destes temas, de forma a poder cumprir melhor o seu papel. 

Guilherme observa que, ao contrário do que por vezes se pensa, os alunos preocupam-

se com o que passa à sua volta e querem falar sobre isso com outros, 

independentemente da sua idade e do local do país em que vivem. Dá como exemplo 

uma aula de Estudo Acompanhado do 6º ano, em que participava também uma outra 

professora e que ocorreu no seu 3º ano de carreira. Dado que estava a abordar o tema 
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da Estatística na disciplina de Matemática, achou pertinente levar, para a aula, alguns 

gráficos sobre a incidência da Sida no mundo. Ao falarem sobre as diferentes realidades 

culturais nos vários países, chegaram a uma tema de conversa muito habitual nesses 

dias: a guerra no Iraque. Guilherme mostra-se muito agradado com a forma como 

decorreu essa aula e cujo sucesso julga advir de esta ter-se desenrolado de acordo com 

os interesses dos alunos. Como refere:  

E depois, porque eles interessaram-se pela política americana, pediram-me para 
explicar o Vietname, nunca tinham ouvido falar na guerra do Vietname. (...) 
Gerimos ali uma conversa muito interessante. E, é engraçado, é a aula em que 
os alunos fazem mais perguntas e que estão assim a olhar. Porquê? Porque a 
discussão vai sendo feita à medida que eles vão pondo as questões e de acordo 
com os interesses deles. (E4, p. 7) 

No entanto, Guilherme constata que, por vezes, existe uma certa contradição entre as 

expectativas que a sociedade tem quanto ao papel da escola e quanto ao papel do 

professor. Isto porque se, por um lado, se espera que a escola eduque as crianças e os 

jovens, e que tenha em conta os seus interesses e necessidades, por outro lado, pensa-se 

no professor, por exemplo de Matemática, como alguém que tem como única 

responsabilidade ensinar bem a sua disciplina, e de acordo com o programa definido 

exteriormente. 

Embora encarando o seu papel da forma diversificada, como foi apresentado, 

Guilherme tem, ainda assim, uma identificação forte com a sua área disciplinar e ideias 

próprias sobre os seus grandes objectivos ao ensinar Matemática. Estas parecem ter tido 

a sua origem na formação educacional, mas têm sido alargadas pelas leituras que vai 

fazendo e pelo contacto com outras pessoas em alguns seminários e congressos em que 

tem participado. Um primeiro momento marcante na construção das suas ideias sobre 

as finalidades do ensino da Matemática, parece ter sido a realização de um inquérito no 

âmbito de um trabalho para uma disciplina do 4º ano, como recorda na história 

seguinte. 

Houve também um trabalho que fiz que foi mais ou menos decisivo para isso. 
(...) foi sobre “Por que é que se ensina Matemática?” (...) E, de facto, apercebi-
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me que as pessoas achavam a Matemática muito importante, que devia ensinar-
se até ao 12º ano, mas quando se lhes pedia para dar exemplos de aplicação da 
Matemática do dia-a-dia, resumiam-se aos conhecimentos que tinham tido até à 
4ª classe, o cálculo básico... Quer dizer, então até que ponto é importante 
ensinar uma disciplina que não se utiliza para nada, nem sequer está a contribuir 
para uma preservação do valor cultural da Matemática? Nem isso se está a 
ensinar! E, de facto, lembro-me que nesse trabalho cheguei à conclusão, isto 
pode ser ridículo, mas “não vale a pena aprender Matemática, porque as pessoas 
não vão aplicar isto e esquecem-se facilmente”. 

E ainda há aquele pretexto do raciocínio lógico que está por trás mas, quer 
dizer, isso pode ser exercitado com jogos, há muitas maneiras de exercitar o 
raciocínio lógico. Não é estar a perder tanto tempo só por causa do raciocínio 
lógico, tem que haver uma coisa mais forte para se ensinar Matemática. E, de 
facto, apercebi-me, “alguma coisa vai mal, não andamos a ensinar a Matemática 
correcta ou então é...” (...) Até pus a hipótese, “será que... não faz sentido 
ensinar Matemática? Faz [somente] parte da tradição, como o latim?!” O latim 
extinguiu-se, chegou-se à conclusão que não vale a pena ensiná-lo. E constatei 
que se... a Matemática, de facto, é importante e se as pessoas não estão a utilizar 
Matemática... não dão valor à Matemática que aprendem, é porque não está a 
ser bem ensinado. E tomei essa consciência. (R1, p. 14) 

Através deste questionário, Guilherme apercebeu-se que os inquiridos, embora 

atribuindo grande importância à aprendizagem da Matemática ao longo de toda a 

escolaridade, não pareciam fazer grande uso dela para além do cálculo básico do 1º 

ciclo. Esta situação deixa-o perplexo, levando-o a questionar-se sobre o lugar da 

Matemática no currículo, “até que ponto é importante ensinar uma disciplina que não se 

utiliza para nada...?”, algo que nunca tinha posto em causa anteriormente. 

Guilherme passa a demarcar-se claramente de uma posição utilitarista ou académica do 

ensino da Matemática, uma vez que não tem como horizonte, nas suas opções 

curriculares para o ensino básico, nem o prosseguimento de estudos nem as provas 

globais, as quais aponta, amiúde, como condicionantes da prática do professor. O seu 

principal objectivo é preparar os alunos para utilizarem a Matemática em certos 

contextos, por exemplo, de resolução de problemas, e ajudá-los a desenvolver a cultura 

matemática: 
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O essencial é que eles tirem esse preconceito da Matemática e comecem a 
encará-la... não tanto como uma disciplina de fórmulas e regras mas sim como 
uma disciplina.... mais ligada ao real. (...) Quero que eles daqui a dez anos não 
olhem para a Matemática e sintam assim, “Que horror aquilo era só contas!”. 
Mas não (...) que se lembrem, “Ah, a Matemática ajudou-me a resolver certos 
problemas engraçados e até do dia-a-dia e fiz isto e fiz aquilo, e ajudou-me a 
ver certas relações, o que é uma variável, o significado daquela entidade”, a 
Matemática como um mundo de coisas abstractas, vá lá. É isso é que eu quero, 
é que eles saibam dizer a alguém daqui a dez anos o que é a Matemática, e não 
dizer que é números e contas que nunca perceberam nada daquilo. Isso para 
mim é que é importante. (E3, p. 15) 

Este jovem professor pretende combater uma perspectiva redutora da Matemática e que 

surge associada à ideia do cálculo, facultando-lhes uma visão global acerca desta ciência 

e que denomina por “cultura matemática”. Para além do mais, será necessário, do seu 

ponto de vista, levar os alunos a olharem a Matemática como um produto humano ou 

uma expressão humana e como tal, fruto de uma certa cultura e não se limitarem a olhar 

para ela como a “ciência de Euclides”. Guilherme reconhece que as suas perspectivas 

sobre as finalidades do ensino da Matemática têm tido uma forte influência de certas 

leituras que tem feito após terminar o curso. Recorda: 

Por acaso, surgiu-me esta ideia da Matemática como algo de cultural, ao fim e 
ao cabo faz parte da cultura dos alunos, não é, com um texto do Eduardo 
Veloso que li numa revista Educação e Matemática, em que ele fala de um 
debate que houve com o Miguel Sousa Tavares em que ele começa logo o 
debate por dizer assim: “Hoje vamos falar de Matemática, mas da Matemática 
só me lembro do Teorema de Pitágoras que é aquilo e aquilo”. E o que ele 
[Eduardo Veloso] diz é mesmo isso, é que o que é importante é que as pessoas 
deixem de ver a Matemática assim como um conjunto de regras e (...) saibam ao 
fim e ao cabo pôr a Matemática num... contexto social. E... esse é o [meu] 
principal objectivo. (E3, p. 15) 

Deste modo, julga que seria importante apresentar os conteúdos matemáticos numa 

perspectiva mais cultural, através da qual os alunos pudessem compreender a influência 

dos contextos no seu desenvolvimento. Neste sentido, gostaria de explorar a evolução 

de determinado tema matemático com os alunos num contexto histórico e social. 
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Destaca, ainda, a necessidade de ajudar os alunos a perceber que a Matemática é uma 

ciência dinâmica e em permanente evolução. 

As suas perspectivas sobre as finalidades do ensino da Matemática têm, segundo 

exemplifica, consequências na sua prática, afirmando que é algo a que o professor tem 

de estar atento. Como ilustra, no seu caso, a propósito do estudo do tema “Sistemas de 

equações”, considera que o professor, ao tomar partido por determinadas finalidades, 

terá de assumir as correspondentes decisões curriculares e que podem ir num sentido 

diferente dos seus pares e criar potenciais situações de injustiça para os seus alunos. 

Como refere, os alunos podem sentir-se prejudicados relativamente aos alunos de 

outros professores que tomaram outras decisões a nível curricular: 

[Só que] isso às vezes também faz [os alunos] sentirem-se mal. Por exemplo, 
antes da proporcionalidade inversa estivemos a dar os sistemas. E eu 
praticamente não fiz exercícios pelo método da substituição e os meus alunos 
de 9º ano se chegam... eles vão chegar à prova global e vai lá estar um daqueles 
sistemas com parêntesis e denominadores e não sei quê, eles não sabem fazer 
aquilo. 

No entanto, eles entenderam muito bem aquela situação... e conseguiram fazer 
um gráfico sobre isso e chegar à expressão algébrica, naquela situação que é: um 
carro parte do Porto a 70 quilómetros por hora, outro parte de Lisboa a 80 e 
quando é que se encontram? E viram as duas rectas (...) e onde elas se 
intersectam, essa é a solução gráfica do sistema, e perceberam aquilo muito 
bem. E quer dizer não ficaram sobrecarregados com aqueles cálculos, e isso 
para mim foi óptimo. Mas lá está, os meus alunos (...) aqueles simples, eles 
sabem, aqueles que já estão na forma canónica que é só passar para o outro 
lado, sabem... mas o mais complicado não sabem, porque, de facto, não lhes 
exigi que eles exercitassem muito isso. 

Por isso é que a prova global deve ir ao encontro das aulas que nós demos. Mas 
eu depois também (...) vou lá pôr o meu cunho, quero que lá estejam umas 
coisas, uns problemas ou qualquer coisa. (E3, pp. 15/16) 

 

Portanto, Guilherme reconhece que a adesão do professor a determinada perspectiva 

poderá ter consequências negativas para os alunos, ao afirmar: “isso às vezes também 

faz [os alunos] sentirem-se mal”. Existe, da sua parte um sentido de responsabilidade 

moral em relação aos seus alunos e que se expressa, neste caso, por tomar consciência 
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que essa sua opção terá consequências na avaliação deles. Por esse motivo, sente que 

terá que propor e defender a integração na prova global de um certo tipo de questões 

mais de acordo com a sua prática, por exemplo problemas, para que as suas turmas não 

sejam prejudicadas na avaliação final em relação às turmas de outros professores. 

Segundo Guilherme, esta forma de encarar o ensino da Matemática e o próprio papel do 

professor na formação dos jovens, exige um conjunto de competências mais alargado, 

que não se pode restringir aos conteúdos da sua área disciplinar. Assim, defende que um 

professor deve ter uma boa cultura geral e que não deve satisfazer-se com um bom 

domínio da sua disciplina: 

[Dizer] que estou à vontade para ensinar Matemática até ao 12º ano... isso a 
mim não me chega, acho que é pouco. (....) Porque acho que um professor não 
tem que ensinar só Matemática, e tem que ter uma cultura geral diversa para 
ensinar muitas outras coisas. (E1, p. 8) 

Outro dos objectivos destacados para Guilherme é conseguir desenvolver uma atitude 

positiva nos alunos em relação à Matemática, combatendo a imagem social negativa 

desta disciplina. Estes parecem orientar a sua prática e ter implicações curriculares de 

algum relevo. Isso é visível na declaração que se apresenta em seguida, mas que 

Guilherme afirma não assumir, abertamente, perante os seus colegas da escola no 2º ano 

da carreira, para não criar conflitos desnecessários: 

Sou o que tenho as planificações mais atrasadas, de todos os professores do 9º 
ano, e sinceramente não me preocupo muito... em dar o programa todo. Se 
chegar à última semana de aulas e faltar uma unidade inteira, prefiro fazer assim 
uma tarefa gira que envolva o conteúdo daquela unidade assim de modo 
levezinho e que eles fiquem a perceber. Porque, lá está, o importante é que eles 
não fiquem com aquela imagem que aquilo é difícil (...) esse é o objectivo. (E3, 
p. 15) 

Como mencionei anteriormente, Guilherme não restringe a actividade do professor de 

Matemática à simples transmissão de conhecimentos matemáticos, destacando a 

necessidade de promover nos alunos determinados valores, atitudes e capacidades. 

Muito embora procure seguir as orientações curriculares, não se sente demasiado 
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constrangido pelo programa, fazendo uma gestão curricular de acordo com aquilo que 

considera mais importante para aqueles alunos, naquele momento. Na transcrição 

anterior, vimos que admite uma diferença relativamente aos seus colegas, sem grandes 

problemas, ao afirmar: “sou o que tenho as planificações mais atrasadas, de todos os 

professores do 9º ano, e sinceramente não me preocupo muito... em dar o programa 

todo” (E3, p. 15). No entanto, observa que, por vezes, os professores tendem a 

considerar o cumprimento do programa, no que diz respeito aos conteúdos, como o 

aspecto primordial da sua prática e pelo qual se avalia o seu sucesso. Por exemplo, logo 

no 1º ano, verificou que habitualmente os seus colegas tinham 

a ideia que têm de cumprir o programa, eles têm a sensação de que um 
professor é avaliado [por isso]. Um professor é bom se cumpriu o programa, é 
mau se não cumprir o programa. Tanto que... logo no início do ano, perguntei 
se sabiam se as turmas que eu ia ter tinham dado todo o programa. E eles: 
“Ah, sim, sim! Aqui os professores dão sempre o programa todo.” E eu, 
“pronto, está bem...”. (E2, p. 18) 

A sua postura em relação ao programa de Matemática tem sido reforçada pela 

frequência da parte curricular do mestrado, no seu 3º ano de carreira. No âmbito de 

algumas disciplinas do curso, tem constatado que os programas são pouco 

conseguidos em muitos aspectos, especialmente no que diz respeito às finalidades 

do ensino da Matemática. Deste modo, tem vindo progressivamente a demarcar-se 

de uma perspectiva de cumprimento do programa como abordagem dos conteúdos 

tal como são apresentados ali e tem procurado fazer uma gestão curricular muito 

própria, de acordo com os seus objectivos. Refere: 

Cada vez ando mais desprendido do programa, e o que é que o programa diz 
para dar. Preparo as minhas aulas e vejo “olha, tenho que dar funções”, fecho 
o livro e vou à procura de materiais e de ideias. E aí noto que em relação aos 
primeiros anos não tenho tanta preocupação de seguir aquilo e de fazer tantos 
exercícios e tal. E não tenho muita aquela preocupação, “Eles têm que acabar o 
8º ano a saber números, funções, tal e tal”. Eu acho é que eles têm que acabar 
o 8º ano e terem gostado das aulas de Matemática, terem aprendido algumas 
coisas, terem gostado de estar comigo, terem gostado de algumas coisas que 
tivessem feito. Não é muito importante que eles saibam resolver bem 
equações, “para o ano eles voltam a dar isto...”. E também... tenho consciência 
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de que para quem não segue directamente um curso de Matemática é algo que 
não interessa para nada, completamente. É muito mais importante talvez 
algumas conversas que tenhamos tido para o futuro deles do que propriamente 
aquelas coisinhas de Matemática. Isso noto que tenho adoptado assim esta 
postura. (E4, pp. 4/5) 

Portanto, aquilo que lhe interessa principalmente, neste momento, é que os alunos 

tenham uma experiência positiva com a Matemática, para que perdure dentro deles uma 

imagem favorável da disciplina. Mais uma vez, refere também a importância do 

contributo que o professor pode dar no desenvolvimento do aluno enquanto pessoa. 

Ainda relativamente ao currículo de Matemática, Guilherme manifesta uma grande 

afinidade com a renovação curricular que tem vindo a ocorrer no ensino básico, vendo 

com bastante agrado algumas das medidas que têm sido alvo da indiferença ou 

desconfiança por parte de muitos professores. Defende que as reformas em curso para 

serem bem sucedidas apenas precisam ser postas em prática de forma efectiva. Para que 

isso aconteça considera indispensável uma nova postura por parte dos professores. 

Afirma que a renovação é travada por aqueles que denomina de “velhos do Restelo” e 

que “não querem saber de nada disto... pensam que o ensino tem de ser feito da mesma 

maneira e impedem que isto ande para a frente” (E2, p. 12). Na sua opinião, o curso de 

mestrado veio também ajudá-lo a compreender melhor por que a prática dos 

professores, no geral, não se harmonizou com as novas orientações curriculares. 

Apercebeu-se de que, por um lado, os documentos oficiais existentes não eram 

suficientemente claros e, por outro, que os manuais apresentam na maioria das vezes 

uma visão distorcida das orientações preconizadas nesses documentos. Com o 

aparecimento do documento sobre as competências essenciais para o ensino básico, 

Guilherme considera que se torna muito mais claro o que realmente se pretende com o 

ensino da Matemática, no entanto, observa que os manuais continuam na mesma linha o 

que pode continuar a confundir a generalidade dos professores. Apresenta, na 

transcrição seguinte, dois exemplos de como as indicações curriculares são muitas vezes 

mal interpretadas nos manuais: 
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Por um lado, diz-se que a Matemática tem que estar ligada com o real, e depois 
o que aparece é aqueles exercícios artificiais: “pronto, então vamos fazer um 
manual de exercícios e fica arrumada a questão do real”. [Ou ainda] “as 
investigações são importantes, então eu vou fazer investigações!”. [Mas] sem 
ter uma aula de investigações, sem saber como é que se dinamiza uma aula de 
investigações, mas, prontos, fica feito e é importante. Não é uma coisa feita de 
raiz nem as pessoas estão informadas para fazer uma coisa como deve de ser. 
(E4, pp. 5-6) 

Portanto, Guilherme considera que algumas das ideias mais importantes do currículo de 

Matemática acabam por ser desvirtuadas porque são interpretadas como um pró-forma 

a que se dá pouca importância. De acordo com o que mencionei anteriormente, este 

jovem professor defende que a metodologia de ensino deve estar de acordo com as 

orientações curriculares, o que considera ser, no geral, o seu caso. Procura captar o 

interesse dos alunos para a Matemática partindo de situações que lhes são familiares. 

Propõe, sempre que considera apropriado, tarefas de natureza investigativa aos alunos e 

utiliza alguns materiais manipuláveis (por exemplo, o geoplano), bem como calculadoras 

e o computador, quando é possível. Valoriza bastante a interacção entre alunos, 

fomentando o trabalho de grupo e a discussão em grande grupo. Considera ainda que o 

trabalho em grupo é fundamental para estimular a autonomia do aluno. Guilherme 

afirma que procura pôr em prática os conhecimentos didácticos que desenvolveu, 

principalmente, no 4º ano e no estágio: “Uso 0,01% daquilo aprendi no 1º, 2º e 3º anos. 

E depois uso quase 100% daquilo que aprendi no 4º ano, que é mesmo assim. E, uso 

muita coisa, sei lá,... também depois do estágio” (E1, p. 10). A história seguinte expressa, 

em parte, a concretização de tais ideias, dizendo respeito a um projecto de Estatística 

que decorreu numa turma do 7º ano. 

A respeito da discussão [entre alunos] é que acho que eles aprendem imenso 
quando fazem um trabalho de grupo... Fiz isso com o 7º ano: vieram aqui ao 
quadro, até fizeram acetatos, e mostram os gráficos e até discutem. Foi uma 
situação: “Por que é que cada vez há mais médicos no litoral? Por que é que 
não querem ir para o interior?” E até a última pergunta era: “Dá algumas 
indicações ao governo para que eles possam favorecer a ida de médicos para o 
interior”. E eles deram: “a construção de faculdades no interior para fixar lá 
mais pessoas...” E antes disso também já tinha perguntado: “Quais são as 
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razões... para que haja tantos médicos no litoral?” E eles sabem que é porque 
aqui é que há as cidades, por aí fora. (...) Interpretaram aquilo com os 
conhecimentos que tinham e tiveram de discutir e aprenderam. Depois falámos 
noutras profissões, e foi super-interessante. E acho que é assim que se aprende 
alguma coisa que lhes seja significativo, porque de resto eles até podem 
aprender a fazer os exercícios, mas... isso não lhes é significativo, é uma coisa 
que não lhes diz nada. (E2, p. 27) 

As opções metodológicas de Guilherme não são tomadas apenas pelo seu valor 

intrínseco mas por aquilo que podem proporcionar ao aluno, tendo em conta as 

finalidades do ensino da Matemática. O que importa, do seu ponto de vista, não será 

tanto levar os alunos a terem um bom aproveitamento na disciplina (“aprender a fazer 

os exercícios”) mas a dar significado pessoal às aprendizagens. Também a avaliação dos 

alunos deve articular-se, na sua perspectiva, com os objectivos que são estabelecidos. 

Recusa a preponderância dos testes como instrumento de avaliação, como mencionado 

atrás, uma vez que não permitem avaliar um conjunto de competências que considera 

fundamentais. Argumenta do seguinte modo: 

Se se pretende que os alunos saibam resolver formalmente exercícios, resolver 
certos problemas com aquele formalismo todo e com aquela rotina toda, que 
também é importante na Matemática, de facto, os testes são a melhor maneira 
de avaliar os alunos. Porque aquilo é muito fácil avaliar: eles fazem um teste, ou 
sabem ou não sabem. Mas, de facto, quando se pretende avaliar outras 
competências, como a comunicação de ideias matemáticas, como a utilização 
do raciocínio lógico para ligar certos conteúdos da Matemática e por aí fora, 
num teste não se avalia isso, porque o teste é feito no final de uma determinada 
matéria e incide sobre aquela matéria, portanto, não há possibilidade de o aluno 
relacionar num teste muitos conteúdos matemáticos. (R1, p. 2) 

Deste modo, a visão que Guilherme tem da profissão, no que diz respeito ao seu papel 

como professor, poder-se-á considerar que se caracteriza por um elevado grau de 

complexidade e de exigência. Evidencia uma reflexão pessoal aprofundada sobre as 

finalidades do ensino da Matemática, mas que extravasa o domínio estrito da disciplina 

situando-se num plano mais global de desenvolvimento do aluno enquanto pessoa. 
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8.3.3. Auto-imagem descritiva como professor 

Existem vários elementos que parecem ter um certo destaque na auto-imagem de 

Guilherme como professor. Um deles prende-se exactamente com aquilo que defende 

ser a sua função como professor e que considera decorrer, em boa medida, das suas 

características pessoais. Como afirma: 

O 4º ano ajudou muito, a ter essa ideia... das várias funções que um professor 
pode ter e não só de ensinar aquela disciplina. Mas acho que isso também... tem 
a ver muito com a personalidade da pessoa. (...) Eu gosto sempre de fazer as 
coisas de modo pessoal. (...) E o dar aulas tem muito a ver com isso... estando 
ali 28 alunos perante mim e que esperam, e eu tenho a certeza que eles esperam 
algo mais de mim do que simplesmente ensinar. E então eu sinto, é quase como 
uma obrigação e... é a opção que me faz sentir melhor. (E2, p. 25) 

Observa-se que Guilherme identifica em si a necessidade de corresponder a um certo 

apelo dos alunos, como uma responsabilidade, mas também porque é desse modo que 

se sente mais confortável no seu papel. De seguida, mostra como corresponde a esse 

apelo dos alunos, através do que denomina por “ajuda” e que associa a algumas 

qualidades, tais como a paciência, tolerância e persistência. Como refere, para se ser 

professor é necessário ter “aquele espírito de ajuda (...) é o que eu mais frequentemente 

evoco... quando dou as aulas. É a paciência, a tolerância, aquele sentido de esforço e 

estar junto do aluno e não desistir. Acho que isso é o mais importante” (E3, p. 22). 

Procurando definir melhor o que entende por “ajuda”, Guilherme afirma que se trata da 

 
ajuda no sentido de tentar que todos os alunos sintam de igual forma que o 
professor está disponível para ele a qualquer altura. E isso pode (...) ser tanto 
quando um aluno chama e ir lá, o modo com explica, não é um modo taxativo 
ou arrogante, a dizer “Então, não sabes fazer isto?!”. E é a tal conversa que eu 
detesto, é aqueles professores que dizem: “Já devias saber isto dos anos 
anteriores!”. É aquele espírito de ser sempre compreensivo, acho que isso é o 
mais importante. (E3, p. 22) 

Portanto, Guilherme indica mais algumas qualidades que julga necessárias ao professor 

por forma a corresponder àquilo que os alunos esperam dele, as quais procura 
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manifestar na sua prática. Refere-se a uma disponibilidade para atender às solicitações 

dos alunos e de modo indiferenciado e a um espírito compreensivo ou empático, na 

medida em que não é crítico perante as dúvidas ou erros dos alunos. Curiosamente, este 

jovem professor relembra-se de uma fase da sua infância muito marcada por um 

problema de gaguez e em que tinha à sua volta algumas pessoas que não demonstraram 

um espírito compreensivo ou a sensibilidade necessária para o ajudar a lidar com essa 

situação. Recorda que esse problema o acompanhou, de forma mais acentuada, desde a 

3ª classe até ao 8º ano: 

Sofri bastante com isso. Tive professores que me mandavam ler. Eu não 
conseguia ler e aquilo era horrível, perante a turma toda, eu não conseguia ler. 
E... e eu lembro-me que ele gritava comigo, quando eu estava mesmo quase a 
falar, ele gritava comigo. Ele nunca compreendeu isso muito bem e... e era 
muito severo comigo, às vezes. Lembro-me de ter faltado uma vez à escola e 
foi muito severo e não compreendeu, era muito incompreensível comigo nesse 
aspecto. (...). Mas é curioso que eu não tenho nem pouco mais ou menos essa 
atitude com os alunos. Quer dizer, foi uma coisa que eu sempre encarei com 
um espírito crítico. (E4, p. 11) 

Ao olhar para atrás apercebe-se de como essas atitudes dos adultos eram inadmissíveis. 

Embora tenha conseguido controlar esse problema, não esquece que essa foi uma fase 

bastante dolorosa da sua infância e agora como educador procura agir de um modo 

completamente oposto. Daí talvez a importância que atribui ao acto de “ajudar” os 

alunos, como referi acima. 

Guilherme estabeleceu, nestes primeiros anos de ensino, uma forma de relacionamento 

com os alunos que considera ser, de certo modo, de natureza afectiva. É algo que vai 

cultivando ao longo do 1º período, aquele que considera mais difícil, e que a partir daí 

permite que se sinta mais confortável no seu papel. Especialmente ao lidar com alunos 

mais problemáticos procura cultivar um bom relacionamento que permita ultrapassar a 

necessidade de se lhes impor com autoritarismo. Ao estabelecer, o que classifica ser, 

uma relação de amizade, passa a pedir em vez de ordenar, considerando ser geralmente 

bem sucedido, como aconteceu no caso de um aluno, André, no 2º ano de carreira. 
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Guilherme revela o empenho que colocou no relacionamento com este aluno, o qual 

não se afigurava fácil à partida: 

Os pais dele têm um café e ele vai para lá trabalhar. Apesar de só ter 15 anos já 
tem uma grande maturidade. Ele gosta muito de falar comigo e sinto que me 
admira assim um bocado. E eu sinto uma enorme pressão em não defraudar as 
expectativas que ele tem em relação a mim. E, por isso, é que às vezes até me 
custa falar com ele, medir bem as palavras, porque sinto que... é daqueles 
alunos que se a gente leva a mal ele torce e não faz nada e até pode ser 
antipático connosco e até pior. Mas as coisas correram bem entre mim e ele. 
(...) E agora ele quando é para trabalhar, trabalha. Já não é uma relação de 
autoridade, é uma relação de amizade. Já não lhe mando fazer, peço-lhe: “Eh! 
Pá, André faz lá isso! Tens que fazer isso.” E ele, “Está bem”. E ele é 
inteligente e faz as coisas, já é mais velho do que os outros, já está a ouvir isto 
pela segunda vez, consegue fazer as coisas. E é um aluno já muito maduro, 
porque ele esteve a contar-me que já andou aí de mota, quando ele não tem 
carta de mota. Andou fugido à polícia, é o tal que já tem duas páginas na 
internet, pertence a um grupo de rock, pronto, tem assim uma vida... E gosta 
muito de falar comigo, só que lá está, devido ao facto de eu sentir que ele sente 
aquela admiração por mim, sinto sempre aquela pressão, “vamos lá ver se não 
digo qualquer coisa que isto dá mal”. (E3, p. 23) 

Embora consiga relacionar-se com o André de uma forma amistosa, e até conversem 

sobre muitos aspectos da sua vida pessoal, Guilherme reconhece que não é uma relação 

de amizade em sentido pleno, na medida em que existe da sua parte o receio de 

defraudar as expectativas do aluno. Esta situação levou este jovem professor a reflectir, 

posteriormente, de modo mais profundo, sobre o tipo de relacionamento que procura 

cultivar com os alunos. Assim, no 3º ano de carreira volta a afirmar: “Quero ser amigo 

deles, quero que eles confiem em mim e gostem das aulas e se sintam felizes. E, em 

relação, às aulas, que sintam que eu sou responsável [por eles] e que podem contar 

comigo” (E4, p. 11). Considera mesmo que consegue estabelecer uma boa comunicação 

com a generalidade dos alunos na sala de aula. Contudo, quando analisa o tipo de 

relacionamento que a sua ex-colega de estágio estabelece com os alunos, verifica que é, 

de facto, muito diferente do seu caso. Afirma: “a Mariana consegue estabelecer uma 

relação mais próxima com os alunos do que eu... (...) encara um bocadinho os miúdos 

com um certo paternalismo que eu rejeito” (E4, p. 19). Guilherme tem consciência de 
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que evita aprofundar as relações com os alunos, escusando-se, por exemplo, a ir a visitas 

de estudo de duração superior a um dia. Tal como na situação anterior com o André, 

Guilherme relaciona essa sua atitude com o receio que tem de que os alunos fiquem 

desapontados se o conhecerem melhor enquanto pessoa. Como refere, evita situações 

de maior intimidade, porque: 

não me sinto à vontade, porque sinto que teria de estar a corresponder a umas 
certas expectativas que os alunos têm, que correspondem à imagem que eles 
têm de mim na sala de aula e pode não ser a minha maneira de ser. E eles 
podem vir a desiludir-se com a minha maneira de ser. (E4, p. 11) 

Este jovem encara esta sua atitude de recusa de estabelecer uma relação mais próxima 

com os alunos como uma defesa para evitar ser magoado. Relaciona-a com o seu 

próprio ambiente familiar que considera ser muito fechado sobre si próprio e pouco 

comunicativo. Curiosamente, Guilherme faz um paralelo entre esta sua atitude de defesa 

em relação aos alunos com a sua recusa em cogitar o casamento ou pensar em ter filhos. 

Mais uma vez são as relações interpessoais no seio da sua família que suscitam o seu 

cepticismo quanto ao estabelecimento desses laços familiares no seu próprio caso. 

Uma outra característica que Guilherme identifica em si próprio, e que julga expressar-

se no campo profissional, é o seu modo individualista de trabalhar. Embora tenha 

trabalhado inúmeras vezes em grupo desde o 4º ano do curso, considera que ainda 

assim não consegue cooperar plenamente na execução das tarefas. Afirma que necessita 

do seu tempo de maturação das ideias isoladamente, para conseguir dar uma 

contribuição válida para o grupo: 

uma parceria em que eu não prescindo de ter o meu dia ou dois para ler as 
coisas, para formar uma opinião individualmente sobre as coisas e depois então 
discutir em grupo as ideias. Mas essa parte é muito individual. Por exemplo, eu 
não consigo perceber como certas pessoas fazem e se sentem à vontade de 
escrever um texto a dois, eu não consigo, faz-me um bocado de impressão. 
(E4, p. 11) 

Guilherme não tem estabelecido parcerias significativas com os colegas da escola por 

onde tem passado, no entanto, a colaboração com a sua ex-colega de estágio tem tido 
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alguma continuidade, principalmente através do círculo de estudos que realizaram no 

seu 2º ano de carreira. Julga que herdou um pouco o espírito individualista do seu pai, 

que considera ser uma pessoa com um carácter muito forte e um self made man. 

No 3º ano na carreira, embora as relações sociais com colegas da escola se venham a 

incrementar bastante, Guilherme continua a trabalhar isoladamente. Nessa fase, dado o 

pouco tempo disponível que tem em virtude do mestrado, opta por não tomar 

quaisquer iniciativas no grupo disciplinar. Este é constituído por professores bastante 

jovens, mas que, na sua perspectiva, não estão dispostos a investir muito na escola. 

Como afirma: 

 

Um dos colegas é o coordenador do clube de Matemática (...) tem um horário 
fabuloso, tem para aí 10 horas no clube, mas não faz nada com o clube. (...) É 
um grupo porreiro, mas ninguém está disposto a trabalhar. E eu este ano 
também... No ano passado tive muitas chatices com o grupo e argumentei e 
escrevi umas coisas e tentei... defender a minha opinião, este ano não porque 
eu também não tenho tempo para me chatear muito, não quero estar a entrar 
por aí.. (E4, p. 13) 

Outro elemento descritivo que se destaca quanto à auto-imagem deste jovem professor 

é a ideia de “inovação”, em que parece ser bastante influenciado, numa primeira fase, 

pelas perspectivas do 4º ano, e numa segunda fase, pela frequência do mestrado. 

Começando por considerar os dois primeiros anos na profissão, observa-se que este 

jovem professor manifesta o seu desejo de inovar como uma antítese ao ensino 

tradicional e a uma postura acomodada perante a profissão. Logo no 1º ano da carreira, 

apercebe-se que outros colegas de grupo o encaram como um professor inovador, o que 

contribuirá para reforçar este aspecto da sua auto-imagem. Podemos depreendê-lo de 

uma pequena história que conta ocorrida nesse ano lectivo: 

Vêem-me como um principiante mas acho que [também] me vêem assim... 
como inovador, vá lá, com ideias giras... Não é que eu comunique muito as 
minhas ideias com eles, mas eu senti quando o delegado de grupo foi assistir às 
aulas... dei um exemplo sobre as temperaturas e os números negativos e levei 
para lá um exemplo da amplitude térmica, para aprender a somar e a subtrair 
números negativos. E deu-me a sensação que ficou assim muito pasmado, 
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“Como é que era possível pôr ali a amplitude térmica?!”, ficou... Acho que tem 
essa ideia [de mim], de inovação e de outras abordagens. (E1, pp. 24/25) 

Esta auto-imagem parece ser confirmada, igualmente, por diversas comparações que 

estabelece entre as suas práticas e as dos colegas. Identifica algumas divergências com os 

seus colegas que o impedem por vezes de se acomodar a práticas e normas estabelecidas 

no grupo. Nessas situações, os seus colegas de grupo parecem aceitar a sua posição, 

dando-lhe margem para fazer as coisas de modo diferente, o que indicia também, 

segundo Guilherme, que é respeitado e visto como um professor competente, ainda que 

em início de carreira. 

A resistência de alguns colegas às orientações curriculares recentes, defendidas por 

Guilherme, é outro dos elementos que o ajudam a definir a sua auto-imagem, mais uma 

vez, como um professor que procura inovar e acompanhar as reformas curriculares. Por 

exemplo, a propósito dos currículos alternativos menciona, com uma certa indignação, 

que alguns colegas: 

dizem que... servem apenas para juntar os maus alunos todos numa turma, e 
depois fazer com que eles acabem o 9º ano de modo mais fácil, ou seja, passa 
por facilitar na matéria... Encaram aquilo como... um escape: “aqueles alunos 
não conseguem de outra maneira, vamos ao menos dar isto, eles passam 
sempre”. Não encaram aquilo como uma possibilidade que a dar a esses 
alunos de aprenderem coisas diferentes e competências diferentes, para 
fazerem coisas diferentes, que é o objectivo deles. Porque eles têm que estar 
cientes que... em princípio [estes alunos] não querem ir mais longe do que o 9º 
ano. (E2, p. 10) 

 

Também em relação à polémica existente em torno das aulas de 90 minutos, este jovem 

professor tem uma visão diferente dos seus colegas da escola que leccionam no 2º ciclo. 

Na situação que se relata em seguida, Guilherme tentou mostrar no seu grupo 

disciplinar quais as vantagens que via nessa nova distribuição dos tempos lectivos e de 

como esta poderia ser aproveitada, considerando, porém, não ter sido bem sucedido. 

Em relação às aulas de 90 minutos, estive a tentar explicar aos meus colegas de 
grupo que era uma coisa boa. Porque eles diziam: “Como é que eu vou dar 
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aulas de 90 minutos ao 5ª W? É impossível!”. Então estive a explicar-lhes que 
exige uma metodologia diferente, não pode ser estar uma hora e meia a falar 
para os alunos. Têm que os pôr a fazer coisas, têm que os envolver em 
projectos. E, de facto, para isso é bom uma aula de 90 minutos, porque dá-nos 
a possibilidade de fazer coisas muito mais giras. E, além disso, o argumento que 
eles não aguentam estar 90 minutos fechados numa sala de aula não é válido, 
porque eles acabam de sair do 4º ano, onde estão três horas de manhã e três 
horas à tarde fechados numa sala de aula. Tem é de haver uma maneira de 
ensinar diferente. Mas eles não acham. Aliás acabaram por... repartir. Há a 
opção de dar em vez de 90 minutos, dois blocos de 45 com intervalo, e 
acabaram por optar por isso. Portanto, vai dar ao mesmo. (E2, pp. 10/11) 

Pela forma como Guilherme analisa as perspectivas e práticas dos colegas é possível 

depreender que a sua auto-imagem como professor de Matemática desenvolve-se, nesta 

fase inicial da carreira, através de uma certa demarcação da cultura profissional que 

considera ser dominante. Por outro lado, há a considerar também a imagem que os 

alunos terão do professor e que, em alguns casos, parece não corresponder ao que 

Guilherme esperaria. Refere que, por vezes, pergunta aos alunos: 

“Como é que eram as aulas de Matemática no ano passado?”, se eram muito 
diferentes... Detesto quando eles dizem, “Ah, era mais ou menos igual” (rindo). 
Mas pronto, ainda há alguns que dizem, porque ao fim e ao cabo acaba por ser 
Matemática, não é, e é um bocado complicado ser diferente. (R1, p. 5) 

 

Numa fase posterior, em que parece ter uma influência significativa do mestrado que 

entretanto começou a frequentar, Guilherme dá uma interpretação um pouco diferente 

do que representa para si ser um “professor inovador”. Na sua perspectiva, inovar não 

pode significar apenas fazer algo de novo, pois pode não corresponder a uma melhoria 

efectiva. Actualmente, vê-se como um professor inovador na medida em que se 

preocupa em perceber a realidade educativa e procura ampliar a sua formação teórica 

em educação. A ideia de “inovar” surge agora mais ligada ao conceito de investigação, 

afastando-se do sentido que lhe tinha dado inicialmente. Como refere: 

Não é tanto naquele sentido de inovador de levar coisas novas para a sala, 
levar jogos, levar tecnologia, não é muito nesse sentido. (...) Sou um professor 
que se preocupa em estudar para perceber as coisas, para então tentar de 
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alguma forma melhorá-la, se for caso disso, ou mudar. Portanto, se calhar, 
associei muito a palavra inovar com o investigar. (E4, p. 20) 

Neste momento, o que Guilherme considera marcar a diferença entre a sua 

profissionalidade e a da generalidade dos seus colegas de escola, tal como referi atrás, é 

o facto de se preocupar profundamente em compreender o complexo mundo da 

educação, quer ao nível da prática quer da teoria. Associa também esta ideia de 

inovação, no sentido de investigação, à articulação entre a teoria e a prática, o que 

considera ter tentado fazer desde sempre, mas com especial incidência desde que iniciou 

o curso de mestrado. Nas suas próprias palavras, Guilherme afirma-se como um 

professor inovador porque procura “estudar para perceber o que é que é isto da 

Educação, educar... e isto depois passa por questionar a natureza da Matemática, a 

concepção sobre o ensino, sobre o aluno, passa por isso tudo...” (E4, p. 20). O seu 

interesse pela inovação, segundo o sentido que lhe atribui, também parece relacionar-se 

com o seu desejo de aprender continuamente novas coisas e que se expressa, por 

exemplo, na forma como se refere à sua nova condição de aluno no mestrado: 

Houve uma coisa que eu gostei muito (...) que é voltar a ter aulas. Voltar a 
sentar-me e depois de ter lido e preparado os textos com interesse e ouvir 
alguém que sabe mais do que eu, ouvir e tentar perceber as coisas... já sentia 
falta disso, de receber mesmo. (...) Estar a ouvir e a tirar as minhas notas e 
fazer as perguntas e tal. E... nesse aspecto, foi óptimo voltar. (E4, p. 23) 

Uma outra característica que me parece sobressair na auto-imagem de Guilherme é a 

autenticidade, que se manifesta na coerência e na harmonia entre a sua personalidade ou 

as suas ideias e o seu “estilo” de ensino. Um dos aspectos em que esta pode ser notada é 

no tipo de relacionamento que estabelece com os alunos. Como referi anteriormente, 

Guilherme tem consciência de que, embora evitando criar uma grande intimidade com 

os alunos, desenvolve com estes uma certa relação afectiva e de responsabilidade. 

Fundamenta esta sua perspectiva, por exemplo, em determinadas teorias de 

aprendizagem, no entanto, não é essa a sua motivação primária para a pôr em prática. 

Antes, como explica, “era-me muito mais difícil para ensinar Matemática sem ter uma 

relação pessoal com os alunos. Para mim era complicado” (E2, p. 25). Reforça, ainda, 
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essa ideia afirmando que “é assim que eu me sinto à vontade” (E2, p. 26). Portanto, 

neste caso, Guilherme procura criar um relacionamento verdadeiro com os alunos que 

não o obrigue a agir de um modo que lhe seja desnatural. 

Esta característica de autenticidade também é visível numa situação que Guilherme 

descreve e que se relaciona com as provas globais na escola do seu 2º ano, referida 

anteriormente. Ali é possível observar como ele prefere confrontar os seus colegas com 

o facto de ter adoptado algumas metodologias diferentes, do que abdicar de uma prática 

que se coaduna com as suas perspectivas sobre o ensino da Matemática. As questões 

ligadas à avaliação dos alunos assumem uma grande importância para Guilherme, que 

defende, contudo, tratar-se de um aspecto subsidiário face aos objectivos da disciplina. 

Como afirma a propósito da prova global do 9º ano: 

O meu papel não é preparar alunos para a prova global (...) [Está] previsto em 
lei que... não são os nossos instrumentos de avaliação que se adequam à prova 
global mas a prova global que tem de ir de acordo às nossas aulas e ao modo 
como avaliamos. À parte disso eu sinto que de facto os meus alunos vão sair 
um bocadinho prejudicados na prova global. Mas o dilema que aqui há é o 
seguinte: é preparar bem os alunos para a prova global (...) e eles não terem 
uma percepção do que é a Matemática e daqui a 20 anos não se lembrarem 
nada do que é Matemática, ou então terem menos valores na prova global e 
ficarem um bocadinho com o gosto da Matemática. O dilema é este, e eu optei 
por eles ficarem com o gostinho pela Matemática. (R1, p. 3) 

A auto-imagem de Guilherme como professor ainda se expressa num outro traço: o 

investimento na profissão. Esse investimento, que este jovem professor pretende seja 

grande, tem de ser negociado entre os projectos e as exigências da vida profissional e as 

solicitações da vida pessoal. Trata-se de procurar um equilíbrio entre estas duas facetas 

da sua vida, uma vez que Guilherme sente uma certa incomodidade por deixar, por 

vezes, que a sua vida social limite o tempo dedicado aos seus projectos profissionais. 

Como refere: “às vezes fico com a sensação que estou a entrar em muitas coisas e 

depois se calhar... não é ter tempo, porque lá está, porque eu tenho tempo, não tenho se 

calhar é a disponibilidade mental” (E3, p. 14). O investimento na profissão é um tema 
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recorrente no discurso de Guilherme e é um indicador de auto-avaliação, como veremos 

na secção seguinte. 

A procura deste equilíbrio entre a vida pessoal e profissional tem de ser entendida, 

também, segundo a perspectiva de quem começa a assumir, de uma forma mais plena, 

as responsabilidades da pessoa adulta, numa altura em que talvez ainda não se veja 

integralmente como tal. Os jovens professores têm de dar mostras de maturidade 

perante os alunos, pais e colegas, assumindo as mesmas responsabilidades que os outros 

professores mais experientes e maduros, e isso implica, de certo modo, crescer “à 

força”. Guilherme, embora tendo a aparência de homem maduro, tem um pouco esse 

sentimento: 

Isto é uma altura da vida muito complicada, porque para já é aquela altura da 
vida em que... se sente que as outras pessoas já não nos olham como crianças, 
mas nós ainda temos algo de... crianças. E então ao mesmo tempo (...) temos 
que manter aquela imagem para as outras pessoas e isso é que é 
complicadíssimo. Para mim gerir isso é muito complicado. (E3, p. 14) 

 

Por último, há que considerar na análise da auto-imagem descritiva deste jovem 

professor, uma certa noção de continuidade nas suas perspectivas e práticas. Embora 

não desconsiderando alguma evolução no seu desempenho profissional (por exemplo, 

no que diz respeito à relação com os alunos que descreverei mais à frente), Guilherme 

afirma que a sua auto-imagem como professor tem-se mantido globalmente desde o 

estágio: “o que é o núcleo, o modo como eu dava as aulas, vá lá, isso acho que se 

mantém e a própria personalidade a dar as aulas acho que se mantém. (E2, p. 18) No 

entanto, quando lhe perguntei se seria um professor diferente no período pós-estágio, 

tem uma resposta curiosa do ponto de vista da permanência de identidade e que revela 

reconhecer a influência dos alunos na sua forma de ser professor: 

Não. Não. Não. Quer dizer, muito diferente, não. Não é radicalmente 
diferente, [mas] acaba sempre por ser diferente, tanto que os alunos são 
diferentes e... temos que ser flexíveis (...). Mas... mas não. Acho que tem havido 
uma continuidade. Não houve assim um corte, vá lá: “eu acabei o estágio, agora 
sou professor, mudei completamente, dou as aulas de maneira diferente”. Não. 
(E2, p. 19) 
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8.3.4. Auto-imagem avaliativa como professor  

A avaliação que Guilherme faz de si próprio como professor entra bastante em linha de 

conta com a sua percepção da actividade profissional e com a sua auto-imagem 

descritiva. De um modo geral, a sua auto-imagem avaliativa é favorável, registando-se 

um sentimento de sucesso profissional e pessoal. No entanto, é possível identificar três 

momentos distintos no decurso dos quais a sua auto-avaliação varia quer em termos 

qualitativos quer quanto aos aspectos em que se foca. Existe uma primeira fase que 

corresponde ao período anterior à sua entrada para o círculo de estudos, uma segunda 

fase que coincide com essa formação e uma terceira quando ingressa no mestrado. 

Na sua auto-imagem avaliativa tem algum peso o feedback que recebe dos alunos e dos 

colegas. Estes fornecem-lhe algumas indicações quanto a se está mais perto ou mais 

distante do eu profissional ideal. No entanto, sente, por vezes, que essas indicações são 

insuficientes para fazer uma análise mais profunda do seu trabalho, dado que são 

esporádicas e com pouca sustentação. Para além da sua própria avaliação, gostaria de ter 

alguém que pudesse ajuizar cabalmente o seu desempenho, não só porque lhe permitiria 

ter acesso a perspectivas diferentes sobre o seu trabalho, mas também porque, no caso 

dessa avaliação ser positiva, isso dar-lhe-ia um maior sentimento de realização. A forma 

mais simples que encontrou de tentar obter mais informações sobre a qualidade do seu 

trabalho foi através do questionamento directo aos alunos. Por exemplo, no final do 1º 

ano na carreira, elaborou um pequeno questionário que passou nas suas turmas e onde 

pedia aos alunos que fizessem alguns comentários sobre esse ano lectivo. Através de 

algumas perguntas mais centradas na figura do professor pôde aperceber-se de algum 

modo, como os alunos o viam. Como afirma, foi “um bocado nisso que eu me vi”. 

Para Guilherme, uma dimensão importante da sua auto-imagem avaliativa relaciona-se 

com o seu investimento e empenhamento na prática profissional. A esse respeito cita 

uma frase que leu recentemente no jornal, proferida por um anterior ministro da cultura, 

Manuel Maria Carrilho: “O mérito de uma pessoa não pode ser só dado por aquilo que 

ela faz, mas por aquilo que ela poderia fazer e não fez”. Nesse sentido, a sua auto-

avaliação na primeira fase do início da carreira seria menos positiva, pois considera que 
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poderia ter feito mais do que fez. Nesse período, era de opinião que não estava tão 

envolvido com a vida profissional como poderia, principalmente quando comparava a 

actividade desse 1º ano com aquilo que tinha feito no estágio. 

Guilherme sentia, nessa fase, a necessidade de incentivos exteriores para continuar a 

investir fortemente na profissão. Mais uma vez, nota que a falta de equilíbrio entre o 

tempo dedicado à vida pessoal e à profissional, pode atrapalhar esse investimento, 

principalmente quando não tem estímulos na escola, como, por exemplo, a participação 

num projecto ou um simples compromisso que se gera entre os professores. Este jovem 

professor considera que os primeiros anos são muito perigosos, podendo levar 

rapidamente a um desinvestimento na profissão. Como refere, a propósito dessa fase: 

Acomodamo-nos muito facilmente, porque... não há ninguém atrás de nós a 
dizer: “Tens que fazer isto”. Isso pode ser mau, porque uma pessoa vai-se 
acomodando e perde aqueles estímulos que tinha, de fazer aquilo, de fazer 
aquilo, e desenvolver... E essa é uma das maiores dificuldades que estou a sentir 
este ano, é tentar equilibrar isso. Tentar não perder esses estímulos e continuar 
a fazer as coisas. Só que às vezes (...) chego ao fim de semana e eu nunca tive 
tantos fins de semana livres (...) é uma coisa impressionante. E, às vezes, estou 
sem nada para fazer e começo a pensar, “Vou pegar naquilo”, mas estar a 
trabalhar naquilo e preparar... “Vou antes ao cinema”, e perco um bocado o 
estímulo, e é isso que eu sinto um bocado a falta. (E1, p. 11) 

 

Curiosamente, este comentário, que Guilherme fez no final do 2º período do 1º ano da 

carreira, levou-o a afirmar que nas férias escolares seguintes iria pegar em algumas ideias 

que tinha pendentes, nomeadamente, propor duas sessões para o ProfMat, o que 

efectivamente chegou a concretizar. No entanto, no início do 2º ano lectivo volta a fazer 

uma avaliação crítica em relação ao seu investimento, quando diz, por exemplo: “Este 

ano (...) tenho a impressão de que tenho andado a descansar demais... E com estas 

coisas todas onde eu posso pegar, tenho a sensação, às vezes, que não estou a aproveitar 

devidamente” (E3, p. 10). 

Entretanto, ainda nesse ano lectivo, Guilherme inicia o círculo de estudos na FCUL 

sobre investigações matemáticas na aula, referido anteriormente, e através do qual 

começa a mostrar-se novamente satisfeito com o seu nível de investimento profissional. 
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Este círculo de estudos exige um trabalho contínuo de leituras, reflexão, discussão e 

escrita que agradam bastante a Guilherme. Assim, uma fatia do seu tempo semanal 

passa a ser dedicado a uma actividade formativa que lhe traz grande satisfação 

intelectual. No 3º ano, ao começar a frequentar o mestrado, este sentimento de 

investimento é ainda ampliado. Guilherme considera, então, que o seu tempo é 

preenchido de uma forma muito produtiva, na medida em que está a aprender imenso 

sobre educação e investigação. Valoriza a oportunidade que tem de reflectir sobre esses 

temas e, inclusivamente, o facto de voltar a escrever regularmente num registo 

académico: 

Noto que estou a evoluir bastante. Estou a estudar coisas, estou a começar a 
ter uma perspectiva mais global das coisas, a perceber como é que as coisas se 
ligam... Percebo melhor o que é que se pretende com a Matemática, o que é 
que se pretende com a Educação. Tenho andado sistematicamente a escrever, 
o que é bom (...) e a reflectir sobre as coisas que se aprende. (E4, p. 23) 

Relativamente ao campo da didáctica, na primeira fase destes anos iniciais na carreira, 

Guilherme experimenta um certo distanciamento entre o eu profissional ideal e o eu 

profissional real uma vez que não consegue pôr em prática algumas das metodologias 

que desenvolveu durante o ano de estágio. Como refere no 1º ano: “Agora... sinto que 

estou subvalorizado, ou melhor, sinto que tenho valor a mais para aquilo que estou a 

fazer este ano” (E1, p. 11). Aqui a utilização do termo “valor” não significa que 

Guilherme desconsiderasse o trabalho que desenvolveu ao longo desse ano; apenas 

tinha consciência que possuía competências que não estava a utilizar de modo pleno, 

nomeadamente, devido à falta de recursos na escola. Esse sentimento surge, também, 

quando pensa nas expectativas que criou na formação educacional: “Agora sinto que 

estou a perder um bocado aquele estímulo de fazer coisas que se aprende no 4º ano de 

educação” (E1, p. 15). Pelo contrário, no que diz respeito à relação pedagógica, 

Guilherme considera ter evoluído bastante logo no 1º ano, afirmando que esse foi um 

ganho com origem na experiência de ensino: 

Sinto que estou a evoluir na capacidade que tenho em relacionar-me com os 
alunos. Tenho mais sensibilidade para os alunos. Sinto que sei criar uma melhor 
relação com os alunos e criar um ambiente melhor na sala. Acho que isso é uma 
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coisa que se aprende com a experiência, não é possível ensinar. Acho que isso 
tem-se vindo a aperfeiçoar. (E1, p. 15) 

Muito embora refira alguns aspectos da sua prática que não lhe agradam cabalmente, 

Guilherme apresenta, na primeira fase, uma auto-imagem avaliativa bastante positiva, tal 

como referi no início desta secção. A comparação entre a sua prática e a dos colegas 

fornece-lhe elementos favoráveis quanto a essa avaliação, como se evidencia na história 

seguinte. Aqui Guilherme procura ilustrar que, embora havendo uma certa boa vontade 

por parte de um dos colegas ao pensar um projecto de Estatística para os alunos do 

7ºano, falta-lhe o conhecimento didáctico necessário para o pôr em marcha com 

sucesso: 

É a tal coisa... ele esforça-se e tenta fazer as aulas giras, mas falta-lhes o 
conhecimento para fazerem essas aulas. E, por exemplo, eles fizeram (...) um 
projecto de Estatística que estava giro e foi ele todo que fez. Envolvia as três 
fases do trabalho estatístico. Eles andaram aí a recolher o lixo, depois 
organizaram aquilo tudo em tabelas. E tive a oportunidade nesta turma, que foi 
do 7º ano, ter aulas com eles na biblioteca que tem dois computadores. 
Dividíamos [a turma] em turnos e uns ficavam aqui na sala de aula. (...) Tinham 
que fazer um trabalho de investigação sobre reciclagem, tratamento de resíduos 
sólidos. Aquilo eram seis grupos, eu ficava aqui na aula com quatro grupos, 
dois iam pesquisar para a biblioteca. Havia aulas em que ia para lá com eles no 
computador [com o Excel] (...) e eles estavam ao lado na biblioteca a recolher 
informação de livros. E depois eu tinha uma coisa muito boa porque nesta 
turma são só dezoito, e seis deles estão comigo no apoio, portanto, e tive a 
sorte de haver representantes de todos os grupos (...) Para aprender a funcionar 
com o Excel foi muito assim, eu levei para lá os seis, eles aprendiam e depois 
ensinavam aos outros. E aquilo foi giro, porque houve alunos que nunca 
tinham mexido no computador e aprenderam a fazer tabelas e gráficos no 
Excel. 

Como é que eles encararam esses trabalhos? A maior parte dos professores não 
dedicou aulas a [esse projecto da] Área-Escola. Deu-lhes a lista com o lixo todo 
recolhido, das turmas todas, eles foram para casa (...) fizeram aquilo em casa e 
entregaram. Portanto, o único contacto do professor foi dar a lista e receber o 
trabalho. Portanto, apesar da ideia dele ser boa e o trabalho foi giro, depois não 
sabem, vá lá, como é que hão-de tornar aquilo, fazer aquilo em aula, e ... Porque 
aquilo depois acaba por só um ou dois elementos do grupo é que trabalha, 
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porque só um é que tem o computador em casa e o outro depois mora longe e 
não vai para casa do outro. E eu, pronto, dediquei seis aulas à Área-Escola, os 
alunos fizeram aquilo na aula e fizeram trabalhos muito giros e foi interessante. 
(E2, pp. 17/18) 

Guilherme estabelece nesta história um contraste nítido entre a sua prática e a do(s) 

colega(s). Começa por descrever como abordou este trabalho de projecto com os 

alunos, procurando, no fundo, dar indicações sobre o modo como os outros 

professores deveriam ter procedido. Ao atribuir este mau desempenho dos colegas à 

insuficiência de conhecimentos didácticos, coloca em evidência o reconhecimento da 

sua competência para realizar, com sucesso, este tipo de actividade com os alunos, o que 

parece constituir um elemento importante para o seu senso de realização profissional. 

Em jeito de síntese, Guilherme afirma, ainda nesta primeira fase: 

Apesar de tudo, tenho a consciência que estou no bom caminho no ensino da 
Matemática e que é este o caminho, apesar de haver sempre aquela dúvida, 
“será que no fundo os outros têm razão?”, não é, bem, mas acho que não. (...) 
Apercebi-me que... estou no bom caminho e acabo por ser um professor 
lutador e esforçado para fazer as coisas como deve de ser. (R1, p. 9) 

 

A entrada no círculo de estudos no 2º ano vem, afectar a perspectiva de Guilherme 

quanto à sua avaliação. Com base nas tarefas de formação que eram propostas nesse 

contexto, pôde desenvolver um trabalho curricular continuado com as investigações 

matemáticas. Considera que, através deste, obteve resultados bastante positivos junto 

dos alunos. Apercebeu-se, ainda, de que desenvolveu significativamente o seu 

conhecimento didáctico relativo às investigações matemáticas, saindo desse ano com 

uma auto-imagem bastante positiva: 

Acabei o ano como uma sensação boa, e ainda hoje revejo muitas das vezes e 
sinto-me bem, as coisas que mostrei aos alunos e que eles trabalharam, acho 
que valeu a pena. (...) Por exemplo, no ano passado fiz imensas investigações 
com o 9º ano, e as últimas já sentia que aquilo já estava a dar resultado, e os 
miúdos já entravam naquilo e já tinham hábitos de investigar. (E4, p. 21) 
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Com a realização da parte curricular do mestrado, a avaliação da sua prática sofre novas 

alterações. O grande envolvimento que esse curso exige deixa-lhe pouco tempo e 

disposição para investir na preparação das aulas e reflectir sobre a prática, o que o leva a 

afirmar que tem dúvidas quanto a se o mestrado se reflecte, necessariamente, de forma 

positiva na prática do professor, como tem ouvido dizer. No seu caso, sente que tem 

acontecido o contrário, o que verifica, por exemplo, em relação à realização de 

investigações matemáticas nas suas aulas. Embora tendo tido no ano anterior uma 

experiência que considera tão favorável, não a conseguiu aproveitar de modo 

satisfatório neste ano. Como afirma: 

Tenho tido alguma dificuldade em gerir as investigações. Eu acho que não as 
tenho preparado muito bem, porque não tenho tido tempo também. Pego 
numa investigação, resolvo-a mas depois não penso muito bem naquilo (...) 
Entre as duas aulas não perco tempo a pensar sobre a primeira para depois 
tentar... É um bocado por decreto... (E4, p. 16) 

Portanto, Guilherme defende, por influência do trabalho no ano anterior, que a 

realização de investigações matemáticas exige uma atenção especial, por parte do 

professor, não só quanto à criação das tarefas mas também ao acompanhamento que faz 

da actividade dos alunos. Considera que está a falhar neste ponto e, dado que as 

investigações constituem uma metodologia a que dá uma grande importância, isso 

contribui para que a sua prática neste ano o deixe menos satisfeito do que no ano 

anterior. 

Ainda assim, há alguns elementos que evidenciam que este jovem professor valoriza 

positivamente a sua competência profissional, no 3º ano de carreira. Por exemplo, 

afirma que o mestrado lhe permitiu não estar confinado estritamente ao domínio da 

prática, conduzindo a uma evolução das suas perspectivas sobre o currículo de 

Matemática e as suas finalidades. Guilherme defende que isso se repercute 

favoravelmente na sua prática profissional. Para além deste aspecto, denota considerar-

se um professor com capacidade para realizar actividades interessantes do ponto de vista 

de formação matemática e pessoal dos alunos, tal como sucedeu na sua intervenção na 

Área de Projecto com uma turma de 7º ano. No relato que apresento em seguida, 
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Guilherme descreve-nos a sua satisfação com o modo como o trabalho tem decorrido 

com os alunos e como o aproveitou também para enriquecer o património do clube de 

Matemática. Os alunos escolheram como tema a ser trabalhado ao longo do ano “A 

ocupação dos tempos livres”, o qual segundo o professor permitia realizar actividades 

muito interessantes: 

A Área-Projecto está a correr muito bem (...) Eu só dei a primeira sugestão, 
que foi o trabalho que os ocupou o 1º período todo, que foi, eu tinha o clube 
da Matemática e aquilo estava uma miséria e eu: “Olha, vou aproveitar o 
projecto”. Fizemos já uns 30 jogos de Matemática, com materiais que pedimos 
e tal (...) Entretanto, temos feito imensas coisas. Fizemos uma recolha de livros 
para uma feira aqui na escola. Esta feira serviu de montra para a comunidade 
de todos os trabalhos feitos nas Áreas-Projectos. Nós tínhamos uma 
bancazinha com tudo o que tínhamos feito. Fizemos jogos tradicionais 
também (...) 

Tem sido uma área espectacular, porque eu na 5ª feira preciso de uma hora 
para pensar... para fazer a reflexão da aula passada, o que tínhamos feito, para 
então fazer a continuação [na 6ª feira]. Nós estamos 20 minutos dentro da sala 
de aula, eu delego o trabalho para várias pessoas, uns vão para os 
computadores fazer, por exemplo os cartazes para a feira, outros vão para o 
clube, porque o clube tem que estar aberto para as pessoas que lá vão, outros 
vão recolher os livros que estão distribuídos pelas papelarias e mercearias... 
Outros a pintar não sei o quê. E eles adoram aquela aula, é muito giro. (E4, p. 
15) 

Este trabalho permitiu, ainda, a Guilherme conhecer um pouco melhor a realidade 

social e cultural dos jovens desta pequena vila do interior. Através de um questionário 

que elaboraram neste contexto, constatou que cerca de 80% dos alunos da escola nunca 

tinham ido ao cinema. Na sequência destes resultados, Guilherme participou na 

elaboração de uma proposta para levar estes alunos até à sede de concelho para 

puderem, finalmente, assistir a um filme numa sala de cinema. 

Este relato sobre a Área de Projecto evidencia dois aspectos da auto-imagem avaliativa 

deste jovem professor, neste 3º ano muito marcado pela frequência do mestrado. Por 

um lado, o potencial que considera ter no que diz respeito ao conhecimento didáctico, 

por outro lado, a pouca atenção que afirma estar a dar, no geral, à sua prática, e de que 
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este projecto é uma das excepções. Num sentido mais amplo, porém, este momento da 

carreira de Guilherme é dominado por um sentimento de realização pessoal, decorrente 

do trabalho do mestrado, como referi acima. Sente que está a usar mais plenamente as 

suas capacidades e que está a ser transformado por esta experiência. Deste modo, o 

comentário que fez no 1º ano, “sinto que estou subvalorizado”, deixa de fazer sentido 

para si, uma vez que através do mestrado faz um investimento no seu desenvolvimento 

profissional. Apesar disso, Guilherme considera que o seu investimento na profissão 

ainda poderia ser maior, quando afirma: “Mas, ainda assim, noto que tenho muito 

tempo livre e que poderia estar a trabalhar muito mais do que aquilo que estou...” (E4, 

p. 23). 

 
8.3.5. Perspectivas de futuro profissional 

Como foi referido anteriormente, Guilherme vê o professor como um profissional que 

está em constante desenvolvimento. Ele próprio sente necessidade de experimentar essa 

evolução e de estabelecer metas profissionais progressivas que podem ter a ver com o 

desenvolvimento de competências didácticas e pedagógicas e com a realização de 

projectos na escola, ou com momentos de formação interior e exterior. A realização do 

mestrado ou do doutoramento em Educação, que ponderava desde o 1º ano era 

apontada como um dos seus objectivos mais ambiciosos mas que nessa época 

considerava estar ainda longe nos seus horizontes. Como dizia, então: “Sinto que o 

mestrado ainda é uma meta, e sinto que se tirar já o mestrado cria-se outro vazio... 

Depois o que vem a seguir?” (E1, p. 12). 

Um dos espaços de desenvolvimento profissional que Guilherme valoriza bastante é o 

ProfMat. Desde o seu estágio, tem participado todos os anos neste encontro. Logo no 

1º ano na carreira propôs duas sessões, uma delas em parceria com a sua ex-colega de 

estágio. A comunicação que apresentou sozinho teve um significado especial para si 

porque foi fruto de uma reflexão pessoal sobre a formação inicial de professores de 

Matemática. Também a discussão que se seguiu constituiu um momento marcante para 

Guilherme, dado ter sido fortemente interpelado por um professor de Matemática do 

ensino superior. Experimentou um sentimento de auto-realização ao conseguir 
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apresentar e discutir as suas ideias sobre as competências matemáticas do professor de 

Matemática, mesmo tendo por interlocutor um matemático. Recorda um dos seus 

argumentos nessa discussão: “O que eu [lhe] disse é que não é uma questão de saber 

menos ou mais de Matemática, é uma Matemática diferente, e abordada de uma maneira 

diferente, numa perspectiva de quem vai ensinar. Numa perspectiva muito didáctica...” 

(E3, p. 18). Portanto, Guilherme aproveitou esta oportunidade para reflectir sobre a sua 

formação inicial e ao partilhar as suas ideias, pela interacção que se estabeleceu, pôde 

reafirmar a especificidade da identidade profissional do professor de Matemática, mais 

concretamente, a sua própria identidade profissional. 

Para além do ProfMat, Guilherme passou a assistir também a seminários de 

investigação, como é o caso daquele que antecede esse encontro. Através dessas 

iniciativas, considera que vai enriquecendo as suas perspectivas sobre o ensino da 

Matemática. O seu interesse pela investigação em educação começa, igualmente, a 

desenvolver-se. Ademais, manifesta curiosidade em conhecer melhor os membros da 

comunidade de Educação Matemática em Portugal. 

No 2º ano na carreira, tem conhecimento do círculo de estudos, anteriormente referido, 

dedicado à problemática das investigações matemáticas na sala de aula e que é da 

responsabilidade de um grupo de investigação do Departamento de Educação da 

FCUL. A sua motivação para esta formação decorre de vários factores: o seu grande 

interesse por esta temática das investigações, a necessidade que sente de estímulos e 

incentivos para continuar a desenvolver-se profissionalmente, a importância que atribui 

à interacção com outros professores (neste caso irá formar grupo com a sua ex-colega 

de estágio, Mariana) e a oportunidade de voltar a estar ligado à FCUL. Este conjunto de 

aspectos faz com que inicie este curso com grandes expectativas e que, na sua opinião, 

não foram defraudadas. Após o seu término, Guilherme considera que este constituiu 

um momento importante de aprendizagem para si próprio. Como referi anteriormente, 

este jovem professor afirma que teve a oportunidade de aprofundar diversos temas 

teóricos e de reflectir sobre eles. Defende que esta formação teve um papel importante 

de fundamentação de algumas das suas perspectivas sobre o ensino da Matemática. 

Destaca, em especial, o trabalho que fez em torno das investigações matemáticas e que 
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teve implicações importantes na sua prática com os alunos. É, ainda, no âmbito deste 

círculo de estudos que Guilherme contacta inicialmente com a figura do professor-

investigador a que irá dar uma progressiva atenção no decurso do mestrado. 

Esta experiência positiva cria-lhe o desejo de continuar envolvido em projectos de 

desenvolvimento profissional, de tal forma que, logo no ano seguinte, manifesta o 

desejo de participar numa outra formação que funcionasse em moldes semelhantes, 

embora sobre um outro tema. Como refere, após terminar este círculo de estudos: 

“Estava a pensar explorar mais as aulas, a minha prática, fazer mais um círculo de 

estudos que me estava a ajudar bastante... e estar mais dois ou três anos, sem pressa, a 

dar aulas e, então, depois fazer o mestrado” (E4, p. 22). Não existindo tal possibilidade, 

e de forma não premeditada, Guilherme inscreve-se no mestrado em Didáctica da 

Matemática da FCUL, pelo forte incentivo que recebeu do seu ex-orientador de estágio 

do Departamento de Educação. Desta vez, a sua colega Mariana não o acompanha. 

Inicia este curso com um espírito aberto, sem ideias pré-estabelecidas quanto àquilo que 

quer retirar dali, a não ser que espera que este seja mais um contributo para o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. Como refere: “Entrei no mestrado assim muito 

despreocupado porque não estava a pensar fazer mestrado (...) Não tinha muitas 

expectativas. Fui tudo tão em cima da hora que entrei e comecei logo a ver como era” 

(E4, pp. 22-23). 

A meio do ano lectivo faz um balanço muito positivo do mestrado. A distância que tem 

que percorrer todas as semanas não o perturba, encarando toda esta experiência com 

bastante agrado. Desde logo, sente-se feliz por voltar a estar na condição de aluno, 

como mencionei anteriormente. Curiosamente, afirma que prefere as aulas que se 

desenvolvem num modelo mais académico, compreendendo também que alguns alunos 

se sintam melhor nesse contexto: 

Houve uma coisa que eu gostei muito e ainda hoje gosto que é voltar a ter 
aulas. Voltar a sentar-me e depois de ter lido e preparado os textos com 
interesse e ouvir alguém que sabe mais do que eu, ouvir e tentar perceber as 
coisas... já sentia falta disso, de receber mesmo. Porque, às vezes, de tanto se 
defender o trabalho activo dos alunos na aula, esquece-se que há alunos que se 
sentem mais confortáveis em se sentarem e ouvir. E eu gosto muito disso. Não 
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gosto tanto do trabalho de grupo feito em aula, que a professora Z gosta e 
tenta fazer isso. E aquilo até funciona bem mas eu preferia estar a ouvir e a 
tirar as minhas notas e fazer as perguntas e tal. E... nesse aspecto, foi óptimo 
voltar. (E4, p. 23) 

Guilherme defende que através do mestrado tem desenvolvido muito a sua 

compreensão do mundo da educação e da investigação. Considera que começa agora a 

ter uma visão mais global da educação e também a conseguir relacionar perspectivas 

que, anteriormente, lhe pareciam desconexas. Neste momento, apercebe-se que pode 

retirar um maior proveito das disciplinas do mestrado do que retirou no 4º ano pelo 

facto de ter a experiência profissional. Tem possibilidade actualmente de estabelecer 

uma ponte entre a teoria e a prática que considera muito positivo. Por esse motivo, 

afirma: “Agora é que eu lucro mais em vir à faculdade buscar ideias e por aí fora...” (E4, 

p. 19). 

Este jovem professor sente que tem amadurecido muito as suas ideias e que tem, 

igualmente, crescido enquanto pessoa. O mestrado não é encarado por si simplesmente 

como um ganho intelectual mas como um processo de transformação pessoal. No 

entanto, à partida não tinha pensado que este curso viesse a ter tal impacto: “Enviei o 

currículo e entrei assim muito despreocupado, percebes? Só agora é que estou a 

perceber que está a mudar muito a minha maneira de ser e a minha perspectiva futura 

mesmo. Isto muda-nos muito!” (E4, p. 22). Embora dando menor atenção à sua prática, 

como mencionei na secção anterior, Guilherme considera que mesmo assim esta 

experiência está ser muito recompensadora e aguarda com grande expectativa a sua 

dissertação. 

Neste último ano Guilherme tem vivido algumas experiências que o levam a questionar-

se profundamente sobre o rumo que a sua vida levará num futuro próximo. Na 

sequência de uma ida a um país europeu para assistir um evento académico na área da 

Educação Matemática, é convidado a concorrer a uma bolsa de doutoramento, a ser 

realizado nesse país. A investigação subjacente ao doutoramento implicaria a deslocação 

a vários países em diferentes continentes, o que dada a sua paixão pelas viagens torna a 

proposta muito aliciante. No entanto, hesita em aceitar este convite dado que sabe que 
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isso poderia impedi-lo de voltar a leccionar em Portugal, dadas as dificuldades de 

colocação dos professores actualmente existentes. 

Um outra experiência muito significativa para Guilherme foi uma viagem que fez nas 

férias, ainda antes de iniciar o mestrado. Juntamente com um amigo percorreu uma boa 

parte da Europa, tendo conhecido diversos países da Europa central. Esse périplo veio 

influenciar dramaticamente os seus ideais de futuro. Embora constatando, desde que 

começou a trabalhar e a ter uma certa independência financeira, que os seus objectivos 

pessoais se vinham a alterar, esse momento foi a confirmação que tinha mudado. Como 

refere, uma das heranças do seu pai, o sentido de esforço e trabalho para atingir 

determinados objectivos materiais que garantisse uma segurança económica foi relegado 

para segundo plano. Neste momento, o que é mais importante para si é dedicar-se ao 

que lhe dá prazer: 

Devido ao trabalho do meu pai, houve uma ascensão económica grande, desde 
que ele começou a trabalhar como canalizador, até agora conseguiu montar 
uma empresa e tal, está bem. E esse sentimento de esforço e trabalho, acho 
que herdei do meu pai, aquele sentimento de... de esforço pelo esforço, esforço 
para mais tarde, ter uma certa segurança e tal. Se bem que eu agora noto que 
estou a perder muito isso, estou a perder muito isso. Agora estou mais 
interessado em esforçar-me para fazer aquilo que gosto. [Por exemplo] já não 
tenho muita paciência para certas cadeiras do mestrado...” (E4, p. 9) 

Assim como tem descoberto novos mundos Guilherme tem estado também a 

descobrir-se a si próprio. Essa descoberta contínua deixa tudo em aberto relativamente 

ao seu futuro profissional e, até mesmo, pessoal. Este jovem não descarta a hipótese de 

um dia decidir: “viajar um ano e meio ou dois anos, com uma mochila às costas... passar 

para uma vida de vagabundo...”. Reconhece que essa situação não é muito plausível mas 

que ainda assim, “vale enquanto sonho, vale a pena pensar nisso...” (E4, pp. 17-18). 
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NOTAS 

1 Este círculo de estudos caracteriza-se por uma forte componente de trabalho de pesquisa e 
interacção via Internet. Pode ser consultado em http://www.ia.fc.ul.pt. 

2 Eu própria integro a equipa que concebeu este círculo de estudos, embora não participe na 
sua realização, não tendo por isso qualquer tipo de interacção com os formandos. 
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CAPÍTULO 9 

 

ESTUDO DE CASO – SUSANA 

 

 

 

9.1. Apresentação 

 
Susana foi minha aluna, no seu 4º ano da licenciatura em duas disciplinas: no primeiro 

semestre, numa disciplina ligada às TIC e ao ensino da Matemática, e no segundo 

semestre, na disciplina de Didáctica da Matemática. A boa disposição e a afectuosidade, 

que habitualmente manifestava, bem como o facto de ser muito conversadora, são 

características que recordo desse tempo, em que sempre se fazia acompanhar pelos seus 

colegas de grupo. Paralelamente, retenho as suas expressões de desespero e desânimo, 

no primeiro semestre, quando as coisas lhe corriam menos bem com as tecnologias, o 

que acontecia com bastante frequência. No decorrer desse ano, pude observar uma certa 

transformação na forma de Susana estar nas aulas, e que me parecia decorrer do seu 

desabrochar para as questões da educação. Desse ano relembro, ainda, a sua alegria e a 

facilidade de comunicação quando expunha algo à turma e a procura de um núcleo de 

estágio em que o orientador desse a garantia de que poderia realizar um trabalho 

interessante, juntamente com os seus colegas de sempre. No ano seguinte, fui-me 

apercebendo que a experiência do estágio estava a ser muito positiva, através de 

conversas informais com o seu orientador do Departamento de Educação. Também, 
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quando encontrava Susana nos corredores da faculdade observava o seu entusiasmo 

pelo trabalho que estava a desenvolver com o seu núcleo de estágio. 

Através das entrevistas realizadas fiquei a conhecer um pouco do percurso escolar de 

Susana. O seu interesse pela profissão manifestou-se muito cedo. Ao longo do ensino 

secundário, ganhou um gosto particular pela Matemática, o que a levou a escolher a 

licenciatura em Ensino da Matemática sem qualquer tipo de hesitação. 

Sendo considerada por todos uma óptima aluna a Matemática, apercebe-se que existe 

um enorme hiato entre a Matemática do ensino secundário e a da faculdade. Começa a 

questionar fortemente a sua capacidade para realizar aquele curso, dado que tem muita 

dificuldade em entender aquela Matemática. Alguma persistência pessoal e o interesse 

que um dos professores manifesta nos alunos, ajudam-na a apresentar-se aos exames, 

nos quais consegue, para seu grande espanto, aproveitamento positivo, ainda que 

tangencial. A partir daí, passa a sentir mais confiança e a integrar-se num grupo que a 

acompanha até hoje e que considera ter sido fundamental para persistir neste curso tão 

difícil, na sua opinião. 

O 4º ano da licenciatura representa, para Susana, uma ruptura com as suas anteriores 

perspectivas sobre o ensino da Matemática e a profissão, sem que isso, contudo, 

represente um choque para si própria. Reconhece um contributo importante para a sua 

formação, praticamente, a todas as disciplinas da componente educacional. 

O ano de estágio vem reforçar o seu deslumbramento com a profissão, com a escola, 

com os alunos... Tem o prazer de trabalhar com os seus colegas habituais e de ter como 

orientadora alguém que revela um grande profissionalismo. Embora tendo leccionado 

apenas um nível de escolaridade, duas turmas de 10º ano, sentiu que foi um ano muito 

desgastante, em que os estagiários tiveram a seu cargo uma multiplicidade de tarefas. 

Tendo assumido facilmente o papel de professora, tem a certeza que é esta a sua 

profissão de futuro, embora a falta de lugares nas escolas, que então começa a surgir, lhe 

cause alguma ansiedade. 

No 1º ano de carreira, Susana tinha 23 anos de idade. É colocada numa escola de outro 

distrito e tem de deixar a casa dos pais, alugando parte de uma casa na localidade onde 
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lecciona. Nessa escola é-lhe atribuído um horário incompleto no regime nocturno. 

Entretanto, logo no primeiro período, consegue o completamento de horário numa 

outra escola da zona, onde lecciona ao 9º ano. Quando este horário termina, a sua 

escola completa-lhe o horário com alguns Apoios Educativos e apoio à Sala de 

Projectos. 

No ano seguinte, é colocada numa escola básica na cidade de Lisboa, onde lhe são 

atribuídas turmas de 6º, 7º e 9º anos. Para além da Matemática, lecciona também Estudo 

Acompanhado. Embora sentindo um grande desgaste físico pela distância que precisa 

de percorrer todos os dias, levantando-se muito cedo, faz um balanço positivo desse 

ano. Dadas as características do seu horário lectivo, passa todo o dia na escola, o que a 

leva a familiarizar-se bem com o restante corpo docente. Sente-se bem integrada na 

escola. 

O 3º ano na carreira representa um grande desapontamento para Susana dado que não 

consegue obter um horário completo, ficando apenas com 10 horas ao longo de todo o 

ano. Para além desta grande contrariedade, a escola onde trabalha, uma escola básica 

integrada 1, 2, 3, situada na periferia de Lisboa, tem uma população escolar oriunda de 

um bairro social de realojamento (o bairro da Mata) com famílias que viviam em bairros 

de lata, a qual Susana considera muito problemática. A maioria dos alunos é de origem 

africana ou de etnia cigana. Pelas suas características, esta escola está integrada no 

programa Escola Segura. Trata-se de uma escola de pequena dimensão, tendo apenas 

quatro professores de Matemática nos 2º e 3º ciclos. Susana lecciona as duas turmas de 

8º ano existentes na escola e tem também duas horas de Apoio Pedagógico. 

 

9.2. A construção da proto-identidade profissional 

 
9.2.1. No ensino secundário 

O interesse de Susana pela profissão surge muito cedo no seu percurso escolar. Desde o 

3º ciclo que manifesta o desejo de se tornar professora, embora seja somente no ensino 

secundário que, ao desenvolver um grande gosto pela disciplina, decide que quer ensinar 
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Matemática. Como veremos neste ponto, durante esse período, Susana vai 

reconhecendo em si, aquilo que lhe parece ser uma aptidão natural para ensinar e que 

lhe é confirmada por colegas, professores e familiares. Dadas as características 

particulares da sua escolha profissional, apresento em primeiro lugar as suas 

perspectivas sobre a profissão e só depois as perspectivas sobre a Matemática, ao 

contrário do que sucede nos estudos de caso anteriores. 

 
Perspectivas sobre a profissão 

A profissão de professor começou a preencher o imaginário de Susana logo a partir do 

início da adolescência. Ainda numa fase em que brincava ao faz de conta, recorda-se de 

muitas vezes interpretar o papel de professora. Nessa altura já imaginava que esta viria a 

ser a sua profissão, como refere: 

Para aí desde o 8º, 9º ano comecei logo a dizer que era professora [que queria 
ser]. Aliás, lembro-me de fazer, em casa, cadernetas de cartolina. Fazia assim 
furos e agrafava, e escrevia nomes e dava notas. Lembro-me de apontar folhas 
da lista telefónica e fingia que corrigia testes, é incrível! (E1, p. 7) 

Deste modo, Susana ia reproduzindo as acções profissionais do professor, segundo a 

sua interpretação, destacando-se entre estas o escrever no quadro e o explicar. A 

oralidade era uma faceta com que se identificava bastante e a que recorria, por exemplo, 

quando fazia a sua preparação para os testes escritos. Susana conserva, ainda, diversas 

recordações dessa época: 

Lembro-me de escrever nos portões (...) fiz sempre muito isso. E depois 
mesmo a estudar. (...) Ainda hoje a minha avó tem lá coisas de madeira escritas 
por mim, que eu estudava os verbos para Francês a escrever e a explicar, 
supostamente, no quadro. E depois, lembro-me que a minha mãe, às vezes, até 
comentava que eu ia perder isso, porque acho que isto é normal nos miúdos, 
escrever nos portões e... mas eu nunca perdi isso. Tive sempre esta 
característica de... estudei sempre muito a falar alto e andava pela casa e falava 
alto e explicava. Por acaso foi giro, tive sempre esta tendência. (E2, p. 1) 



 

 
Capítulo 9 – Susana 

337

Nesta fase inicial, Susana não identifica nenhuma influência em particular relativamente 

a este seu entusiasmo com o ser professora. Posteriormente, no ensino secundário, 

começa a fazer algumas apresentações orais em algumas disciplinas, experiência esta que 

lhe vem confirmar como se sente bem a expor um assunto perante uma ‘plateia’. O 

feedback positivo que recebe nessas ocasiões também lhe assegura que poderá vir a ter 

sucesso como professora. Recorda a esse respeito duas situações: 

A mãe de uma amiga minha, falei com ela na semana passada (...) disse-me: 
“Susana, tu para mim foste sempre professora”. Porque ela diz que quando nós 
gravávamos coisas... lembro-me que no 10º ano fizemos um trabalho de 
Psicologia em que tínhamos que apresentar qualquer coisa, e eu fazia sempre 
de professora. É engraçado, às vezes, vou lá ver as coisas e eu fazia sempre de 
professora. Lembro-me que tinha uma professora de Português que dizia, 
quando eu apresentava o trabalho no quadro, dizia sempre que achava que eu 
devia de ir para professora. É engraçado [que] muita gente já me associava a ser 
professora. (E2, p. 1) 

Simultaneamente, Susana começa a envolver-se bastante na vida da escola, participando 

em diversas actividades extra-curriculares que a faziam passar muito tempo ali. Essas 

actividades permitiram-lhe estabelecer um relacionamento mais próximo com alguns 

professores, assim como um conhecimento mais alargado sobre as várias facetas da 

profissão. Recorda, a esse respeito: “achava que o trabalho que eles faziam connosco era 

giro e que gostaria de estar no papel deles” (E2, p. 2). 

Esta jovem começou a aperceber-se que o professor desenvolvia muitas outras 

actividades para além da leccionação e que o seu trabalho não era tão individual como 

pensava. Susana apreciava já na altura a possibilidade do professor trabalhar também 

com os seus pares, nomeadamente, no seio do grupo disciplinar. Tanto quanto se 

recorda, ao tomar a decisão de entrar para um curso de formação de professores, 

valorizava acima de tudo, a possibilidade que a profissão lhe dava de contactar com 

jovens e o facto de ser uma ocupação pouco monótona.  

Os seus familiares mais próximos apoiaram a sua decisão de ser professora, uma vez que 

achavam que ela tinha boas qualidades para o desempenho da profissão. Embora Susana 

não considere que os pais encarem a sua entrada na profissão como uma promoção 
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social, nota no seu pai, em particular, um certo gosto em dar a conhecer a outros que a 

sua filha é professora. Do seu ponto de vista, esse facto denota o apreço que o seu pai 

tinha, e continua a ter, pela profissão e que ele julga ser partilhado pelas outras pessoas. 

Fora do círculo familiar mais próximo e da escola, a generalidade das pessoas tinha a 

expectativa que Susana enveredasse por uma profissão ligada ao sector da saúde, 

nomeadamente, medicina. Isto decorria, por um lado, das suas boas classificações na 

generalidade das disciplinas e, por outro, de frequentar a Área de Saúde. Recorda que até 

o seu médico de família a incentivava a ser médica e, mesmo actualmente, algumas 

pessoas julgam que trabalha nessa área: “há gente que acha que estudei qualquer coisa 

ligada à saúde, há muita gente que acha que sou enfermeira ou qualquer coisa [assim]” 

(E2, p. 1). No entanto, esta jovem não se sentia atraída por esse tipo de ocupação e 

manteve o seu desejo de ensinar. Como veremos de seguida, no decorrer do ensino 

secundário toma a firme decisão de ser professora de Matemática. 

 
Perspectivas sobre a Matemática 

O início do ensino secundário constitui o momento em que esta jovem passa a ter um 

gosto particular pela disciplina de Matemática. Susana atribui o mérito à sua professora 

do 10º ano que, embora classificando como “tradicional”, afirma ter conseguido 

estabelecer uma excelente relação pedagógica com os alunos. Associa as qualidades 

desta como professora à sua própria personalidade e menos às metodologias que 

adoptava, as quais na altura Susana não questionava. 

À medida que a escolha de Susana pelo curso de Matemática se tornava mais definida, 

esta professora incentivava-a e preocupava-se com que tivesse uma boa preparação 

matemática. Recorda que devido ao facto de não terem abordado um dos temas do 

programa de 11º ano, a professora sugeriu que Susana fosse ter explicações para 

recuperar essas aulas e procurou dar-lhe o maior apoio possível. A partir dessa época, 

estabeleceu-se, entre ambas, uma relação de amizade que ainda hoje perdura. 

Actualmente, Susana não se revê enquanto profissional, nas práticas dessa professora, 

mas reconhece que teve bastante sucesso na disciplina. A própria professora continua 
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hoje a afirmar que ela foi uma das melhores alunas que já encontrou. Nesta fase, as 

perspectivas de Susana acerca da Matemática parecem reduzir-se à sua visão sobre como 

se aprende Matemática por forma a obter boas classificações. O treino de resolução de 

exercícios ocupava um lugar central neste processo de aprendizagem. Era uma aluna 

aplicada que resolvia em casa novamente todos os exercícios que tinham sido feitos na 

aula, para além de muitos outros. 

Apesar de todo este trabalho intensivo, reconhece hoje que muitas vezes resolvia as 

tarefas que lhe eram propostas de forma mecanizada e sem uma boa compreensão do 

que estava a fazer: “havia muita coisa que eu fazia e que não percebia” (E1, p. 8). Um 

primeiro sinal de que a sua formação matemática não seria tão sólida quanto os 

resultados dos testes e a prova de aferição no 12º ano pareciam indicar, surgiu quando 

da realização da prova específica, também naquele ano. Susana relembra esse episódio 

negativo no seu percurso de aluna: 

Na prova específica que tinha aquela parte de início que era completamente 
intuitiva de escolha múltipla, eu tive zero, lembro-me bem. E depois na 2ª 
parte que era analítica aquilo valia... Lembro-me que naquela altura era 49 a 
escolha múltipla e 51 a 2ª parte. Eu tive 50 na 2ª parte. 50 em 51 que é uma 
coisa extraordinária! A 2ª parte era a que toda a gente tinha mais medo, eu fiz 
aquilo tudo, eu lembro-me perfeitamente. Analiticamente eu percebia muito os 
conceitos. Agora em termos geométricos, aí eu não percebia nada. E lembro-
me, eu acertei algumas coisas de escolha múltipla, mas como fiz tudo aquilo 
que descontava, tive zero na 1ª parte. Fiquei traumatizada, aliás achava que ia 
ter para aí 20 ou 30 na prova, mas depois afinal tive 50. Tinha tido 90 e tal na 
prova de aferição! Ali é que se via como (...)... intuitivamente eu não era 
mesmo nada boa aluna. (E1, p. 8) 

Há algum tempo atrás foi reler este exame e, ao verificar as suas respostas, ficou muito 

surpreendida com a falta de compreensão dos conceitos matemáticos que estas 

revelavam, o que a leva a questionar-se: “Como é que eu podia pensar que o gráfico da 

derivada desta função era isto?! Meu Deus, era mesmo não perceber nada disto para 

dizer uma coisa destas!” (E1, p. 8). Susana consegue identificar algumas lacunas na sua 

formação matemática que a levam a negar o seu antigo estatuto de “boa aluna”, 

levando-a a afirmar com alguma ironia: “Agora percebo como é que eu não percebia 
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nada de Matemática!” (idem). A atenção quase exclusiva que era dada aos processos 

analíticos nas aulas de Matemática fez com que, na sua opinião, não desenvolvesse a 

intuição geométrica. Aliás, considera mesmo que ainda hoje sente muito mais facilidade 

em utilizar esse tipo de processos na resolução de problemas do que raciocínios de tipo 

indutivo. 

Depois deste episódio algo marcante, Susana concorre ao ensino superior convicta que 

quer ser professora de Matemática, embora, por uma questão de segurança, ainda tenha 

colocado como segunda opção a licenciatura em Ensino da Química, dado ser uma 

disciplina de que também gostava bastante. 

 
9.2.2. Na componente disciplinar da licenciatura 

Perspectivas sobre a Matemática 

O início do 1º ano da licenciatura representou o pior momento no percurso académico 

de Susana, que enfrentou uma grande dificuldade de adaptação. Os assuntos abordados 

na generalidade das disciplinas não a cativavam e tinha uma grande dificuldade em 

acompanhar as aulas e perceber os conteúdos matemáticos. A Matemática com que se 

confrontou era, do seu ponto de vista, muito diferente daquela que conhecia no ensino 

secundário e não a atraía da mesma forma. Nessa fase inicial colocou a hipótese de 

abandonar o curso, dada a profunda decepção que sentia então. Recorda que: 

Houve uma altura que estava mesmo a pensar desistir. Pensei: “Eu nunca vou 
conseguir tirar este curso porque eu acho que isto é horrível!”. E porque eu 
odiava tudo. Odiava Tópicos, odiava Introdução à Computação que era 
programação em Pascal. Acho que o 1º ano é um bocado um choque (...) 
Estava a ver que ia chumbar a tudo. (E1, p. 10) 

Entretanto, numa das disciplinas Susana encontrou um professor que mostrava 

interesse nos alunos o qual, percebe agora, lhe deu o apoio de que necessitava para 

persistir. A abordagem que este professor fazia da sua disciplina era diferente dos 

demais. Por um lado, preocupava-se em explicar de forma a que os alunos percebessem. 

Por outro lado, transmitia-lhes uma visão diferente da Matemática, mais abrangente, não 

se limitando nem à Matemática dos exercícios nem à Matemática das demonstrações. O 
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gosto que foi desenvolvendo por esta disciplina incentivou-a a trabalhar intensamente 

em casa sobre os assuntos abordados nas aulas. Menciona que “demorava para aí umas 

três horas para perceber um exercício que ele fazia. E depois ficava super-contente 

quando percebia aquilo (...) sozinha” (E1, p. 10). 

Consegue desta forma chegar até ao primeiro período de exames, ainda que sem grandes 

expectativas de ultrapassar essa fase. Para sua surpresa, obtém resultados positivos, em 

todas as disciplinas, ainda que tangenciais. Susana interpreta este sucesso como 

resultado da imensa dedicação e esforço que desenvolveu, dando-lhe assim a indicação 

de como deveria prosseguir. Recorda-se: “No 1º ano estudei que nem uma desalmada, 

aliás não me lembro nunca na minha vida de ter estudado tanto” (idem). 

Nessa altura considerava também que para ter sucesso nas disciplinas não precisava de 

dominar completamente os conteúdos: “Comecei a perceber que, como tinha feito o 

12º ano sem perceber muita coisa, ia também fazer muitas disciplinas na faculdade sem 

perceber muita coisa, que foi o que aconteceu” (idem). Assim, no 2º ano já encarou as 

disciplinas com mais confiança, embora considerasse que eram igualmente difíceis. O 3º 

ano foi aquele que, em termos da Matemática estudada, lhe agradou mais e onde sentiu 

que passava a dar sentido a algumas das aprendizagens dos dois primeiros anos. 

Defende que terminou esta fase da sua formação com uma boa relação com a 

Matemática, apesar de ter deixado algumas disciplinas pelo caminho, a última das quais 

só terminou no ano de estágio. 

Entretanto, Susana atribui também essa mudança de atitude, relativamente ao curso, ao 

relacionamento que foi estabelecendo com um grupo de colegas. A vivência neste grupo 

era bastante intensa, muitas vezes sobrepondo-se até mesmo à frequência das aulas. 

Desta forma, o convívio amenizava um pouco a agrura do curso, para além de conceder 

um apoio efectivo nas aprendizagens, dado que também dedicavam tempo a estudar em 

conjunto. Como refere: “Não tínhamos outra opção. Porque das duas uma, ou nós 

levávamos aquilo mesmo a sério e dávamos em malucos ou então levávamos na 

desportiva, que foi o que aconteceu” (E1, p. 11). Considera, pois, que a partir de certa 

altura não se dedicou tanto ao estudo como talvez devesse, mas que se tratava de uma 

“questão de sobrevivência”. 
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Susana defende que esse aligeirar de preocupações relativamente ao curso não 

comprometeu a solidez da sua formação matemática; apenas fez com que as 

classificações fossem mais baixas do que poderiam ser. Mede o seu sucesso no curso, 

por exemplo, através da facilidade que tem em resolver problemas e estudar 

autonomamente novos assuntos matemáticos. Observa, também, em si um crescimento 

ao nível da formação matemática, na medida em que sente que agora domina alguns 

conteúdos matemáticos que anteriormente tinha dificuldade em entender. Afirma: 

Às vezes pego em coisas do meu 12º ano que para mim lembro-me que eram 
horríveis, e que eu penso assim, “Como é que eu achava isto horrível?!”. Sinto 
que houve uma grande evolução e sinto que tenho muita facilidade em 
perceber tão bem as coisas, que eu jamais acharia que alguma vez ia ser assim. 
É daí é que tiro a conclusão que venho bem preparada. (E1, p. 11) 

Ainda assim, Susana argumenta que a formação na área científica da especialidade está 

pouco direccionada para futuros professores. Considera que existem grandes lacunas em 

algumas áreas disciplinares, afirmando mesmo que “o curso devia ser reformulado” (E1, 

p. 10). Para colmatar certas deficiências que foi sentindo, principalmente no que diz 

respeito à Geometria e ao raciocínio espacial, mas também na área da Estatística e 

Probabilidades, teve que aplicar-se bastante e debruçar-se por si própria sobre esses 

temas, quer durante o curso, quer depois de o concluir. Recorda, por exemplo, que: 

Em Análise IV aprendemos também a desenhar em R3, mas... não era nada 
vocacionado para a educação. E, então, aprendi muito sozinha. Estudei imenso 
sozinha, tudo o que tinha a haver com Geometria, as cónicas que eu nunca 
tinha percebido, a parte da Geometria de 10º e 11º e rectas no espaço. (E1, p. 
9) 

Foi exactamente através desse estudo que foi realizando sobre temas que integram o 

currículo do ensino secundário, que começou a interessar-se pelos aspectos mais 

intuitivos da Matemática, considerando ser essa agora a faceta desta ciência que mais a 

fascina. Entretanto, chega ao 4º ano do curso e passa a contactar com novas 

perspectivas sobre o ensino da Matemática que, como veremos de seguida, vêm a ter 

um impacto significativo nela. 
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Perspectivas sobre a profissão 

Os primeiros três anos da licenciatura foram vividos por Susana de forma muito intensa, 

não lhe deixando grande espaço para pensar sobre a sua futura profissão. É no 

momento em que inicia a sua formação educacional que começa a ter em conta o que 

representa ser professor de Matemática na actualidade. A imagem que conservava da sua 

professora de Matemática do ensino secundário era substituída por um projecto de 

professora que se revelava agora bastante mais complexo. Ao tomar consciência, no 

decorrer do 4º ano, que a profissão é muito mais desafiadora do que imaginava, defende 

a necessidade da formação pedagógica para todos os professores. Como refere: 

Há muita coisa que tive consciência (...) depois nas cadeiras pedagógicas. A 
consciência de muita coisa... Achava que era muito mais fácil ser professor, que 
não implicava tanta coisa como implica. E isso eu acho que é fundamental. 
Acho que as pessoas que não têm essa formação em educação nunca se 
apercebem e nunca têm a noção de como é que isso é importante. Porque (...) 
se eu também não tivesse tido (...) se calhar, ia achar que até era boa 
professora... (E3, p. 28) 

Susana tem consciência que, sem a componente pedagógica, corria o risco de adoptar 

determinada postura como professora sem se aperceber que não estava a desempenhar 

bem o seu papel. Como diz, ainda, num outro momento: “Eu acho que depois de se ter 

é que se percebe como é que se podia ser mau se não se tivesse aquelas cadeiras” (E1, p. 

12). 

Esta jovem professora identifica vários aspectos fundamentais nesta formação, 

atribuindo grande relevância a quase todas as disciplinas que frequentou, embora 

distinga dois tipos de contribuição: uma de natureza mais teórica e outra mais prática. 

Assim, entre as disciplinas que classifica como teóricas, destaca a Sociologia da 

Educação, onde foi alertada para assuntos como a massificação do ensino e a relação da 

escola com a sociedade e com o mercado de trabalho, que julga serem muito 

pertinentes. Como diz: “Quando se chega à escola [como professora] percebe-se bem 

como aquilo é importante” (E1, p. 12). 
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De outro lado, atribui a outras disciplinas uma contribuição de natureza mais prática, 

não só porque lhe forneceram ferramentas que lhe poderiam ser úteis na sua acção 

profissional, como a ajudaram a problematizar o processo ensino-aprendizagem a partir 

de situações reais, levando-a a questionar as suas perspectivas sobre o ensino e sobre a 

profissão. Um dos aspectos que destaca é a noção que desenvolveu de que o ensino 

tradicional, o qual experimentou com muito sucesso como aluna, não está adaptado aos 

nossos tempos porque nem vai ao encontro das necessidades dos alunos, nem é a 

melhor forma de promover a aprendizagem. Um dos episódios, entre muitos que 

poderia relatar, que Susana considera ter contribuído para a sua mudança de 

perspectivas sobre o ensino da Matemática, ocorreu na disciplina de Metodologia da 

Matemática:  

Lembro-me de fazermos (...) uma vez uma construção e [vermos] por que é 
que um triângulo equilátero não podia ser rectângulo (...) Nós estivemos a 
analisar as respostas de alunos e a discutir coisas (...) foi engraçado analisar. 
Estivemos a pensar, se os alunos eram aquilo que respondiam, como é que 
teriam sido as aulas dos alunos que respondiam aquilo. E lembro-me 
perfeitamente, alunos que respondiam coisas de uma determinada maneira que 
nos induzia muito mais a pensar que [tinham] realmente um professor 
tradicional... (E3, p. 29) 

Susana passa a valorizar a aprendizagem centrada no aluno, considerando que é aquela 

que melhor resultados terá. Desperta também para a importância do professor tentar 

compreender o pensamento do aluno, para poder dar uma resposta mais adequada 

consoante as suas necessidades. Ensinar Matemática deixa de ser aos seus olhos uma 

acção linear, de transmissão de conhecimentos matemáticos, para se tornar numa 

actividade complexa em que é necessário dar atenção a múltiplos factores. Também a 

este respeito, recorda como o trabalho de análise de interacções de aulas de Matemática 

a fizeram reflectir sobre o papel do professor. Isto acontecia em algumas aulas da 

Metodologia da Matemática em que os futuros professores confrontavam entre si as 

suas interpretações de situações de aprendizagem reais: 

Situações (...) por exemplo, de um aluno que dizia uma determinada coisa, que 
uma pessoa pensa, “O que é que eu digo realmente nesta situação?!”. E depois, 
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até é capaz de dizer uma coisa, por exemplo, dá uma justificação, só que depois 
ouve-se justificações completamente diferentes que outras pessoas dão, e uma 
pessoa fica um bocado a pensar, “Realmente, olha eu que pensava que isto era 
tão básico, dizer a um aluno o que é que é isto e, no fim, não é!”. E aprendi 
que era muito mais complicado do que aquilo que eu achava que era. Isso foi 
fundamental. (E1, p. 12) 

Esta reflexão conduziu-a também a perspectivar uma atitude profissional de um certo 

inconformismo com o “estado das coisas” e de uma recusa de cair na rotina com o 

avançar da carreira, ou nas suas palavras, de “não cair nos hábitos que são fáceis de 

cair”. Nessa época, o ensino tradicional é algo de que Susana quer claramente demarcar-

se, na sua perspectiva, “não porque os outros lhe disseram [mas porque] a pessoa 

acredita que realmente aquilo não é o correcto” (E3, p. 28). 

Susana reconhece, portanto, uma grande influência da formação pedagógica na sua 

identidade profissional. Nos anos subsequentes, por vezes, procura recorrer 

explicitamente a elementos que lhe foram fornecidos nessa época, consultando para isso 

os seus apontamentos ou materiais das disciplinas. Esta jovem professora tem, no 

entanto, a convicção que, para além das influências que consegue identificar e dos 

aspectos que valoriza nessa componente da formação, as ideias veiculadas foram 

interiorizadas ao ponto de moldarem a sua prática mesmo sem disso se aperceber. 

Como refere: 

Às vezes parece que aquilo fica tudo esquecido, mas eu acho que nunca fica. 
Acho que mesmo inconscientemente, às vezes, temos atitudes um bocado em 
função daquilo que nos disseram e daquilo que nós pensamos e daquilo que 
estudámos (...) Se bem que eu às vezes acho que nós nem damos por isso, que 
até pensamos que aquilo nunca nos serviu para mais nada mas eu acho que 
serve sempre. Acho não, tenho a certeza. Pelo menos para mim serviu imenso. 
(E1, p. 12) 

Esta influência não é encarada de forma dogmática por Susana que, a par das 

competências que julga ter desenvolvido, destaca o papel importante da formação em 

promover no futuro professor uma atitude de “estar alerta” para aquilo que se passa à 

sua volta. Nas suas palavras, o 4º ano foi como “um abrir as portas... para vários 
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caminhos [possíveis]...” (E3, p. 28). É com essa disposição que entra no estágio, 

iniciando o seu percurso profissional. 

 
9.2.3.No estágio 

A experiência do estágio tem, para Susana, uma conotação extremamente positiva. 

Desde logo, porque no seu núcleo ficaram colocados dois dos seus maiores amigos, 

Raúl e Teresa, com quem sempre trabalhou ao longo do curso. Ainda, porque considera 

que o trabalho desenvolvido com a orientadora da escola, Isabel, foi de grande 

qualidade. Por último, estabeleceu um relacionamento muito bom com os alunos, o que 

contribuiu para iniciar o seu desempenho profissional sem sobressaltos. Desta forma, 

Susana começa a construir a sua identidade profissional num contexto de prática que 

considera muito favorável. 

Um dos aspectos que esta jovem professora destaca, relativamente ao trabalho realizado 

nesse ano, é a colaboração. De facto, os três estagiários desenvolviam todas as 

actividades em conjunto (à excepção das aulas, bem entendido) e, na maioria delas, a 

orientadora também participava. Susana avalia muito positivamente as consecuções do 

grupo, considerando que as características distintas de cada elemento constituíam uma 

mais-valia. A própria orientadora identificava essas diferenças:  

A Isabel dizia sempre isso. Eu tinha sempre as excelentes ideias e andava 
sempre à frente de tudo. A Teresa chegava e dizia: “Calma, vamos lá ponderar 
muito bem isto”. Depois o Raúl era o técnico e o braço direito, tudo a haver 
com computadores e com as novas tecnologias. Então, pronto, formámos uma 
equipa óptima, por acaso. E eu sou um bocado assim, sou muito... lanço as 
coisas e tenho as ideias e acho que aquilo vai logo correr às mil maravilhas e a 
Teresa é... pondera muito mais as coisas. Então, aprendemos imenso uns com 
os outros, pronto. Foi muito bom. (E1, p. 11) 

A existência de um núcleo com três estagiários que funcionava muito bem, deu-lhes a 

força para se empenharem em múltiplas actividades, embora Susana considere que estas 

exigiram um grande dispêndio de tempo e energias. Algumas das iniciativas do grupo 

trouxeram-lhes um elevado sentido de realização pessoal e profissional, destacando-se 

de entre estas uma sessão que dinamizaram, perto do final do ano, para os encarregados 
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de educação de todas as turmas de 10º ano, com Matemática, onde procuraram dar a 

conhecer o trabalho que era feito na disciplina. Esta pareceu-lhes uma iniciativa 

importante dada a recente reforma curricular, em particular, a introdução do uso das 

calculadoras gráficas, a qual suscitava algumas interrogações aos encarregados de 

educação. Ainda que muitos professores na escola considerassem que esta era uma 

intervenção que se revestia de muitos riscos, o apoio que tiveram por parte da 

orientadora da escola e do orientador do Departamento de Educação, bem como por 

parte dos alunos, deu-lhes a confiança necessária para a concretizarem. Contrariamente 

ao que alguns colegas antecipavam, registou-se uma boa adesão e a sessão correu de 

acordo com as expectativas do núcleo. O facto de conseguirem dialogar com os pais 

neste contexto, veio, segundo Susana, contribuir de forma muito positiva para reforçar a 

sua identidade como professores e o sentimento de que tinham cumprido a sua missão 

como estagiários. 

Como referi, Susana valoriza bastante o trabalho de supervisão da orientadora da escola, 

onde identifica uma dimensão colaborativa muito forte. Esse sentimento que lhe ficou, 

decorre do facto de ter existido uma componente importante de planificação conjunta 

de actividades, mesmo em relação às aulas da orientadora. Na sua perspectiva, nesses 

momentos, todos exprimiam as suas ideias livremente, não sentindo o peso da avaliação 

sobre as suas cabeças. Contudo, tinham sempre presente que Isabel era a orientadora, e 

não uma colega qualquer. Embora havendo um bom ambiente de trabalho, não existia 

um relacionamento muito afectivo com ela, na medida em que a viam como uma pessoa 

algo reservada. No entanto, já depois de um certo distanciamento temporal em relação a 

esta experiência, Susana afirma que “em termos profissionais, ela foi espectacular, isso 

foi” (E1, p. 14). 

Outro aspecto que esta jovem professora destaca relativamente à contribuição da 

orientadora para a sua formação é a reflexividade. Na sua opinião, Isabel é uma 

professora muito reflexiva, ao contrário dela própria, e promove essa atitude nos 

estagiários. Como recorda: “Havia muito trabalho de reflexão (...) acho que se eu não 

tivesse feito estágio com ela, se calhar nunca ia pensar tanto nas coisas como penso 

agora. Porque ela é muito reflexiva, mesmo” (E1, p. 13). Segundo Susana, foi esta 
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postura da orientadora que suscitou muitas das suas aprendizagens nesse ano. 

Actualmente, por vezes, esta jovem professora pára para pensar na sua prática, tendo 

em conta as vivências do estágio: 

Há muita coisa que eu vou-me sempre lembrando, quer a resolução dos 
problemas, quer do cálculo... Às vezes, até a escrever o sumário penso nisso 
[no estágio]. Às vezes, escrevo “resolução de exercícios” no sumário e depois 
começo a pensar: “Se calhar, ando a escrever muitas vezes resolução de exercícios”. 
Penso muitas vezes nisto. E há muitas ideias que... tipo das ideias do 
behavorismo (...) às vezes, quando acho que estou a ficar muito assim, tento 
sempre lembrar-me disso. (E3. p. 27) 

As perspectivas da orientadora estavam muito de acordo com aquilo que Susana tinha 

aprendido no 4º ano. Por outro lado, também considera existir uma grande proximidade 

entre as suas práticas e as da orientadora, o que, segundo ela, se fica a dever ao trabalho 

colaborativo na planificação das actividades. Por esse motivo a observação das aulas da 

orientadora, foi encarado como mais um aspecto do trabalho de formação, não tendo 

sido particularmente marcante para Susana. Como recorda, a orientadora tinha: 

Uma forma de dar aulas muito parecida com a nossa (...) Por exemplo, se ela 
tivesse uma forma muito diferente, se calhar isso marcava mais no sentido, 
“Olha, aquilo funcionou”. Houve coisas que me lembro de aulas que nós 
fomos assistir dela que marcaram, mas que eu acho que também já era... (...) 
também ela já tinha discutido aquilo connosco antes e... Por exemplo, houve 
coisas que ela fez também por influência nossa. Ela dizia, “Olha, estou a 
pensar não sei quê”, e nós íamos dizendo: “Olha, era giro...”. E então quando a 
aula era mesmo executada já era com uma data de influências de toda a gente, e 
se calhar isso não marca [tanto] no sentido de que nunca foi uma grande 
surpresa uma aula dela. (E2, p. 10) 

Relativamente ao papel dos outros intervenientes no processo de formação, Susana 

destaca a importância que teve o orientador do departamento de educação, pela 

complementaridade de trabalho com a orientadora da escola. Este, embora estimulando 

também a reflexão dos estagiários, levou-os a centrarem-se num tema e a fazer um 

pequeno trabalho de investigação sobre este. Paralelamente, tinham ainda que estudar 

um pouco sobre esse tema, de um ponto de vista mais teórico, o que não estava muito 
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presente na acção da orientadora da escola. Susana vê grandes vantagens neste tipo de 

trabalho. Como refere, o orientador do Departamento de Educação: 

Acrescentou coisas que faltavam... por exemplo... reflectir sobre as calculadoras 
gráficas, estou a dar um exemplo do tema de um trabalho pedagógico.... (...) 
Com o orientador da escola as pessoas falam de tudo, em geral, mas não 
reflectem a fundo sobre uma coisa. (...) O trabalho pedagógico ajudou muito 
nesse sentido, porque houve um tema forte e nós já sabíamos que nas aulas 
todas tínhamos que estar a tirar aspectos para aquele tema. (...) Há um 
aprofundamento de ideias com o orientador pedagógico. (...) Acho que 
ganhámos bastante, e (...) eu gostei imenso de fazer. Porque acho que há uma 
reflexão mais profunda sobre as coisas e há uma componente muito mais 
teórica que também é importante. Porque, no fundo, com o orientador as 
coisas nunca são muito teóricas. Por isso, acho que é bom ter dois 
orientadores. (E1, p. 15) 

Já em relação ao papel da orientadora do departamento de Matemática, Susana tem uma 

opinião muito diferente. Ainda que tenha apreciado o trabalho que lhes foi proposto e a 

orientação que recebeu na sua realização, não julga ter constituído um contributo 

significativo para a sua formação como professora. Assim dispensaria esta componente, 

justificando da seguinte forma a sua posição: 

Porque quando se tem uma aula assistida por uma pessoa que nos ajudou a 
trabalhar naquilo e que já conhece a ficha e que está também na expectativa de 
ver como é que corre, e depois discute connosco e diz: “Isto estava bem, isto 
estava mal”, tudo bem. Agora, em termos de como a maior parte dos 
[orientadores] científicos vão lá assistir e depois até não fazem trabalho 
nenhum em conjunto connosco, acho que isso não serve de nada. (E1, pp. 
14/15) 

Esta jovem professora revê o estágio como um ano muito gratificante, embora na altura 

tenha sentido estar sujeita a uma grande sobrecarga de trabalho. Considera que este veio 

a ter uma grande influência nas suas perspectivas sobre o ensino da Matemática. Susana 

assumiu o seu papel como professora sem grandes dificuldades, o que lhe veio reafirmar 

a sua convicção de que esta era a profissão certa para si. No entanto, a repentina falta de 
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lugares para professores de Matemática nas escolas vem causar-lhe alguma insegurança 

quanto ao seu futuro profissional. 

 

9.3. A construção da identidade profissional 

 
Esta secção do estudo de caso diz respeito aos três primeiros anos da carreira de Susana 

após o estágio. É de salientar que, enquanto entre os dois primeiros anos não se 

registam diferenças muito significativas, a sua experiência profissional no 3º ano difere 

substancialmente dos anos subsequentes, o que tem repercussões importantes na sua 

identidade profissional. Integram esta parte as seguintes subsecções: motivação e 

satisfação na profissão, percepção da actividade profissional, auto-imagem descritiva 

como professora, auto-imagem avaliativa como professora e, por último, perspectivas 

de futuro profissional. 

 
9.3.1. Motivação e satisfação na profissão 

Nos dois primeiros anos, Susana encontra-se satisfeita com a natureza da profissão, uma 

vez que corresponde às suas expectativas iniciais. O seu gosto por ensinar é reforçado 

por algumas experiências positivas com algumas das suas turmas. Por outro lado, 

agradam-lhe também duas características da profissão: a possibilidade de interacção com 

alunos e colegas e o estímulo pessoal para continuar a aprender, como um 

prolongamento da sua experiência positiva como aluna. Assim, por exemplo, no final do 

1º ano, revê a sua motivação para ensinar do seguinte modo: 

Motiva-me o que sempre me motivou. Tenho as mesmas motivações de 
continuar. E de continuar a conhecer miúdos novos e de continuar a estudar 
cada vez mais coisas e a saber mais coisas e conhecer gente nova (...) Continua 
igual (...) Acho que a profissão de professor é super-gira. (E2, p. 3) 

Na profissão aprecia também uma certa flexibilidade de horários no decurso de cada 

semana, não ficando assim sujeita a uma mesma rotina diária. Susana valoriza bastante o 

facto do seu horário lectivo ser limitado, possibilitando que realize os outros trabalhos 
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quer em casa quer mesmo na escola, mas segundo o seu ritmo e sem estar demasiado 

pressionada por exigências de tempo ou pelas solicitações de outras pessoas. Esse 

momento acaba por ser considerado como um tempo pessoal embora sendo usado no 

âmbito da sua profissão. 

Susana desenvolveu, no decorrer destes anos, um imenso gosto por ensinar Matemática, 

constituindo essa também uma motivação especial para a profissão. Vê o ensino desta 

disciplina como um desafio bastante estimulante para o professor no sentido de 

contrariar as proverbiais dificuldades de aprendizagem ou falta de interesse dos alunos. 

Ser professor de Matemática também lhe agrada pela variedade de metodologias de 

ensino que pode pôr em prática. Como refere: 

Gosto imenso da Matemática, acho que é uma disciplina super-gira de ensinar. 
(...) Penso que os raciocínios e o facto de discutir com eles e de levar o material 
e de ser uma disciplina que à partida os alunos têm alguma dificuldade, acho 
que é muito... gratificante e que é super-giro levá-los a gostar de Matemática. E 
isso não é uma coisa fácil, mas quando eles têm assim uma expectativa um 
bocado baixa em relação à disciplina e depois chegam ao fim com uma 
expectativa mais elevada, eu acho que isso é óptimo para nós [professores]. E 
isso é uma das coisas que acho que é giro ao ensinar Matemática. (E2, p. 3) 

Muito embora Susana enuncie este conjunto de aspectos que lhe agradam na profissão, 

a sua situação profissional nos primeiros anos é acompanhada por alguma insatisfação. 

No 1º ano a colocação num horário nocturno incompleto, levam-na a procurar um 

horário adicional numa outra escola. Essa experiência constitui um marco importante 

nesse ano, quer no que diz respeito ao trabalho com os alunos, quer com o grupo 

disciplinar, mas que acaba logo no final do 1º período. A partir daí, embora consiga 

completamento de horário na escola inicial, a sua actividade lectiva restringe-se ao 

ensino nocturno, ficando apenas com algumas actividades durante o dia. Tal situação 

deixa-a insatisfeita uma vez que não considera ser possível pôr em prática aquilo que 

aprendeu no ano de estágio. Como refere: “Sinto (...) que o facto de estar a dar aulas à 

noite e não estar tão ligada com as coisas do dia, me levou... a fazer muito menos do que 

esperava vir a fazer ou o que eu gostaria de ter feito” (E2, p. 12). Ainda que esta não 

tenha sido para si uma experiência negativa, ficou com a sensação que constituiu uma 
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certa limitação para uma professora no início da carreira. Ao olhar retrospectivamente 

para as suas aulas no regime nocturno, afirma: 

Uma pessoa nunca tem expectativas tão elevadas. E depois porque aquilo é 
tudo muito leve, porque também é suposto que seja, não se pode exigir muito 
deles e é tudo muito... Olha, resolução de problemas, é uma coisa que fica um 
bocado de parte, actividades assim giras que eles tenham de procurar coisas 
também fica de parte, portanto, é só mesmo dizer-lhes como é que aquilo se 
faz e treinar aquilo. Porque uma pessoa não pode fazer mais do que isso, então, 
fica muito por fazer, obviamente (E3, p. 1) 

Nesse ano, o seu horário comportava também o apoio ao desenvolvimento de projectos 

de outros professores e que tinha um espaço de trabalho denominado “Sala de 

Projectos”. Embora tivesse feito um trabalho que considera interessante, não sente que 

o seu tempo tenha sido preenchido de forma a ter um elevado sentido de realização 

profissional. Considera que o seu grau de satisfação é apenas razoável, “na medida em 

que acho que estive um bocadinho parada demais do que aquilo que eu gostaria” (E2, p. 

14). 

Sentindo que não está a ter uma grande dedicação às actividades profissionais no 1º ano, 

pensa que poderia ter concorrido ao mestrado logo após o estágio. No entanto, perante 

a incerteza quanto à região em que seria colocada não chegou sequer a cogitar essa 

hipótese. Afirma, então, que: 

Se soubesse o que sei hoje já tinha tirado o mestrado este ano, porque ao 
menos tinha mais coisas para fazer. Mas não sabia onde é que ia ficar, se ia 
ficar no Algarve, se ia ficar no... não sabia. Era complicado. Até tinha sido 
relativamente fácil, tinha horário bom para fazer o mestrado... (E1, p. 24) 

Susana não se mostra nada agradada com o próprio ambiente de trabalho na escola do 

1º ano, embora simpatize com os seus colegas. Nota que prevalece uma certa inércia e o 

individualismo, quer nos professores em geral, quer no seu grupo disciplinar, que 

considera prejudicial a quem chega de novo e deseja fazer algo mais do que o habitual. 

Como refere: 
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O grupo de professores é, no geral, muito pouco dinâmico. O grupo de 
Matemática é assim: eu gosto imenso do grupo, tenho boa ideia das pessoas, 
mas em termos de trabalho as pessoas trabalham muito isoladamente, só os 
professores do 12º ano é que trabalham em conjunto e pronto. 

E depois é assim, mesmo os professores que vêm com muita vontade, e isto 
aconteceu-me um bocado a mim e a muita gente com quem tenho conversado, 
que vêm com vontade e vão desmoralizando à medida que vão estando aqui. 
(E1, p. 3) 

A atitude geral que observa é a de pouco empenhamento nas actividades profissionais, 

registando-se, também, do seu ponto de vista, uma grande taxa de absentismo por parte 

dos professores. Como refere: “Há professores que estão de atestado o ano todo, vêm 

uma vez e depois vão embora e depois vem, e pronto e... isso prejudica um bocado [o 

trabalho]...” (E1, p. 4). Em parte, Susana parece associar esta falta de dinamismo a uma 

deficiente gestão por parte do conselho executivo, que do seu ponto de vista valoriza 

muito pouco o trabalho dos professores. Observou também que os funcionários não-

docentes da escola têm um certo ascendente sobre o conselho executivo que lhes dá 

força para lidarem, por vezes, com os professores de uma forma pouco cordata. Na sua 

perspectiva, a relação deste órgão de gestão com os professores também não parece ser 

muito cordial, uma vez que o membro que dialoga habitualmente com os professores 

tem uma atitude sobranceira que considera ser inaceitável. Afirma que: 

O professor, que não é o presidente mas é ele que trata da maior parte das 
coisas, é horrível com toda a gente. Eles falam com as pessoas à porta do 
conselho executivo... nem sequer mandam as pessoas entrar, o que é uma coisa 
horrível. E tratam as pessoas completamente abaixo deles, não sei porquê. Ela 
não, a presidente não é tanto assim, mas ele é... é um bocado mau. (E1, p. 4) 

 

Na sua opinião, toda esta situação faz com que os professores que poderiam realizar um 

trabalho mais interessante procurem sair dali o mais rapidamente possível, tal como ela 

própria pensa fazer. No entanto, algo paradoxalmente, considera até existirem na escola 

condições materiais adequadas à realização de um bom trabalho, referindo que: 

Em termos de condições físicas a escola até nem é muito má. Em termos de... 
tecnologia tem imensas coisas, vamos ter uma sala de informática óptima. A 
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biblioteca tem livros óptimos e computadores e as empregadas dão assim 
imenso apoio aos alunos, as contínuas têm formação e tudo. Há muitos 
professores na sala de estudo a dar apoio, há muitos alunos nos apoios. Há 
assim muita coisa que até funciona bem em termos de sala de estudo. E em 
termos de algumas infra-estruturas a escola até tem algumas condições, o pior é 
em termos de organização. (E1, pp.3/4) 

Embora fosse este o seu primeiro ano como professora, Susana não observou que 

houvesse por parte de alguém um cuidado especial em integrá-la na escola. Acabando 

por se relacionar mais com os elementos do núcleo de estágio de Matemática que 

funcionava ali, dos quais se sentia mais próxima. Já em relação à outra escola onde 

esteve durante a fase inicial do ano, Susana notou uma grande preocupação de 

integração por parte da delegada de grupo bem como da professora que foi substituir: 

Acabou por a recepção em termos (...) de ser nova, melhor na outra escola do 
que nesta, porque a delegada da outra escola era uma querida, mesmo. Ela era 
espectacular. Deu-me logo imensas coisas e deu-me as fichas todas e as 
planificações todas e tudo. E depois a professora que eu fui substituir também. 
A delegada levou-me logo à casa dela, ela falou-me logo dos alunos, disse-me 
logo a nota que tinha dado aos alunos o ano passado e os cuidados que eu 
devia ter com aqueles alunos, fui lá e ela foi espectacular, por acaso. (E1, pp. 
4/5) 

Portanto, Susana não se mostra muito agradada com o seu 1º ano na carreira, mas esta 

situação não altera o seu desejo de continuar a ser professora. No entanto, no seu 

íntimo está sempre presente o receio de não conseguir colocação, o que a leva, por 

vezes, a questionar-se sobre a possibilidade de permanecer na profissão, afirmando que: 

Sei que gostava de fazer isto para o resto da minha vida, mas não sei se vou 
fazer, e então prefiro não pensar muito nisso. Não sei mesmo o que é que vai 
acontecer. É mesmo provável que não vá continuar, porque se não ficar 
colocada não tenho alternativa. O que é que eu vou fazer? Não posso 
continuar... (E1, p. 23) 

No 2º ano, Susana encontra-se mais satisfeita com a sua situação profissional, dado que 

lecciona no horário diurno e existe algum trabalho colaborativo nos dois grupos 
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disciplinares, do 2º e do 3º ciclos, a que pertence. Destaca como contributos 

importantes para o seu desenvolvimento profissional: o trabalho com outros 

professores e o facto de leccionar três anos de escolaridade diferentes, dois dos quais 

consecutivos, o que lhe permitiu pensar sobre a articulação vertical do currículo. Assim, 

o seu balanço em relação a este ano é, globalmente, positivo trazendo-lhe um sentido de 

realização profissional. Nas suas palavras: 

O balanço que eu faço é positivo. Completamente positivo... primeiro, porque 
aprendi imenso e depois porque... aquela escola é óptima. É óptima a nível dos 
alunos, pronto, foram espectaculares. E depois as pessoas com quem trabalhei 
também, eu aprendi imenso com elas. E o facto de ter três anos (...) diferentes, 
foi muito trabalhoso mas eu acho que... Por exemplo, quando dei 6º ano, estive 
sempre muito a pensar o que é que era preciso para o 7º ano, porque como 
também estava a dar 7º ano... E essa articulação, eu acho que a gente tenta 
sempre fazer, mas quando se está a dar dois anos seguidos, que se tem muito 
mais isso em atenção. (E3, p. 1) 

Neste 2º ano, o seu maior sentimento de insatisfação diz respeito à aprendizagem dos 

alunos, pois, na sua opinião, embora o ambiente da escola, os professores e o conselho 

executivo sejam também importantes, aquilo que mais contribui para a satisfação ou 

insatisfação do professor é o tipo de alunos com que trabalha. Em particular, na sua 

turma de 6º ano de escolaridade, Susana sente que os alunos não realizaram as 

aprendizagens que eram exigidas neste nível, ainda que as classificações que atribuiu 

nesta turma não expressem bem essa realidade. A sua frustração decorre também do 

facto de observar que alguns alunos manifestam boas capacidades de raciocínio mas 

que, dadas as suas lacunas de conhecimentos a nível dos procedimentos, ficam 

impedidos de as poderem utilizar, por exemplo, em tarefas não rotineiras. Menciona 

que: 

A maior parte dos meus alunos que vão passar para o 7º ano, com positiva a 
Matemática, tudo bem, mas eles não sabem, eles não sabem as coisas. 

Há miúdos que perdem porque até têm algumas capacidades mas como não 
têm o básico... E é por isso que eu penso, estes miúdos entraram e acabaram o 
6º ano igual. Não ganharam nada! Nem sequer aprofundaram já aquela 
destreza que têm na resolução de problemas, não, porque eles não resolveram 
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problemas nenhuns. Os problemas em que eles até têm raciocínio, não têm 
conhecimentos para os resolver. (E3. p. 24) 

Por outro lado, Susana revela-se insatisfeita com os maus resultados obtidos na 

disciplina por um grupo de alunos da mesma turma do 6º ano, aos quais julga não ter 

dado a atenção necessária. Estes alunos revelavam, na sua perspectiva, total desinteresse 

pela Matemática, vindo do ano anterior com classificações muito baixas. Dado o 

panorama geral de pouco sucesso na disciplina, Susana procurou, a partir de certa altura, 

centrar-se naqueles em que ainda tinha expectativas positivas. No final do ano, ao 

reflectir sobre os resultados dos alunos e sobre a sua própria actuação, evidencia o seu 

desconforto com esta situação e o desejo de vir a fazer melhor perante situações 

semelhantes: 

Acho que havia muita coisa que podia ter feito e que não fiz. E acho que há 
muitas notas que são 2 e que se calhar seriam 2 se eu tivesse um trabalho 
diferente mas que também seria um 2 diferente. Porque... eu acho que quando 
se tem uma turma muito complicada, que era o caso daquela, em que metade 
dos alunos (...) já vêm de trás com um nível muito básico, eu cheguei ao meio 
do ano e comecei a pensar naquele contexto em que eles eram tão mal 
comportados e naquele contexto complicado, fixei-me um bocado naqueles 
que ainda tinham algumas hipóteses e acho que... esqueci-me um bocado dos 
outros. E admito isto perfeitamente. Porque eles não levavam cadernos porque 
eles... não tinham interesse nenhum por nada e comecei a achar que, já que eu 
não agarrava todos, ao menos que agarrasse alguns. E, agora, quando penso 
nisso e quando vejo os resultados deles, não fico nada satisfeita, não posso 
ficar. E pronto, é claro que se o ano começasse outra vez eu ia fazer as coisas 
de maneira diferente... (E3, p. 2) 

Relativamente à escola do 2º ano, as maiores críticas de Susana dirigem-se à falta de 

controlo sobre os problemas de indisciplina que, na sua opinião, assumem proporções 

algo preocupantes no 2º ciclo. Embora não tenha conhecimento de agressões físicas a 

professores, nota uma falta de respeito dos alunos pelos professores, que muitas vezes 

se manifesta, por exemplo, na forma de insultos. Susana não tem tido problemas deste 

tipo, mas apercebe-se que muitos professores são afectados ao ponto de, por motivo de 

doença, ficarem sem leccionar por largos períodos de tempo. As substituições sucedem-
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se em algumas turmas, o que na sua perspectiva, ainda vem agravar estes problemas. 

Susana afirma que esta situação se fica a dever ao que denomina de “clima liberal” que 

impera na escola e que é, em boa medida, da responsabilidade do conselho executivo. 

Considera que este órgão não toma as medidas necessárias para que os alunos se sintam 

penalizados pelo seu comportamento pouco apropriado. Refere que: 

Os miúdos... em vez de virem para a rua, agora vão para a sala de 
acompanhamento, [onde] está um professor e que não faz absolutamente nada 
[com eles]. Muitas vezes nem está lá ninguém e eles vão acabar por ir para uma 
sala que há ali ao pé dos telefones, que é onde é a recepção aos encarregados 
de educação. E depois às vezes são tantos, tantos, que ficam lá na brincadeira 
e, portanto, não resolve nada. 

Eu tive muita consciência disto, porque conduzi um processo disciplinar, agora 
no fim do ano, de uma aluna e foi ela que me disse isto tudo. (...) E disse 
mesmo que até gosta de ir para lá. E, portanto, há professores que põem os 
miúdos sistematicamente na rua e eles gostam de ir, sistematicamente, para a 
sala de acompanhamento. Portanto, não se ganhou nada com isso. Isso 
funciona muito mal. (E3, p. 10) 

Portanto, também no 2º ano na carreira de Susana existe uma certa marca de 

insatisfação, ainda que menos vincada do que no ano anterior, e que é agravada pelo 

espectro da não colocação. O projecto profissional desta jovem professora, embora 

tenha começado a ser concretizado, parece estar sempre um pouco adiado, devido a esse 

receio quanto à sua situação no ano seguinte. Ainda assim, decide no final do 2º ano na 

carreira concorrer ao mestrado em Didáctica da Matemática, no Departamento de 

Educação da instituição que frequentou na licenciatura. Este iria, na sua perspectiva, 

constituir um novo estímulo para manter uma atitude positiva em relação ao ensino, 

impedindo-a de se deixar acomodar face às contrariedades do dia-a-dia. Para além do 

valor do mestrado, em si, como momento formativo, destaca principalmente a 

motivação que essa experiência lhe poderia trazer por forma a readquirir um maior 

sentido de realização profissional. Susana considera que, através de um curso destes: 

Se ganha sempre imenso, porque acho que o facto de termos oportunidade de 
discutir as coisas, dá sempre mais aquela ideia de não estar... tão frustrada, não 
ter tanta vontade de desistir, às vezes, das coisas. Porque estamos sempre a 
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contactar com pessoas e podemos sempre ouvir ideias que são possíveis, pelo 
menos, de actualizar e pôr em prática para melhorar as coisas, eu acho que isso 
é óptimo. (...) Vir a tirar o mestrado é mesmo porque... primeiro, tenho 
imensas saudades de estudar e, depois, porque sinto que estou muito parada e 
apetecia-me imenso. Acho que é mais este egoísmo, pronto. (...) É manter um 
bocado... (...) a dinâmica das coisas, é manter um bocado a ideia de como é que 
as coisas hão de ser, mesmo quando não são assim. Porque acho que, depois 
quando se chega ao ensino e se vê que muita coisa não é assim, tem-se um 
bocado a tendência de encostar à box e acabou. (E3, p. 32) 

Antes de saber qual a escola em que seria colocada no 3º ano, Susana recebe a notícia de 

que não ficou colocada no mestrado, o que não constituiu uma surpresa para si. Tinha 

consciência que o seu currículo não era muito relevante, face ao elevado número de 

candidatos que se apresentaram. No entanto, não ficou desanimada, reiterando o seu 

desejo de realizar esse curso e, portanto, voltar a concorrer num momento mais 

apropriado. 

No 3º ano de carreira, a satisfação e a motivação de Susana quanto à sua actividade 

profissional altera-se bastante devido ao facto de ser colocada numa escola problemática 

e com um horário reduzido. Para além do enorme desapontamento por não conseguir 

um horário completo, com o início do ano lectivo começa a aperceber-se de que os 

alunos que tem pela frente são muito diferentes de todos aqueles com quem tinha 

trabalhado anteriormente, mesmo aqueles que evidenciavam muitas dificuldades de 

aprendizagem. Embora a coordenadora de Departamento tenha alertado os novos 

professores de que os alunos eram “muito fracos”, Susana não pensou que a realidade 

fosse tão difícil como se veio a manifestar. Sente uma grande frustração por não 

conseguir abordar diversos temas do 8º ano, dado os alunos não possuírem os pré-

requisitos necessários para tal e, também, observa uma desmotivação muito grande por 

parte destes em relação à Matemática e à escola, em geral. Como refere, sentiu 

necessidade de optar por trabalhar com os alunos conceitos e procedimentos 

matemáticos de anos anteriores, elaborando uma planificação alternativa para as duas 

turmas: 
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Decidi, a partir do 1º período, não dar mais nada do 8º ano, porque não vale a 
pena. Ainda agora comecei com as equações mas eles não sabem nada o 
conceito de equação, portanto não fazia sentido, e nem vou dar equações de 
segundo grau, acho que não faz sentido nenhum. E eu apresentei uma 
planificação em Janeiro, que foi aprovada em Pedagógico, de um sistema de 
dar aulas que, quer dizer, não tem a nada a ver com o 8º ano! (...) Quer dizer, 
há capítulos do 8º ano que se consegue dar: Semelhança de triângulos, o 
Teorema de Pitágoras. A nível de coisas analíticas é tudo completamente 
diferente, tudo de uma maneira muito básica porque é isso que eles precisam. 
Eles não sabem, por exemplo, simplificar expressões do género: -5+7-3. 
Portanto, não fazia sentido nenhum andar para a frente. (E4, p. 2) 

Com o decorrer do ano lectivo, esta jovem professora vai tentando contribuir para 

alterar a postura dos alunos em relação à Matemática e levá-los a realizar algumas 

aprendizagens na disciplina, mas sem muito sucesso. Os resultados que os alunos 

apresentam nos testes ficam muito aquém daquilo que Susana esperava e também não 

consegue levá-los a ter uma atitude mais activa nas aulas, nem centrar mais a 

aprendizagem neles próprios. Por estes motivos, afirma que não conseguiria continuar 

nesta escola por mais um ano, estando desejosa de que este ano acabe rapidamente: 

É muito complicado, é muito complicado [trabalhar com estes alunos], porque 
a pessoa sente que não avançou nada. Não consegue, por exemplo, lançar uma 
questão qualquer e eles chegarem lá, não... e é muito desmotivante. (...) Eu não 
era capaz de estar aqui mais do que um ano, eu dava em doida. Eu acho que a 
maior parte das pessoas se habitua e realmente já consegue não se preocupar. 
Vai para a aula sem objectivos nenhuns, que eu acho que é o melhor para a 
pessoa andar bem com ela própria! (E4, p. 4) 

Para além da decepção com as aprendizagens das suas turmas, Susana mostra-se 

também muito desagradada com a escola, em geral. Observa que os alunos do 2º ciclo 

ainda são mais difíceis, porque são muito indisciplinados e têm comportamentos 

provocatórios para com todas as pessoas na escola. Susana relata dois incidentes que se 

passaram com alunos desse ciclo de ensino que a deixaram perplexa: 

No último dia de aulas de Carnaval, eu estava a dar aulas no segundo andar, 
houve um [aluno] que subiu pelos canos da água, com três balões de água, e 



 

 
A construção da identidade profissional 

360

nos molhou a todos. Encharcou os cadernos de toda a gente e saiu a correr 
pela porta, eu nem tive tempo de ver quem era. Isto acontece assim estas 
coisas! (...) Houve aí um dia em que começou a cheirar mal e as contínuas 
foram abrir os cacifos e estavam cócós dentro dos cacifos! Eles fizeram cócós 
nos cacifos. Por amor de Deus, não é?! Eles são completamente péssimos. 
“Não têm”, eh pá, “não têm... pinga de cérebro”, como diz uma colega minha. 
São mesmo... É muito difícil. (E4, p. 5) 

De uma forma geral, não sente que a escola tenha sucesso em lidar com este tipo de 

alunos e deparou-se com a total ausência de recursos para fazer um trabalho de outra 

natureza na disciplina de Matemática. Ainda assim, verifica que o conselho executivo 

tem proposto a criação de cursos de natureza mais prática que julga serem mais 

apropriados para estes alunos, embora por enquanto tenham conseguido a aprovação 

somente de um. 

Observa pouco empenhamento por parte dos professores, havendo um sentimento 

geral de insatisfação com esta escola. Reconhece que, apesar de tudo, tem sido bastante 

persistente, na medida em que, não desistiu do seu lugar, como aconteceu com todos os 

outros professores que este ano foram colocados em mini-concurso como ela. Para 

além da sua insatisfação com o contexto em que se desenrola a sua actividade 

profissional neste 3º ano, Susana ficou também muito decepcionada com o facto de não 

ter um horário completo, porque o seu vencimento foi drasticamente reduzido e, em 

especial, porque isso poderia afectar de forma negativa as suas perspectivas de colocação 

futura. 

Ao longo destes três anos, procurei conhecer também as perspectivas de Susana acerca 

do modo como a profissão é vista socialmente e das possibilidades de progressão na 

carreira, com o objectivo de compreender até que ponto estas tinham influência na sua 

satisfação profissional. Em relação ao primeiro aspecto, esta jovem professora considera 

que os professores, como classe, têm vindo a perder o elevado prestígio que já tiveram. 

Como refere, algo hiperbolicamente, ser professor em Portugal, “qualquer dia, é como 

ser professor no Brasil, que é como ser varredor de rua” (E2, p. 4). Argumenta que essa 

mudança de atitude por parte da sociedade é visível na forma como os alunos e os 

funcionários da escola encaram os professores: “cada vez mais ao nível deles” (idem). 
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Atribui a responsabilidade por esta situação, principalmente, aos professores que 

considera ser uma classe que se caracteriza pela desunião. Ao pensar nas profissões dos 

seus antigos colegas do ensino secundário, verifica que, no geral, têm um prestígio social 

mais elevado, embora não considere que isto seja sinónimo de bem-estar profissional. 

Apesar de tudo, esta jovem professora continua a afirmar que não trocaria a sua 

profissão por mais nenhuma, a menos que não tivesse oportunidade de continuar a 

exercê-la por falta de colocação. 

No que diz respeito à progressão na carreira, Susana encara-a, principalmente, como um 

processo de desenvolvimento profissional, considerando que se abrem diversas 

oportunidades para tal. Destaca a facilidade que o professor tem em realizar diversos 

tipos de formação, como o mestrado, devido à flexibilidade de horários. Embora 

admitindo que se levantam sempre alguns obstáculos, considera que este é um dos 

aspectos mais positivos na profissão: a possibilidade de investir na sua própria 

promoção profissional. 

Portanto, ao cabo dos três primeiros anos, a profissão continua a ser interessante para 

Susana, mas a precariedade de emprego é um elemento altamente perturbador que a 

impede de encarar o seu projecto profissional com confiança. Esta jovem professora 

sente uma grande indignação quanto aos concursos de colocação de professores em 

vigor na altura, e que expressa do seguinte modo, logo no 1º ano de carreira: 

Os professores no início de carreira sofrem estas coisas e cada vez mais, 
porque os horários são horríveis. Havia horários em Lisboa de 4 horas. Aliás, 
se tivessem vergonha nem mandavam um horário para lá de 4 horas. Mas, 
pronto, vai ser assim e cada vez pior! Nem quero pensar como é que vai ser 
para o ano. (E1, p. 2) 

Essa situação acaba por afectá-la no 3º ano, como vimos, ao conseguir um horário com 

apenas 10 horas. Susana manifesta, então, pouca vontade de continuar a investir na 

profissão e, por exemplo, responde de modo negativo ao incentivo de um ex-colega de 

curso para participar numa acção de formação num tema ligado à Didáctica da 

Matemática, em relação ao qual demonstrava grande simpatia anteriormente, e que iria 

realizar-se na FCUL. Perante a perspectiva de vir a não ter colocação no ano seguinte, 

começa, então, a cogitar sobre outras hipóteses de emprego, embora sem grande 
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convicção. Entretanto, no decorrer deste 3º ano de carreira, Susana apercebe-se de que 

talvez tenha possibilidade de entrar para um lugar do Quadro de Zona Pedagógica 

(QZP), no ano seguinte. Com o avançar do processo de colocação de professores, a sua 

convicção de que terá um lugar de Quadro, provavelmente no Alentejo, vai 

aumentando, o que lhe dá um novo alento para continuar com a sua actividade ao longo 

desse ano, embora esperando que o próximo ano se desenrole um contexto mais 

favorável. 

 
9.3.2.Percepção da actividade profissional 

No decurso destes primeiros anos na carreira, Susana denota ainda uma grande margem 

de indefinição na sua visão sobre a actividade profissional. Por um lado, manifesta 

muitas dúvidas, quando fala acerca das suas perspectivas sobre o ensino da Matemática, 

as quais vão emergindo da sua prática lectiva, bem como do diálogo com os seus pares. 

O discurso de inovação, que Susana associa à formação inicial, começa a ser perturbado 

pelo confronto com a realidade escolar e com as ideias dos colegas que considera terem, 

no geral, práticas tradicionais. Por outro lado, quando fala das suas grandes opções, 

neste contexto, tende predominantemente a justificá-las baseando-se nos seus gostos 

pessoais e, em menor escala, naquilo que julga ser mais importante para os alunos. 

Assim, por exemplo, como referi, esta jovem professora menciona o objectivo de levar 

os alunos a gostar de Matemática, dado que à partida há muitos casos em que isso não 

acontece. No excerto seguinte, Susana utiliza alguns adjectivos para descrever a 

satisfação profissional que o professor sente quando consegue levar os alunos a ter uma 

melhor relação com a Matemática, por exemplo: “gratificante”, “super-giro”, “óptimo”. 

Recordando as suas palavras: 

Penso que (...) o facto (...) de ser uma disciplina em que à partida os alunos têm 
alguma dificuldade, acho que é muito... gratificante e que é super-giro levá-los a 
gostar de Matemática. E isso não é uma coisa fácil, mas quando eles têm assim 
uma expectativa um bocado baixa em relação à disciplina e depois chegam ao 
fim com uma expectativa mais elevada, eu acho que isso é óptimo para nós 
[professores]. (E2, p. 3) 
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Procurarei, pois, descrever a percepção desta jovem professora sobre a actividade 

profissional tendo em conta os aspectos que acabei de referir. Susana aparenta definir a 

sua função como professora, fundamentalmente, em torno do ensino e da 

aprendizagem de conhecimentos e processos matemáticos. Assim, segundo ela, ser 

professora significa, sobretudo, ser professora de Matemática, atribuindo aos outros 

domínios da profissionalidade docente um papel claramente subsidiário. 

Susana não aponta um conjunto de finalidades para o ensino da Matemática, em geral. 

Contudo, ao expressar as suas preocupações quanto à sua prática, percebe-se que 

existem objectivos que são importantes para si, ainda que não sejam habitualmente 

definidos em termos do aluno. Existe a preocupação da sua parte de que todos os 

alunos realizem algumas aprendizagens na Matemática, mesmo aqueles que revelam 

muitas lacunas na sua formação. Essas aprendizagens dizem respeito, basicamente, aos 

conteúdos matemáticos e a processos tais como a resolução de problemas e a 

comunicação e argumentação matemáticas. Susana descreve o seu principal objectivo ao 

ensinar Matemática da seguinte forma: 

O meu objectivo principal é mesmo conseguir pô-los a trabalhar para ver se 
aprendem alguma coisa. Pô-los a trabalhar a todos (...) É tentar... compensar 
um bocado algumas faltas que eles têm (...) A minha preocupação é sempre, 
tentar dentro da matéria, fazer coisas diferentes, para eles ao menos levarem 
uma ideia das coisas, no geral. Tento sempre falar um bocadinho de cada coisa, 
e tento sempre não... trabalhar muito, muito na mesma coisa. (...) Pronto, é 
mesmo isso, é... é ensiná-los o mais que consiga ou fazê-los aprender o mais 
que consiga, de qualquer maneira. (R1, p. 14) 

Portanto, Susana pretende que os alunos adquiram conhecimentos matemáticos 

variados, procurando não se deter demasiado em determinadas áreas. Afirma que 

procura centrar-se na aprendizagem do aluno e não tanto em abranger todos os 

conteúdos programáticos relativos aos conhecimentos. Susana considera que, como 

consequência da sua formação inicial, passou a gostar mais de algumas áreas da 

Matemática do que de outras. Por exemplo, prefere a Geometria relativamente ao 

Cálculo, bem como as abordagens mais intuitivas e geométricas em detrimento das 

analíticas, ao contrário do que sucedia quando frequentava o ensino secundário como 
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aluna. No 1º ano de carreira manifesta já essa preferência, a qual tem uma expressão 

concreta na sua prática lectiva, referindo que: 

Agora acabo por achar as equações uma “seca” e os sistemas uma “seca” e adoro 
tudo o que tem a haver com Geometria. Inclusive quando dei Sistemas de 
Equações, lá em Monte Perdido, eu dei imensa importância aquela parte 
geométrica da resolução gráfica, resolução gráfica de sistemas e nada àquela 
parte analítica. (E1, p. 9) 

Esta professora valoriza, também, bastante a resolução de problemas, em todos os 

níveis de escolaridade, a qual considera contribuir, inequivocamente, para uma 

aprendizagem mais significativa e para o desenvolvimento do raciocínio matemático nos 

alunos. Contrapõe este tipo de tarefas às situações de aplicação de conhecimentos, que 

classifica como “mecânicas”, reconhecendo às primeiras a virtude de permanecerem 

enquanto capacidades que os alunos desenvolvem. Como refere: 

Acho (...) que se ganha muito na resolução de problemas, porque a resolução 
de problemas é uma coisa que se ganha e que fica, enquanto que a aplicação de 
conhecimentos é uma coisa que... aquelas definições para eles... eles sabem 
naquela altura e nunca mais sabem. (E3, pp. 23/24) 

Na perspectiva de Susana, há necessidade de ultrapassar os métodos tradicionais de 

ensino, centrados na exposição dos conteúdos pelo professor. A estes associa também 

um certo behaviorismo que considera desajustado face à realidade dos alunos que 

frequentam as nossas escolas. Em contraste, defende as metodologias mais centradas no 

aluno, que permitem que cada um trabalhe de acordo com o seu próprio ritmo. 

Considera, pela sua própria experiência, quer enquanto aluna, quer agora como 

professora , que essas metodologias promovem, de facto, a aprendizagem do aluno: 

Acho que quando nós trabalhamos ao nosso ritmo e somos nós a trabalhar que 
as coisas funcionam de longe melhor. Depois (...) também por influência da 
faculdade. E depois, também, influência do pouco que já aprendi [como 
professora] (...) Não tenho dúvida nenhuma que quando são os alunos a 
fazerem as coisas que eles aprendem muito mais do que quando somos nós a 
fazer no quadro e eles passam... Sem dúvida, acho que as metodologias 
centradas neles têm muitas vantagens. (E2, p. 14) 
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Paralelamente, esta jovem professora manifesta um gosto especial por aulas dinâmicas 

em que os alunos participam de forma activa no seu desenvolvimento. Designa, 

genericamente, este tipo de aulas como de ‘discussão’. Parece valorizar nessas aulas a 

possibilidade dos alunos expressarem o seu pensamento e de argumentarem uns com os 

outros. Considera que este tipo de metodologia é mais adequada às características dos 

alunos, actualmente, que são, no geral, mais espontâneos e interventivos, ao invés do 

que sucedia quando era aluna. Surpreende-se, por vezes, com questões interessantes que 

estes lhe colocam e que permitem gerar boas discussões, o que a leva a afirmar: 

Acho que em comparação, eu prefiro os alunos de hoje do que os alunos de 
antigamente. (...) Eu acho que eles são mais.... abertos, mais interessados, 
mais... mesmo quando não conseguem, às vezes, ter notas boas a Matemática, 
mas pelo menos são engraçados. 

Acho que os alunos têm características muito diferentes daquelas que eu tinha. 
Eu penso que se só tivesse alunos iguais a mim não achava piada nenhuma a 
dar aulas. Quando eu falo desta minha turma do 9º ano, eu até me revejo um 
bocado neles porque eu era assim: quanto mais coisas eu tivesse para estudar, 
melhor. Tipo, fazer aquilo tudo, tudo, tudo. Eu era um bocado assim, eu 
queixo-me deles agora porque tenho outra visão. Porque choca-me que eles 
sejam assim, mas eu era assim. (R1, p. 15) 

Susana recorda-se de uma aula de ‘discussão’ do 6º ano do ensino básico, com a qual 

ficou muito contente pela participação entusiástica de todos os alunos. O seu objectivo 

para esta aula era ajudá-los a distinguir conceitos geométricos no espaço e no plano. 

Para tal, dividiu a turma em pequenos grupos aos quais iam sendo distribuídos figuras e 

sólidos geométricos. Os grupos não sabiam quais as figuras ou os sólidos que os outros 

tinham. Cada grupo teria que descrever as características dos objectos à sua guarda, sem 

os mostrar, por forma a que os restantes grupos conseguissem identificá-los. Susana 

ficou muito agradada com o forte envolvimento de todos os alunos, mesmo daqueles 

acerca dos quais tinha expectativas mais baixas. Como refere: 

Foi muito engraçado a concretização final daquilo, porque surgiram tantas 
coisas giras. Porque, por exemplo, um dizia: “então, isso tem dois lados...”, não 
sei quê, não sei quê. Depois eu ia sempre assim conduzindo. Bem, estava toda 
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a gente assim completamente! Até mesmo os alunos mais fraquinhos, 
completamente! 

E depois foi super-giro, porque eu comecei a aula irritadíssima com eles por 
causa de (...) uma bola, e depois no fim acabei a aula a pegar na bola, porque a 
bola tinha uma série de figuras geométricas. Porque, entretanto (...) para eles já 
havia Matemática em todo o lado, que eu acho que essa ideia é muito gira. (...) 
Eles diziam assim, “Ó stôra, já viu? A stôra que nem sequer queria a bola... 
começou a reclamar...”, porque eles entraram a jogar futebol na aula, fazem 
isso muitas vezes. Por acaso, foi muito giro. Depois estava um relógio naquela 
sala e depois eles já viam... comparavam as coisas com o relógio e com a forma 
do relógio. Foi muito giro, por acaso. (E3, pp. 17/18) 

 

Em estreita relação com as ideias de aprendizagem centrada no aluno e de aulas de 

discussão, Susana defende a importância do trabalho de grupo no ensino da Matemática. 

No entanto, considera que esta não é uma metodologia fácil de implementar, dado 

observar que os alunos não têm, habitualmente, hábitos de trabalho cooperativo. Julga 

que isto acontece, especialmente, porque todos os anos os alunos têm professores 

diferentes. Argumenta que seria necessário dar continuidade a este tipo de metodologia, 

por exemplo, ao longo de um ciclo. Isso é o que se tem passado com uma das colegas 

de grupo do 2º ciclo da escola em que esteve no 2º ano, mas que não é acompanhada 

por nenhum outro professor do 2º ciclo ou do 3º. Denota sentir uma certa admiração 

pelo sucesso que essa colega tem na realização de trabalho em grupo, salientando o 

ambiente de trabalho efectivo que a professora consegue criar, bem como os bons 

resultados que a maioria dos seus alunos atinge. Susana descreve vividamente as 

consecuções da sua colega, Cristina, neste domínio: 

Ela é espectacular, por acaso. Às vezes passo lá pelas aulas dela, (...) até fico 
parada à porta, os miúdos não me vêem mas ela vê e até se ri. (...) E aquilo 
transmite assim uma harmonia que eu acho que não tenho nas minhas aulas... 
Porque, primeiro ela tem uma capacidade de auto-disciplinar os miúdos que eu 
acho fantástico, que eu acho que é muito difícil (...) 

Ela é efectiva lá na escola. Tem uma turma do 8º ano que vem desde do 5º. (...) 
Tanto está no 2º ciclo como no 3º, ela pega nos miúdos e acompanha-os (...) 

Disse-lhe, “Tens que me deixar ir a uma aula tua”, e ela disse; “Podes ir 
quando quiseres”. E eu fui. E o mais engraçado é que uma pessoa entra lá e 
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percebe perfeitamente que aquilo é o dia-a-dia deles (...) Os miúdos sabem 
trabalhar em grupo, que é uma coisa que também não se ganha num ano, e que 
ela tem alguma vantagem nisso porque os acompanha há muito tempo. 

Mas, por exemplo, eles vão ao quadro e eu tento muito fazer isto e há muitos 
alunos meus que já fazem isto, até bem, mas há muitos que não fazem— que é, 
eles vão ao quadro explicam tudo o que fazem, os outros ficam sossegadinhos 
a ouvir. Eles fazem a aula toda sem ela. Ela fala e orienta-os muito pouco, 
porque eles não precisam. Eles realmente trabalham sozinhos. (...) É uma coisa 
que também gostava muito de aprender: pô-los a trabalhar bem em grupo (...) é 
uma coisa que tem imensa vantagem. (E3, pp. 5/6) 

Contudo, no decorrer destes primeiros anos como professora, Susana tem constatado 

que a maioria dos colegas não tem práticas consentâneas com as novas orientações para 

o ensino da Matemática, predominando o tradicionalismo. Como indiquei acima, esta 

jovem professora considera os métodos tradicionais uma certa herança do behaviorismo e 

que julga encontrar-se bem patente no tipo de questões que se encontram nos testes 

escritos da maior parte dos seus colegas na escola do 2º ano. Refere que: 

Acho que toda a gente tem muita consciência de que a resolução de problemas 
é muito importante, que já não dar aulas tradicionais é muito importante. Mas 
eu acho que... especialmente nesta escola isto acontece muito, que há um 
esforço por parte de alguns professores em manter a tradição. Quando (...) se 
vê os testes que se fazem, percebe-se isso perfeitamente. Os testes são muito... 
behaviorismo, ainda. (R1, p. 16) 

Aponta como possíveis explicações para esta situação que é motivo de decepção para si, 

por um lado, a falta de condições de trabalho nas escolas e, por outro, a dedicação, em 

termos de tempo, que essas novas metodologias exigem aos professores. A sua 

percepção é a de que existe um discurso inovador sobre o ensino da Matemática, por 

parte de muitos professores, mas que não tem reflexo nas práticas. Como exemplo, 

refere a delegada de grupo do 3º ciclo, a qual considera uma excelente profissional:  

Vejo que (...) ela faz assim umas observações super-inteligentes e tem 
preocupações fortes [com o ensino] até. Dá sempre muito apoio, ela diz: “tudo 
o que seja inovar eu acho bem, mesmo que percas aulas”. Tipo quando é 
apresentação das aulas, eles a apresentarem ou qualquer coisa. É muito de 
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acordo com isso e quando fala comigo é sempre assim, mas depois na prática 
ela não é assim. (...) Eu sei que é difícil ser assim mas acho que mesmo as 
pessoas (...) têm noção disto, mas na prática não fazem isto. (R1, p. 16) 

Face a esta postura da maioria dos seus colegas, Susana começa a ponderar sobre o lugar 

da mecanização de regras e procedimentos na aprendizagem da Matemática. Como 

reconhece, pelas conversas com outros professores: “agora já começo a pensar um 

bocado se isso também não é preciso. (...) eu acho que é preciso mecanizá-los e acho que é 

preciso tudo” (R1, p. 16). No 1º ano na carreira, porém, afirmava-se ainda 

irredutivelmente não-behaviorista.  

Neste 2º ano, Susana começar a pensar também que algumas das suas expectativas 

relativamente ao sucesso dos alunos não são muito realistas. Apercebe-se que, como 

professora, não consegue vencer todos os obstáculos e que tem de aceitar isso, como 

uma inevitabilidade, para não perder o seu equilíbrio emocional. Nas suas palavras, 

trata-se de perder uma certa ilusão, 

de que realmente os alunos são todos capazes de aprender e que nós podemos 
realmente fazer muita coisa por eles, porque às vezes não podemos, não temos 
condições. E eu acho que acreditar nisso e ficar frustrada pode ter muita 
desvantagem, a nível emocional, sobretudo, e isso depois tem consequências na 
profissão. Há muita gente que fica muito mal por causa disso porque não 
consegue e, se calhar, não conseguir não é assim uma coisa tão de estranhar, 
como se possa pensar. (E3, p. 19) 

O seu 3º ano na carreira, marcado por uma experiência muito negativa como vimos no 

ponto anterior, vem ainda abalar mais profundamente um certo idealismo que considera 

que possuía até então. Nesse momento de desânimo face aos fracos resultados obtidos, 

Susana tem como objectivo principal levar os alunos a realizarem algum tipo de 

aprendizagem, por mais simples e básica que esta seja. As suas perspectivas sobre o 

ensino da Matemática alteraram-se, ao longo deste 3º ano, durante o qual passou a 

considerar que qualquer tipo de metodologia de trabalho é aceitável desde que contribua 

para a aprendizagem do aluno. O professor ideal, do seu ponto de vista, é então aquele 

que:  
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consegue chegar ao fim e perceber que os alunos aprenderam realmente 
alguma coisa com ele. Seja da maneira que for, pode até ter sido da maneira 
mais autoritária, mais distante ou mais ligada aos alunos ou... eu acho que isso 
não interessa muito. (...) Tive alturas em que eu pensei que os professores que 
eram autoritários ou os professores que só davam aulas de quadro ou os 
professores... não eram bons professores. Eu sempre tive esta ideia e agora já 
não tenho. Eu acho que os bons professores são aqueles que realmente 
conseguem fazer com que os alunos aprendam, e ponto final! (E4, pp. 8-9) 

No caso particular dos alunos que teve neste 3º ano, Susana considera que o seu 

objectivo principal é que acabassem o ano com um conjunto de aprendizagens básicas 

que lhe seriam úteis no seu dia-a-dia. Assim, por exemplo, quando abordou a Estatística, 

apenas procurou que os alunos conseguissem calcular mentalmente algumas 

percentagens, sempre em contextos ligados à realidade. Manifesta então o que significa 

para si que os alunos “aprendam alguma coisa”: 

Acho que se eles chegarem ao fim e realmente não se esquecerem que 50% é 
metade de uma coisa, eu já fico felicíssima com isso. Eu acho que isto é que é 
sentir que eles aprendem alguma coisa. Eu tenho a certeza que se eu lhes a 
estiver a dar matéria do 8º ano, eles sabiam assim alguma coisa na altura do 
teste, faziam, quando chegasse ao fim já não se lembravam de nada, que eu 
acho que é o que acontece a estes miúdos. Mesmo aqueles que conseguem ter 
positiva é só porque nós fazemos sempre fichas muito parecidas com os testes 
e aqueles que estudam conseguem. Conseguem reproduzir, depois aquilo não 
fica lá nada, eles chegam ao fim e não sabem nada. (E4, p. 9) 

Portanto, esta jovem professora pretende que os alunos realizem aprendizagens 

duradouras e que não decorem apenas conceitos e procedimentos que esquecem logo a 

seguir ao teste. Para além desta contribuição prática que considera que a Matemática 

pode dar para a formação dos alunos, Susana julga que a sua disciplina pode ajudá-los a 

desenvolver algumas atitudes e valores que são indispensáveis a uma boa integração na 

sociedade. É notória para si a falta de respeito, destes alunos, por regras e normas de 

todo o tipo. Assim, considera que é natural que tenham dificuldade em compreender 

que na Matemática precisam de seguir escrupulosamente as regras que lhes são 

ensinadas para serem bem sucedidos. Assim, Susana alerta-os muitas vezes para esse 
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facto, evidenciando-lhes o paralelismo que existe entre a necessidade de respeitarem as 

regras estabelecidas na Matemática e na convivência diária com os outros. 

Esta jovem professora considera que as dificuldades que sente para atingir o seu 

objectivo de levar os alunos a aprenderem Matemática decorrem, em boa medida, do 

desajuste que existe entre o modelo da escola tradicional e a sociedade actual. 

Referindo-se ao 2º ano de carreira:  

Acho que tem a ver com a falta de medidas (...) tendo em conta os alunos que 
se têm e face à situação que se vive. Eu acho que o problema não é dos 
miúdos, é do sistema. Porque... os miúdos mudaram, as situações familiares 
mudaram e a escola continua na mesma! Os miúdos quando se portam mal ou 
quando têm problemas ou... eles não têm a culpa disso. (...) Acho é que os 
miúdos muitas vezes são assim e que também a escola não faz nada por eles... 
O sistema de ensino está muito desajustado à sociedade, porque os tempos 
mudaram. E eu acho que não se tem que continuar com a escola como se tem 
continuado até agora, porque uma escola assim já não funciona. (E3, p. 19) 

Esta escola, de que Susana fala, é a “escola para todos”, que considera uma ideia 

democrática com a qual, por princípio, devemos concordar, mas que julga não dar 

resposta às necessidades de todos os alunos porque os trata de modo indiferenciado. 

Defende assim, um sistema de ensino com diferentes vias desde o ensino básico, tal 

como sucede noutros países de que tem conhecimento. Do seu ponto de vista, trata-se 

de: 

seleccioná-los, [mas] eu acho que não é mau para eles, é bom para eles. Há 
miúdos que não têm capacidade de estar numa escola normal, e com o sistema 
de ensino que nós temos nunca vão ser ninguém. E eu acho que cada vez mais 
isso devia ser... pensado e não é. (E3, p. 19) 

Susana critica também o actual sistema quanto à prevalência de uma certa indulgência 

face às situações de indisciplina, considerando que existe uma grande falta de 

instrumentos de controlo sobre os alunos. Na sua opinião, esta situação dificulta muito 

a tarefa do professor e constitui um obstáculo à aprendizagem para muitos alunos: 
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Mesmo em termos de indisciplina... eu acho que... se se deixa isto continuar 
assim é grave. (...) Há muitos alunos que não aprendem, há muitos alunos que 
estão em situações complicadas (...) porque estão inseridos em turmas em que 
realmente é impossível dar a aula. E não se faz nada contra isto! Eles não 
chumbam por faltas, portanto não, não há controle de nada. Acho que temos 
um sistema de ensino muito permissivo. Eu acho que os miúdos têm que ser... 
Claro que eu não defendo, nunca na vida, a autoridade que se tinha no tempo 
de Salazar... Não é nada disso, nem nada parecido. Mas eu acho que se está... 
um bocado num extremo oposto disso. (E3, p. 19) 

Embora criticando o sistema de ensino, na medida em que considera que este não tem 

acompanhado os novos tempos, Susana mostra-se um pouco reticente quanto ao 

sucesso de algumas medidas de renovação curricular que dizem respeito a outras 

dimensões da formação do aluno para além do domínio da Matemática. Assim, por 

exemplo, no final do seu 1º ano, considera que as propostas de gestão flexível do 

currículo são interessantes mas de difícil implementação, uma vez que nem as escolas 

nem os professores estão preparados para elas. No final do seu 2º ano, na sua 

perspectiva, também a área curricular não disciplinar de Estudo Acompanhado não 

atingiu os objectivos pretendidos. A sua experiência nesse ano fê-la crer que esta área 

não seria igualmente apropriada para todos os alunos, dado que alguns já teriam 

adquirido os métodos de estudo necessários. Referindo-se a esses alunos afirma: 

“Metade deles não precisam daquilo para nada, mais valia deixá-los ir embora para casa 

do que estar ali a aprender métodos de estudo, miúdos que já têm perfeitamente 

métodos, é uma seca para eles” (E3, p. 21). Por esse motivo, Susana encara o retorno do 

Apoio Pedagógico como uma medida adequada. No entanto, com a sua turma de 6º 

ano, desenvolveu um trabalho nesta área que considera ter sido muito bom. Pôs em 

prática, juntamente com a colega de História, uma pedagogia diferenciada consoante o 

nível de desempenho dos alunos nas várias disciplinas. Explica como trabalhavam, por 

exemplo, com a disciplina de Inglês: “Dividimos os alunos que tinham mais dificuldades 

dos que tinham menos (...) Uns faziam... liam coisas e respondiam a perguntas de textos 

muito mais complicadas e os outros muito mais fáceis. (E3, p. 21) 

Adicionalmente, afirma que, devido ao facto de leccionar esta área, foi bem sucedida em 

desenvolver um bom relacionamento com uma das turmas de 7º ano, a qual lhe parecia 
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muito problemática à partida. Tinha oportunidade para conversar com os alunos sobre 

outros assuntos, permitindo-lhe conhecê-los melhor, o que facilitou a criação de um 

ambiente de trabalho muito favorável e que até se estendeu a outras disciplinas. 

Já em relação à permanência da área de Formação Cívica no currículo do ensino básico, 

Susana é mais favorável, embora não a tenha leccionado. Pelos comentários dos seus 

colegas conclui que esta área tem uma dupla função formativa. Por um lado, porque 

permite ao director de turma tratar os assuntos ligados a essa sua função sem ocupar 

tempo da sua disciplina e que, muitas vezes, são importantes para todos os alunos. Por 

outro lado, considera tratar-se de um espaço em que são abordados temas da 

actualidade ligados aos interesses e problemas dos alunos e que, por isso, contribui para 

a sua formação. Vimos, pois, que esta professora embora tenha obtido alguma satisfação 

ao leccionar a área de Estudo Acompanhado e valorize a área de Formação Cívica, estas 

têm um papel secundário na definição da sua profissionalidade docente. 

Ainda assim, Susana vê como um aspecto interessante da profissão a possibilidade do 

professor desempenhar diversos cargos na escola. Estes poderão, na sua opinião, 

contribuir para que o professor venha a ter uma maior interacção com os colegas e se 

integre melhor na escola. De facto, esta jovem professora valoriza bastante o trabalho 

colaborativo com outros professores, em especial no seio do grupo disciplinar. A sua 

experiência na escola do 1º ano, em que esteve durante um único período, constitui uma 

referência importante para si quanto ao modo de trabalho em grupo. Existia uma 

dinâmica muito própria neste grupo que fazia com que as pessoas tivessem prazer em 

trabalhar em conjunto na planificação das actividades lectivas. Susana considera que é 

necessário existir no grupo uma ou duas pessoas com capacidade de liderança para 

incentivarem a participação dos restantes colegas. Pôde observar essa qualidade tanto na 

delegada de grupo da referida escola do 1º ano como nas delegadas de grupo do 2º e do 

3º ciclos da escola do 2º ano, embora tivessem características diferentes. Reportando-se 

a essa escola do 1º ano, afirma: 

O ano passado eu acho que havia mais espírito de... (...) as pessoas trabalhavam 
sem dar muito... a ideia de trabalho. Era assim tudo muito na descontracção, 
muito na desportiva. Até porque a coordenadora era completamente fantástica. 
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E é diferente. Acho que este ano é assim tudo mais rigoroso... Não é mais 
rigoroso, acaba por ser tão rigoroso como era o ano passado, mas nota-se mais 
esse rigor. Até porque a Filomena é uma pessoa que toda a gente tem-lhe assim 
imenso respeito (...) Quando é as reuniões de departamento (...) toda a gente 
está sempre: “Ai, não sei quê, a Filomena...”. Toda a gente tem assim uma 
grande... mas ela é completamente acessível, não tem ar, mas é. Mas de 
qualquer maneira, não há aquela sensação tanto de mistura como havia o ano 
passado. Mas em termos de trabalho é diferente mas também é bom. (R1, p. 6) 

Susana encara este trabalho colaborativo como uma possibilidade de desenvolvimento 

profissional, com benefícios imediatos para os próprios alunos. Refere a esse respeito o 

trabalho desenvolvido no 2º ano, no grupo de 3º ciclo, que se restringiu, quase 

exclusivamente, à componente de avaliação dos alunos. Considera que a actividade de 

planificação dos testes tinha implicações positivas na prática lectiva dos professores e, 

consequentemente, junto dos alunos. Afirma que os alunos também ficam a ganhar com 

o trabalho colaborativo entre professores porque: 

quando para nós [professores], temos uma clarificação das coisas a nível, por 
exemplo da resolução de um teste, em que nós levamos exercícios e depois 
alguém diz, “olha, este exercício não funciona, porque isto não sei o quê e não 
sei o quê” (...) Acho que quando os testes são muito mais uma reflexão em 
grupo, quando as cotações também são discutidas, os parâmetros de avaliação 
são todos discutidos (...) Quando fazemos um teste condiciona um bocado 
depois a maneira como vamos dar as coisas, seleccionamos muitas vezes os 
exercícios que são mais importantes do livro para fazer... Acho que essa 
unanimidade é sempre boa para os alunos. (E3, p. 8) 

Susana não perspectiva este tipo de colaboração entre pares como cerceadora da 

autonomia do professor, a qual considera ser um traço distintivo desta profissão. As 

decisões de grupo são vistas por si, no geral, como orientações para as quais todos 

contribuem e que cada um, individualmente, poderá ou não adoptar. 

Nesta interacção com os colegas de Matemática, esta jovem professora vai identificando 

alguns professores como sendo muito bons profissionais e em relação aos quais tem 

uma certa admiração. Inclui nesse grupo, por exemplo, uma professora com muitos 

anos de experiência da escola de Monte Perdido, acerca da qual afirma que “é uma 
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excelente professora”, mas simultaneamente que “é super-tradicional” e que “já não 

acredita nada nos métodos inovadores” (E1, p. 5). Também no 2º ano denota admirar, 

por exemplo, a capacidade de Alice para pôr os alunos a trabalhar em grupo, e os 

conhecimentos da coordenadora de departamento do 3º ciclo, dizendo: “Quando se 

trabalha com pessoas destas é que se percebe bem o que é que se tem para aprender, e 

eu acho que isso é bom” (E3, p. 7). 

Assim, se na fase inicial do 1º ano reconhece uma influência muito notória da 

experiência formativa do estágio, principalmente pela intervenção da orientadora, 

afirmando então que “há muita coisa que penso e... que tenho em conta este ano com 

coisas que fiz o ano passado” (E1, p. 13), à medida que conhece outros professores com 

outras perspectivas esta situação vai-se alterando. A partir daí as suas colegas começam a 

constituir uma referência cada vez mais forte e algumas das suas convicções começam a 

ser abaladas. Como refere, ainda no 1º ano de carreira: 

Há muita coisa mesmo em que estou ainda assim um bocado sem saber muito 
bem o que é que é melhor (...) No ano passado, nós discutíamos e achávamos 
que aquela era mesmo a melhor maneira, agora há coisas que eu já vou 
ouvindo a opinião das pessoas e já começo a ter também outra ideia. E isso em 
relação a tudo: à ideia das provas globais, à ideia de gestão flexível do currículo, 
a várias ideias que uma pessoa vai falando e vai discutindo. E depois, há 
sempre uma pessoa que pensa numa coisa, e que até é verdade, na qual nós 
nunca tínhamos pensado... (E1, p. 16) 

No 3º ano, não parece ter interlocutores na escola que a façam reflectir sobre as suas 

perspectivas de ensino, mas como referi anteriormente, considera que estas se 

alteraram substancialmente em face das situações que foi vivendo. Ainda assim, 

considera que os seus grandes objectivos como professora não se alteraram 

significativamente desde o 1º ano de ensino. Afirma, a terminar o 3º ano: “Já não sou 

tão idealista como eu era. Acho que já tenho consciência de que há coisas que iam 

ser fáceis que eu agora sei que não são. (...) Mas que, basicamente, os meus grandes 

objectivos são os mesmos” (E4, p. 11). 
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9.3.3. Auto-imagem descritiva como professora 

Esta jovem professora termina o estágio com uma auto-imagem profissional muito 

positiva uma vez que, na sua perspectiva, teve bastante sucesso quer ao nível das 

actividades formativas, quer quanto à aprendizagem dos alunos e ao seu relacionamento 

com estes. Entretanto, a partir do ano seguinte, confronta-se com contextos muito 

diferentes deste. Começa por leccionar no ensino nocturno, o que lhe traz um certo 

sentimento de vazio profissional, dado que sente não poder fazer, em termos didácticos, 

aquilo que gostaria. Tem também de aprender a trabalhar com o ensino básico, 

deparando-se, a partir do 2º ano de carreira, com situações de grande desmotivação por 

parte dos alunos e problemas de aprendizagem. Adicionalmente, vai contactando com 

colegas com perspectivas e práticas que, por vezes, colidem com aquilo que ela própria 

tinha assumido como sendo a prática profissional desejável, mas que lhe parecem mais 

ajustadas à realidade dos alunos com quem trabalha. O 3º ano de carreira é, como 

vimos, um período muito difícil para esta jovem professora que a afecta profundamente. 

Todos estes factores contribuem para que Susana se encontre ainda à procura da 

professora em que se quer tornar e para que a sua auto-imagem descritiva seja um 

pouco difusa. 

Susana admite não ter ainda muitas certezas no âmbito do conhecimento profissional, o 

que a torna bastante receptiva às opiniões dos colegas. Por vezes, ao ouvi-los fica 

convencida que as suas ideias não são as mais adequadas e dispõe-se a alterar a sua 

própria prática. Considera-se, portanto, permeável à influência dos seus pares, 

apresentando um exemplo disso: 

Se as pessoas me dizem, “olha o teste foi pequeno”, e eu até acho que as 
razões que as pessoas apontam, que aquilo que elas dizem até tem um certo 
fundamento, sou bem capaz de [noutra ocasião] fazer um teste grande para ver 
o resultado. (E2,. P. 16) 

Esta jovem professora encara esta sua atitude de uma forma positiva. Não a considera 

como uma fraqueza da pessoa que é influenciável, mas como uma característica 

favorável de alguém que é flexível. No entanto, pensa que, no futuro, quando estiver 
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mais convicta das suas posições, é possível que não venha então a ceder tão facilmente 

às opiniões dos seus colegas. Como refere: 

[Actualmente] não sou nada de pensar, “ó pá, não, isto está bem, é assim!”. Até 
porque não tenho a certeza de nada, porque sou nova aqui [como professora] 
ainda. Se calhar um dia, não sei se algum dia isso vai acontecer, se um dia tiver 
muita certeza de uma coisa, sou capaz de não mudar, mesmo que me digam 
que o meu método não está correcto. Mas sou sempre muito aberta à mudança 
e às sugestões [dos colegas]. (E2, p. 16) 

No 1º ano, Susana considera que a sua prática nas turmas de 9º ano da escola onde 

esteve a fazer completamento de horário foi semelhante à do estágio, tendo adoptado 

metodologias diversificadas e centradas no aluno. Depositando algumas expectativas na 

aprendizagem por descoberta, apercebe-se que não é de fácil concretização, referindo: 

“Há coisas que eu não sei... Não sou capaz de fazer com que eles aprendam se eu não os 

ensinar. Se calhar, ainda vou descobrir um dia a melhor maneira, mas por enquanto 

ainda não tenho esse dom...” (E1, p. 17). Ainda assim, considera que a sua prática era 

muito diferente da professora que foi substituir durante o primeiro período. Pôde 

constatar esse facto pela forma como alguns alunos reagiam à sua metodologia de 

trabalho, apontando mesmo as diferenças que sentiam. Recorda que alguns alunos 

afirmavam que: 

“A outra professora dava a matéria toda, dava um exemplo e depois é que nós 
fazíamos os exercícios”. Quando era uma ficha com uma coisa nova que eles 
tinham de pensar, diziam logo, “mas, ó stôra, a stôra não deu isto!”. Eu dizia: 
“Pensem lá se eu não dei isso. Pensem lá se vocês não sabem fazer isso”. E 
depois, lá se foram habituando. (E1, p. 19) 

Essa atitude dos alunos era reforçada, na sua opinião, pelas características do manual 

que tinha sido adoptado nessa escola. Susana não se identifica com a metodologia de 

trabalho que é ali preconizada, em que é dada ênfase à resolução de exercícios 

rotineiros. Como afirma: 

Eles usavam muito o livro (...) da Porto Editora que é aquele que toda a gente 
usa. Eu não gostava muito dos exercícios que eram todos muito iguais. E 
depois havia alunos que sentiam um bocado essa falta porque estavam muito 
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habituados a fazer sempre a mesma uma coisa até aprender e depois como não 
faziam, tinham aquela sensação que não estavam a aprender nada. (E1, p. 19) 

Nessas turmas, Susana usou diversos recursos como o retroprojector, a calculadora 

gráfica, jogos e materiais manipulativos. Também resolvia problemas com eles, alguns 

dos quais ligados à realidade. Mas, acima de tudo, destaca como os momentos mais 

agradáveis aqueles em que os alunos se envolviam profundamente na actividade, 

colocando perguntas interessantes e desafiadoras e em que surgiam argumentações 

(“discussões”) em torno de aspectos ligados à Matemática. Recorda: 

Tentava arranjar problemas giros e, mesmo quando era aula de quadro, nós 
discutíamos imenso as coisas. Lembro-me que quando comecei a dar as 
funções que levava assim problemas da vida real, e aquilo para eles era uma 
coisa completamente nova! E eles faziam muitas perguntas. Uma vez quando 
começámos a estudar a proporcionalidade inversa, eu levei uma função que era 
assim de um caso real das águas do mar, qualquer coisa a ver com as águas do 
mar que já não me lembro muito bem. E eu dizia assim, “Então com o passar 
do tempo... ?”. Estas coisas assim que para eles eram giríssimas e eles faziam 
umas perguntas giríssimas. E aquilo depois quando é dividido por zero não dá, 
que é uma coisa que eles nunca deram, e eu dizia, “Então isto quando 
começa... o que é acontece?”, e eles fazem na máquina e vêem que dá erro e 
depois ficam assim... Foi muito giro discutir aquelas coisas com eles. (E1, p. 
18) 

Como referi, anteriormente, esta jovem professora critica o tradicionalismo que 

considera imperar nas aulas de Matemática. No seu 2º ano de carreira, embora não 

querendo tornar-se uma professora tradicional, nota que as suas práticas estão cada vez 

mais em conformidade com as dos seus colegas de escola. Tem procurado lutar contra 

isso mas, por vezes, desanima, até porque tem receio que os seus alunos saiam 

prejudicados em relação aos outros, no momento da avaliação. Sente, no entanto, que 

os seus ex-colegas de estágio têm constituído uma âncora que a ajuda a acalentar as suas 

convicções. Nas suas palavras: 

Acho que os objectivos [hoje são diferentes], mas ainda estamos assim muito 
atrasados. Acho que nós os professores que vimos de novo tentamos isso, mas 
depois, quando não encontramos feedback é muito difícil. Até porque depois 
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pensamos, até que ponto é que estamos a ser justos com os alunos, e isso 
também nos faz um bocado... (...) Eu nunca desisto muito disso, mas tenho 
alturas em que já me apetece mesmo desistir. Pronto, felizmente vou sempre 
falando com a Teresa e com o Raúl que lá me incentivam, e isso é bom. (R1, p. 
17) 

Neste 2º ano, Susana expressa um dilema que vive ao tentar implementar uma 

metodologia que considera não tradicional, a resolução de problemas, mas que tem 

dificuldade em acomodar, por um lado, com o currículo prescrito e, por outro, com as 

práticas avaliativas do grupo de Matemática. Em relação ao primeiro destes aspectos, 

considera que os alunos manifestam muitas dificuldades na resolução de problemas 

“porque não foram treinados”, o que a leva a gastar demasiadas aulas com este tipo de 

tarefas. Esta situação fá-la vacilar, como refere: 

Depois começo a ver que estou atrasada e desisto um bocado. Porque, eu faço 
imensos problemas com eles, especialmente com a minha turma do 9º ano, que 
eles têm capacidade para perceber, mas às tantas desisto porque não tenho 
tempo para estar a fazer muito. (R1, p. 16) 

Em relação ao segundo aspecto, esta jovem professora observa que os seus alunos 

poderão não estar em igualdade de circunstâncias com os outros ao realizarem a prova 

global, no final do ano, devido às opções metodológicas que tomou, o que a deixa 

bastante preocupada. No excerto seguinte, Susana evidencia como procurou fazer da 

resolução de problemas uma parte integrante do tema Sistemas de Equações, enquanto 

que os seus colegas não deram atenção alguma a esta metodologia de trabalho. 

No outro dia estávamos a combinar sobre a prova global e já estávamos 
completamente em desacordo. Porque o tipo de perguntas... já vêm uns a 
dizer, “tem que ser mais directo” (...) 

Por exemplo, nos Sistemas e agora nas Inequações, faço sempre problemas 
para eles equacionarem e resolverem de uma maneira que eles têm que pensar 
um bocado, e ninguém mais faz isto. Sinto, às vezes, que esta falta de 
homogeneidade na maneira como se dá as coisas que também prejudica os 
miúdos porque depois na prova global não vai ser assim. E penso, “se calhar, 
estou aqui a perder tempo com isto e...” (...) Fartei-me de dar sistemas de 
equações sempre em contexto de problemas, quando chegamos para fazer o 
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teste, [os outros professores] puseram logo, “resolva o sistema tal”. Quer dizer, 
sinto um bocado, não é que andei a trabalhar em vão, mas sinto que quando os 
meus alunos chegam ao teste ou à prova global ficam prejudicados em relação 
aos outros e isto também me faz sentir mal. (R1, p. 16) 

Uma característica que sobressai na auto-imagem descritiva desta professora é a forte 

expressão que as emoções têm na sua forma de viver o ensino. Assim, o prazer que 

consegue fruir de certas aulas tem uma importância elevada para si. A forte presença das 

emoções na sua profissionalidade manifesta-se, por exemplo, na sua predisposição para 

se deixar entusiasmar com certas realizações dos alunos. Susana sente, em especial, uma 

enorme satisfação quando os alunos a surpreendem com afirmações e perguntas que 

revelam perspicácia, como referi anteriormente. Essas situações tocam-na em particular, 

dado considerar que quando era aluna não observava esse tipo de contribuições por 

parte dos alunos. Como afirma: “Temos alunos, felizmente, muito mais inteligentes e 

saudáveis que aquilo que eu fui (...) Há alunos que dizem, às vezes, umas coisas lindas 

que eu ainda hoje acho lindas, e eu jamais diria aquilo na minha altura” (R1, p. 15). No 

entanto, esta predisposição tem, igualmente, um efeito negativo em si própria que é o de 

a conduzir a um certo desânimo quando os próprios alunos não são capazes de se 

entusiasmar com as situações que lhes propõe. Perante uma atitude continuada de 

indiferença por parte dos alunos, Susana tende a ceder e a desistir de confrontá-los com 

actividades mais desafiadoras. De alguma forma, o seu entusiasmo parece necessitar de 

ser ‘alimentado’ pelo entusiasmo dos alunos. Este tipo de situação está bem patente na 

forma como esta professora caracteriza a sua turma de 9º ano, no 2º ano da carreira, 

afirmando que são alunos aplicados mas desinteressados. Conta a esse propósito a 

forma como reagiram quando lhes falou acerca de uma sessão a que assistiu sobre o 

número do bilhete de identidade: 

Eles são desinteressados, (...) às vezes, digo-lhes: “mas vocês não se 
interessam...?!” (...) Quando foi aquela sessão do “Bilhete de identidade”, lá no 
Pavilhão do Conhecimento, eu fui ver (...). Aquilo até é giro para explicar aos 
miúdos (...) Foi tão giro, eu vinha tão emocionada! Disse-lhes assim: “Peguem 
lá nos vossos bilhetes de identidade que vou ensinar-vos uma coisa”, e eles não 
acharam piada nenhuma aquilo! Eu fico frustrada. Nunca mais lhes ensino 
nada giro, pronto, eu já prometi (rindo). (R1, p. 9) 
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Susana procurou também realizar com estes alunos algumas tarefas que tinham tido 

sucesso com as turmas de 9º ano, no ano anterior. Refere, por exemplo, que utilizou 

materiais que deveriam suscitar a curiosidade dos alunos e levá-los a pensar sobre certas 

questões desafiadoras, mas que obteve resultados muito desanimadores: 

Quando dei a proporcionalidade inversa no ano passado, adorei dar aquilo. 
Este ano não achei piada nenhuma. Acho que eles é que fazem as coisas. Eu 
vinha tão emocionada para lhes dar proporcionalidade inversa, e foi a seguir 
aos sistemas, que eles normalmente odeiam. Disse-lhes, “a matéria que vem a 
seguir é muito gira”, e eles depois não acharam piada nenhuma àquilo... E 
lembro-me que no ano passado levei até aquela actividade da seringa, da 
proporcionalidade inversa. E discuti com eles por que é que nunca chegava a 
zero e saíram coisas tão giras! Este ano... por mais perguntas que fizesse, eles 
diziam, “ó stora, sabemos lá...”. Oh, pá, são assim tão, tão... 

Eu gosto muito deles, eles são simpáticos mas são tão desinteressados. Não 
consigo aproveitar nada do ano passado, já desisti de dar aulas assim. Agora as 
minhas aulas com eles é: eu explico as coisas e eles fazem os exercícios. É 
sempre isto. Esta semana estão a apresentar os trabalhos, já estiveram a 
apresentar a semana passada. Há grupos óptimos. Há outros grupos que (...) 
lêem pelo papel, que não conseguem dizer aquilo sem ver o papel. E depois 
dão uma ficha aos outros para fazerem e não resolveram a ficha antes. (...) Isto 
no ano passado nunca acontecia. 

Portanto, nunca vou buscar nada do ano passado, porque eles são 
completamente diferentes. Mesmo o tipo de fichas que faço, nem ponho lá 
bonequinhos como punha o ano passado nem nada. É tudo ali, quanto mais 
espaço aproveitar para pôr mais coisas, mais eles gostam. Portanto, já aprendi 
com eles a ser assim. (R1, p. 8) 

Portanto, a partir destes comentários é possível compreender como a sua interacção 

com esta turma gera um sentimento de frustração por não ser capaz de motivar os 

alunos para se envolverem em actividades que são, do seu ponto de vista, 

entusiasmantes. Isso encontra-se bem patente quando diz: “vinha tão emocionada para 

lhes dar proporcionalidade inversa”. O desânimo com esta turma agrava-se na medida 

em que nunca consegue aquele tipo de ambiente em que reina o entusiasmo e que tanto 

é do seu agrado. Esta situação leva Susana a concluir que “eles é que fazem as coisas”, 

fazendo depender dos alunos a sua própria satisfação profissional. Ao mesmo tempo, 
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sente-se reconfortada porque os outros professores também acham que estes alunos são 

muito desinteressados:  

Houve uma altura que estava frustrada com isto e depois na reunião até falei 
nisso e toda a gente se queixa. (...) Ainda no outro dia, a professora de 
Geografia queixava-se que perguntou um país da Europa e eles estiveram 
montes de tempo [a pensar] e depois um deles disse: “Londres” (rindo). São 
assim completamente... (R1, p. 8) 

Susana experimenta, pois, um sentimento de insucesso com esta turma ao procurar pôr 

em prática algumas das metodologias que lhe dão maior realização profissional. Este 

sentimento faz com que acabe por desistir desse tipo de abordagem e enverede por uma 

prática com a qual estes alunos estão mais acostumados e que, aparentemente, preferem. 

Recordemos como compara a sua experiência com esta turma com a do ano anterior, ao 

afirmar: “Nunca vou buscar nada do ano passado, porque eles são completamente 

diferentes. Mesmo o tipo de fichas que faço (...) quanto mais espaço aproveitar para pôr 

mais coisas, mais eles gostam. Portanto, já aprendi com eles a ser assim” (R1, p. 8). 

Susana acaba, pois, por se acomodar a esta situação. 

Ainda no que diz respeito ao seu conhecimento didáctico, esta jovem professora indica, 

igualmente, algumas dificuldades que sente para ajudar os alunos a ultrapassarem a falta 

de pré-requisitos, particularmente, no domínio do cálculo. Por exemplo, no que diz 

respeito ao 6º ano, considera que o maior problema reside nas operações com fracções. 

Na sua opinião, essas deficiências que os alunos manifestam impedem-nos de resolver 

com sucesso os problemas que habitualmente são indicados para este nível de 

escolaridade: 

É muito difícil resolver problemas [com eles]. Todos os problemas de 6º ano 
que há é: “Não sei quem pintou um meio do quarto e outro pintou um terço, 
quanto é que falta pintar?”. Eles têm que fazer isto tudo com fracções, 
portanto, quem não sabe fracções não faz estes problemas (...) E há miúdos 
que até têm imensa capacidade de resolução de problemas e como não têm 
cálculo nenhum e nem sabem fazer fracções, não fazem nada. Há miúdos que 
têm 2 a Matemática e que conseguem fazer raciocínios que os que têm 4 não 
fazem. (...) 
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No 6º ano, as fracções é sempre altura em que eles vão muito abaixo. E eu 
tinha muito a ilusão... Sempre foi um trauma que eu tive quando dei aulas [aos 
anos mais avançados]: como é que eles passavam do 6º ano assim?! E agora os 
meus alunos passaram assim igual, como os outros todos de que eu estive 
sempre a dizer mal. (E3, p. 24) 

No caso das turmas de 7º ano, os maiores obstáculos surgem nas operações com 

números inteiros relativos. Embora, a fase inicial desse capítulo seja agradável de 

leccionar para Susana, tendo até experimentado até um certo sucesso, a introdução da 

adição algébrica vem complicar muito o seu trabalho. 

Eles caem sempre, se vem uma soma primeiro e depois uma multiplicação eles 
fazem a soma. Eu repito isto mil vezes. Como é que eu lhes meto isto na 
cabeça?! E depois é assim, quando tem, por exemplo, “menos” dois terços vezes 
qualquer coisa “menos”, eles fazem “menos” com “menos” que dá mais. Fazem a 
soma, não multiplicam. 

(...) E quando não aparece o sinal mais fazem confusão: “mas então este 
número é positivo ou negativo?!”. E não percebem, não percebem. Uma 
pessoa diz “montes” de vezes e como é que...? (E3, p. 26) 

Isto leva-a a afirmar que prefere, de longe, leccionar os conteúdos de Geometria, em 

que a questão dos pré-requisitos tem menor expressão. Cita o exemplo do capítulo de 

Probabilidades do 9º ano, como uma situação em que os alunos têm bastante sucesso 

porque não existem aí pré-requisitos significativos. 

Portanto, Susana encara estas situações com alguma perplexidade e com um sentimento 

de impotência que, anteriormente, não pensava vir a sentir. De facto, nesse mesmo ano 

lectivo, uns meses antes, tinha expectativas positivas relativamente às aprendizagens dos 

alunos, embora mascarando um certo receio que decorria daquilo que já ia observando. 

Nessa altura, afirmava: “ainda estou nas sete quintas que acredito que isto vai resultar, sim 

senhora” (R1, p. 4). Esta realidade, que é encarada com alguma naturalidade pelos 

colegas, faz com que se tenha tornado cada vez menos exigente nos momentos de 

avaliação dos alunos. Menciona: 
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Às vezes falo com as pessoas e dizem-me assim: “Ó Susana, mas tens que 
começar a mentalizar-te, porque isto é assim. Eles nunca sabem nada!”. Bem, é 
frustrante! Acho que nós às tantas descemos mesmo o grau da exigência. Eu 
sempre disse assim: “Não vou nada descer o grau de exigência. Se não sabem, 
chumbam!”. Mas é depois quando se está nesta situação, acho que descemos 
mesmo o grau de exigência, tem que ser. “Tem que ser!”... Não sei se tem que 
ser, mas, pronto, por consenso acho que começa a ter que ser. (R1, p. 4) 

No 3º ano de carreira, como referi no ponto anterior, depara-se ainda com maiores 

dificuldades nas duas turmas que tem a seu cargo, situação que a leva a uma mudança de 

perspectivas sobre o ensino da Matemática. Assim, deixa de assumir uma postura crítica 

relativamente a um tipo de ensino que considerava tradicionalista e passa a aceitar 

qualquer tipo de metodologia desde que conduza à aprendizagem dos alunos. Do seu 

ponto de vista, o grande obstáculo à aprendizagem destes alunos parece ser a falta de 

conhecimentos básicos de Matemática, para além de uma atitude muito negativa em 

relação à disciplina. Deste modo, observa que todas as tarefas e estratégias que 

considerava anteriormente terem sucesso com os alunos, e que tinham um significado 

especial para si, não resultam com estas turmas: 

Quando são tarefas que eles não sentem tanto que é trabalho, eu acho que eles 
nem... que não lhes fica nada, eles não conseguem perceber para que é que 
aquilo serve. E, portanto, mesmo as actividades que eu acho que nas outras 
escolas funcionam e que os motivam, aqui também não os motiva. Porque no 
fundo eles não sabem nada! Eu imagino o que é que é... eu estar a assistir a 
uma de aula de chinês, que é quase a mesma coisa para eles. Portanto, o 
problema básico é que eles não conseguem fazer nada, de qualquer maneira, 
por isso não há nada que lhes sirva. (E4, p.4) 

Susana experimentou diversas abordagens com estes alunos, sem grande sucesso. 

Termina este 3º ano de carreira sem conseguir perceber como poderia ajudá-los e com 

um sentimento de enorme frustração. Por vezes, procura animar outros colegas, 

incentivando-os a assumirem uma atitude emocionalmente mais desligada em relação ao 

que se passa na escola. No entanto, ela própria não consegue lidar com estas situações 

com a indiferença que desejaria, de forma a não sofrer pessoalmente: 
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“Oh, pá, fazes o melhor que podes e vais para casa e acabou!”, só que eu 
depois não consigo ser assim. Eu tento mas não sou capaz. Oh, pá, é muito 
frustrante, porque eu sinto que venho para aqui todos os dias e que não faço 
nada de jeito. Não vale a pena, nada vale a pena. 

Às vezes, penso assim, “não vale a pena estar no quadro, não vale”. Depois 
penso “vou fazer as fichas” mas eles são muito pouco autónomos (...) Então, 
tudo o que eu os meto a fazer... O livro não tem exercício nenhum que eles 
possam fazer, eu estou a exagerar claro, mas muito pouco. E depois é assim, 
eles não conseguem estar muito tempo a ouvir (...) Se eu trago fichas, eu agora 
já optei pelo sistema de a matéria toda nas fichas, explicar (...) E quando eles 
me chamam, faço-os ver mas eles não são capazes de ler e fazer, não são 
capazes. Portanto também não funciona. Portanto, eu vou chegar ao fim do 
ano sem saber o que é que funciona ou concluindo que nada funciona... (E4, 
pp. 3-4) 

A ideia de competência profissional é um dos elementos que se destaca na auto-imagem 

descritiva de Susana e que neste 3º ano fica bastante abalada por estas experiências 

negativas. Observa-se que menciona, com frequência, esta ideia ao referir-se a 

determinado professor ou ao apresentar a visão que julga os outros terem de si. Trata-se 

de um conceito que considera como parte integrante da sua auto-imagem profissional 

embora que, como abstracção que é, tenha uma concretização multifacetada e um 

pouco difusa. 

Assim, por exemplo, Susana refere-se a uma colega da escola de Entre Vinhas, do 1º 

ano, que era orientadora de estágio, e manifestava ser uma professora competente, 

nomeadamente, pela atenção que concedia a aspectos ligados com a avaliação dos 

alunos e dos estagiários. Menciona a preocupação desta professora, Isilda, com a feitura 

das provas globais e, também, com o conteúdo do exame de 12º ano. A propósito deste 

último, Susana destaca o facto desta colega ter tido a iniciativa de comunicar à 

Associação de Professores de Matemática (APM) que não concordava com a resolução 

do exame que esta instituição tinha publicado. Recorda: 

[esta professora] “traz muitas coisas de discussão para o grupo. Eu acho piada 
quando foi a última reunião, foi uma reunião de quatro horas. Ela trouxe... para 
discussão no grupo uma pergunta que saiu no exame nacional e toda a gente 
ficou... As pessoas são quase todas do básico, há poucas pessoas do secundário 
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(...) E, então, as pessoas todas, “Ah, eu não estou muito dentro disso...”. 
Porque ela até escreveu para a APM e tudo porque não concordava com a 
resolução da APM. Ela é assim espectacular. 

Depois até esteve a apresentar também coisas dos estagiários porque houve um 
problema com uma estagiária. E ela apresenta as coisas assim todas de uma 
maneira muito competente e é muito séria no trabalho e até tenta puxar o 
grupo. Só que ela está sozinha e é isso que eu sinto. Se calhar se houvesse mais 
uma ou duas pessoas como ela já... (E2, p. 9) 

Portanto, Susana destaca Isilda relativamente aos outros colegas, pela preocupação que 

tinha em trazer estes assuntos para serem debatidos nas reuniões de grupo. Também o 

desempenho desta colega na análise de questões ligadas à avaliação, face aos restantes 

professores, constituiu motivo para o reconhecimento da sua competência. Embora não 

tendo tido, ao longo do ano, um contacto estreito com Isilda, Susana considera que esta 

colega tinha, igualmente, uma opinião favorável em relação a si, afirmando: “Ela tem 

muito boa ideia de mim. Não sei porquê” (E2, p. 9). Pôde constatar isso, por exemplo, 

quando, algumas vezes, Isilda a desafiou a pensar em algumas questões dos exames 

nacionais. 

Relativamente à escola do 2º ano, esta jovem professora considera que existem 

professores muito competentes tanto no 2º ciclo como no 3º. Refere-se, em especial, à 

coordenadora do departamento no 3º ciclo, Filomena, como sendo uma professora 

extraordinária. Dá como exemplo dessa competência a perspicácia que a colega revelou 

na ocasião em que o grupo se teve que pronunciar sobre o manual de 7º ano a adoptar. 

Esta jovem professora considera que se tinha preparado bem para essa reunião, 

recorrendo a elementos que possuía da formação inicial, e que até fez um bom trabalho. 

No entanto, na reunião constatou que Filomena tinha uma capacidade de análise muito 

superior, detectando aspectos que a ela lhe tinham passado completamente 

despercebidos. Susana reconhece que a experiência dessa colega como autora de 

manuais lhe terá dado algum traquejo mas, ainda assim, fica deslumbrada com as suas 

observações. Recorda que: 

Por acaso, ninguém levou nada preparado e eu levei porque tinha feito o 
trabalho de Metodologia da Matemática em que nós fizemos a análise do 
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manual. E fui lá ver... todos os itens que eram para avaliar e fiz. E depois 
cheguei lá, eu que tinha aquilo tudo muito bem feitinho e até nem me estava a 
sentir nada mal, porque ninguém levou nada feito (...) E então... ela começou a 
dizer as coisas, e eu que acho que até fiz uma análise razoável, até houve muita 
coisa que ela concordou comigo. Mas depois viu coisas nos livros! Ela também 
já escreveu livros e isso tem muita influência, pronto. Mas ela abre o livro 
assim e topa logo uma série de coisas, é incrível: abusos de linguagem, coisas 
que não estão incorrectas mas que estão incompletas (...) Mas com uma 
facilidade! Ali num instante, analisa um livro! É excepcional, a sério. Eu não 
sou nada assim. 

E depois ela repara em tudo, tudo, tudo. Havia lá uma coisa acerca da taxa de 
conversão (...) e ela disse logo “Olha, vamos excluir este livro, porque já temos 
o euro, quem é que faz um livro [com outras moedas]?!”. E eu vi aquele livro e 
não vi nada disso. Reparei lá nisso alguma vez... Ela, realmente, é... (E3, pp. 6-
7) 

Como alguns destes comentários evidenciam, Susana considera que os colegas têm uma 

opinião favorável quando à sua competência profissional. Curiosamente, defende que 

isso decorre de ter feito o curso na FCUL, instituição que goza de um elevado prestígio 

junto de muitos professores. Desse modo, embora seja uma professora novata, não 

sente que os colegas a encarem como tal. No 2º ano, afirma, em relação aos colegas 

mais velhos: 

Não sinto nada que me considerem como principiante, porque estão 
habituados a funcionar com muitos principiantes e dentro disso fazem uma 
selecção das pessoas. E eu fiquei com vantagem só por levar o nome daqui 
[FCUL]. Não tem nada a ver com o facto de ser mais ou menos competente do 
que as outras pessoas, porque, se calhar, até nem sou nem mais nem menos. 
Tem a ver um bocado com o catalogar, com a referência, não é. (E3, p. 11) 

Susana tem verificado que os professores mais experientes, na sua maioria formados nas 

universidades, não vêem com bons olhos os professores mais novos que saíram das 

Escolas Superiores de Educação. Consideram que estes não possuem a formação 

adequada e que isso se revela nos erros que cometem. Esta jovem professora discorda 

deste preconceito mas não pode deixar de aceitar que seja ela a quem, habitualmente, 

escolhem para realizar determinadas tarefas de maior responsabilidade. 
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Já no 1º ano tinha sentido que ser ex-aluna da FCUL tinha um significado especial para 

algumas pessoas. No caso de uma colega da escola de Monte Perdido que também foi 

aluna nesta instituição, notou logo de início que existia uma grande identificação entre as 

duas. Recorda que, logo na segunda semana de trabalho, a colega disse-lhe: “Eu vi logo 

que eras da Faculdade de Ciências!”. Susana ficou um pouco surpreendida com esta 

afirmação, comentando: “Ela disse-me isso, como se sendo da Faculdade de Ciências 

tivesse alguma coisa escrita na testa...” (E2, p. 8). Portanto, a instituição em que realizou 

a formação inicial afigura-se como um importante elemento identitário para esta jovem 

professora. 

Susana não consegue dissociar a professora que é da sua experiência na formação inicial, 

ainda que, ao caracterizar-se em sentido profissional, encontre alguns aspectos que têm, 

estritamente, a ver com a sua personalidade, tais como, o espírito crítico, a abertura e a 

sociabilidade. Defende que se tivesse tido outro tipo de formação seria uma professora 

muito diferente. Afirma, relativamente ao período que antecedeu a entrada na profissão:  

Teve muita influência, porque aquilo que eu sou hoje e a maneira como vejo as 
coisas tem tudo a ver (...) Acho que a minha personalidade a nível profissional 
foi um bocado construída com aquilo que foi a faculdade, com aquilo que foi o 
estágio, com aquilo que foi trabalhar com a Teresa e com o Raúl... Acho que 
[ser professora] é uma coisa que não é muito inata em mim. Foi uma coisa que 
eu aprendi. (E3, p. 27) 

Entre as influências que considera relevantes na sua forma de estar na profissão, Susana 

identifica a experiência formativa do estágio, quer pelo trabalho desenvolvido com os 

orientadores quer com os seus colegas do núcleo. Destaca, em especial, como através da 

acção da orientadora da escola, Isabel, começou a aperceber-se da importância da 

reflexividade nesta profissão. Comparando-se com a sua colega de estágio, Teresa, 

afirma-se como uma pessoa pouco reflexiva. Contudo, considera que melhorou 

bastante, a este respeito, com o estágio e que continuando a interagir com pessoas com 

estas características tem condições para evoluir ainda mais. Descreve essa experiência 

positiva do seguinte modo: 
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A Isabel fez-me isso montes de vezes, coisas em que eu acho que não pensava. 
Não sou muito reflexiva por natureza. Agora começo a ser, porque já percebi 
como é importante ser assim. E foi ela sobretudo... 

A Teresa também é um bocado assim... Ela também pensa muito nas coisas. A 
Isabel dizia sempre, “Tu és a iniciativa das coisas. Depois a Teresa, diz: Calma, 
vamos lá pensar!”. Portanto, foi giríssimo o trabalho com elas por causa disso. 
Desenvolvi muito uma capacidade que não tinha. Toda a gente tem um 
bocadinho e eu tinha muito pouco (...) Não sou muito reflexiva, mas já estou 
melhor e, se calhar, se continuar com pessoas assim vou ser cada vez melhor. 
(E2, p. 10) 

Ao longo dos dois primeiros anos na profissão, Susana tem notado que a maior 

influência nas suas perspectivas e práticas profissionais tem sido aquela que o contacto 

com os outros professores proporciona. Embora identifique também a contribuição dos 

alunos, neste âmbito, são as conversas com os seus pares que a têm levado a 

reequacionar alguns dos seus pontos de vista e práticas. Esta jovem professora recorda, 

por exemplo, que na escola de Monte Perdido, no 1º ano, foi levada a ponderar em 

algumas das vantagens da realização de provais globais no ensino básico, quando à 

partida era liminarmente contra a sua existência. Considera, ainda que, alterações nas 

suas perspectivas têm repercussões no seu modo de agir: “Se isso se concretizar no meu 

trabalho e se for alguma coisa relacionada com a sala de aula, eu sou bem capaz de 

mudar, se chegar a esta conclusão” (E2, p. 17). Susana reconhece, pois, que a interacção 

com os colegas é muito importante na construção da sua identidade profissional, 

atribuindo-lhe, a este respeito, um maior peso do que à interacção com os alunos. 

Afirma: 

Acho que os colegas com quem tenho trabalhado [têm influência], até mais do 
que os alunos (...) Porque há muita coisa que eu, também, tento mudar... e que 
tomo consciência que não estou bem, porque vejo que os outros estão bem. 
Há coisas que vejo nas outras pessoas que eu reconheço que realmente 
resultam (...) Tenho consciência, às vezes, que se calhar não estou a fazer 
determinadas coisas bem. E acho que as maiores contribuições são mesmo os 
colegas. Claro que os miúdos também nos alertam para muita coisa, mas... (E3, 
p. 27) 
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A par da importância que atribui ao trabalho com outros colegas para o seu 

desenvolvimento profissional, Susana assume-se como alguém que gosta de estudar 

autonomamente, tanto para preparar conteúdos que são novos para si, como para 

resolver problemas matemáticos interessantes e exames nacionais de Matemática. Desde 

a época em que se encontrava na faculdade que valoriza bastante estas experiências de 

aprendizagem autónoma, considerando que têm influenciado até mesmo as suas 

perspectivas sobre o ensino da Matemática, nomeadamente, como referi atrás, no que 

diz respeito à importância que atribui ao processo indutivo no ensino da Matemática: 

Gosto imenso de pegar nas coisas e de ir ver e de fazer. E eu tenho estudado 
imenso sozinha durante estes anos. E ainda este ano tenho feito imensa coisa 
sozinha, de 12º. E gosto imenso de resolver exames nacionais, ando sempre à 
procura. Gosto imenso daquelas perguntas lindas que eles fazem e pensar 
naquelas coisas. É um bocado inerente a mim. (E1, p. 11) 

Dadas as suas características pessoais, Susana considera que não sentiu necessidade de 

um acompanhamento formal nesta fase de indução. Pelo facto de ser uma pessoa 

sociável e de ter encontrado colegas com quem podia facilmente dialogar, julga ter tido 

o apoio necessário. No entanto, reconhecendo que as circunstâncias variam de pessoa 

para pessoa e de escola para escola, admite que tal situação poderia ser vantajosa para 

alguns jovens professores. Na maioria dos casos, Susana considera que é mais 

importante deixar a pessoa entregue a si própria para encontrar a sua forma de resolver 

os problemas, sabendo que pode recorrer aos colegas quando necessário. Como refere: 

“Nesta fase é muito importante uma pessoa andar com os próprios meios” (E3, p. 30), 

defendendo que o acompanhamento que é feito no estágio é, no geral, suficiente. 

Esta professora deu a conhecer, também, alguns aspectos da sua auto-imagem descritiva 

que dizem respeito, mais directamente, ao relacionamento com os alunos. Também 

neste aspecto há a distinguir duas fases distintas: a primeira, que diz respeito aos dois 

primeiros anos na carreira e, a segunda, ao 3º ano. 

De uma forma geral, procura criar um ambiente de trabalho amistoso na sala de aula, 

em que todos os alunos se sintam à vontade e em que ela própria se sinta bem, 

afirmando: “Tento sempre não me chatear com eles e tento sempre levar as coisas de 
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uma maneira alegre” (E1, p. 19). Considera que é muito espontânea e transparente no 

relacionamento com os alunos, não definindo objectivos que procure atingir neste 

âmbito. Nos dois primeiros anos na profissão, Susana não identifica, especificamente, 

valores ou atitudes que orientem a sua relação com alunos ou que pretenda promover 

junto deles, referindo: “Sou muito natural nessas coisas” (E3, p. 15). No entanto, no 3º 

ano, face às lacunas que observa nos alunos no que diz respeito a normas de 

comportamento social, sente necessidade de os fazer compreender que têm que 

respeitar certas normas e regras para conviverem harmoniosamente em sociedade. 

Susana apercebe-se que, nesta escola, os professores têm que ter esse tipo de 

preocupação porque é algo que os alunos não recebem no seu meio de origem. 

Nos dois primeiros anos, a sua relação com os alunos caracteriza-se, do seu ponto de 

vista, por uma grande afectividade. Neste período, Susana afirma ter conseguido 

desenvolver, naturalmente, uma grande afeição por todos os alunos, o que de alguma a 

forma a surpreende. Isto porque, na sua vida quotidiana, apercebe-se que tem 

dificuldade em lidar com pessoas com as quais não simpatiza à partida, e tinha algum 

receio que isso viesse a suceder também com os alunos. Felizmente, sente que consegue, 

no geral, cultivar a empatia com todos os alunos, embora em diferentes graus, e que é 

imparcial na sua actuação com eles. Reciprocamente, Susana observa que os alunos 

correspondem de maneira positiva a essa afectividade que manifesta, tanto mais que se 

apercebem que ela está genuinamente interessada no sucesso deles na disciplina e que 

procura fazer tudo, ao seu alcance, para que o atinjam. Referindo-se ao final do 2º ano 

de carreira, menciona: 

Acho que eles gostam de mim, no geral, e acho que eles se relacionam bem 
comigo (...) Acho que eles têm noção que eu faço muito... ou que tento fazer 
muito por eles, que me esforço imenso nesse sentido (...) E muitos disseram 
isso agora no fim. Eu acho que eles têm consciência que os ajudo e que até 
estou ali para os ajudar, e que eu gosto deles. (E3, p. 16) 

No caso das suas turmas no 3º ano, sente que a relação professor-aluno se caracteriza 

por um menor grau de afectividade e empatia, em face dos problemas sociais graves que 
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muitos dos alunos enfrentam. Na sua perspectiva, são os alunos que evitam ligar-se 

emocionalmente aos professores. Como refere: 

Nós até podíamos pensar que eles, por terem mais necessidades afectivas, 
seriam muito afectivos com os professores, mas não são. Nem comigo, nem 
com os outros professores. Eles são desligados... Eles não deixam que as 
pessoas entrem muito no caminho deles. Porque eu acho que eles também 
não... eu acho que eles sentem que não têm um caminho muito feliz para 
mostrar. Mesmo com os directores de turma, eles não são uns miúdos muito 
ligados aos professores, não são. (E4, p.8) 

No entanto, nos dois primeiros anos na profissão, Susana pensa que a sua forma de se 

relacionar com os alunos foi esbatendo as barreiras habituais entre professor e aluno. 

Considera que não sendo uma professora autoritária e sendo muito acessível aos alunos, 

isto tem contribuído para o estabelecimento de relações amistosas com os alunos. Estes 

sentem-se à vontade para conversar consigo sobre assuntos pessoais e procuram-na, por 

vezes, para lhe relatar determinados problemas por que estão a passar. No entanto, esta 

intimidade que foi estabelecendo com os alunos, deixa-a, por vezes, um pouco na 

dúvida se não terá ido além do desejável, na medida em que é confrontada com certas 

situações que a perturbam um pouco. Susana vive, pois, quanto ao relacionamento com 

os seus alunos, um dilema do tipo intimidade versus distanciamento. Este dilema decorre 

de situações como a que se descreve a seguir e que ocorreu logo após o término do ano 

lectivo. Embora considere que é natural ter-se gerado uma maior proximidade entre si e 

os alunos de 9º ano, pelo facto de ter ido com eles na sua viagem de finalistas, pensa que 

estes assumem uma intimidade que pode ser comprometedora e inconveniente para si, 

como neste caso: 

Eles ligam-me imenso. Um está nos Açores, está-me sempre a ligar a perguntar 
coisas, como é que eu estou e... Eles são assim uns queridos. (...). E ainda 
ontem... Ontem foi a reunião de notas deles e houve um aluno que me ligou à 
noite a perguntar se tinha chumbado ou não, porque ele estava um bocado 
[preocupado]. E eu disse: “Ó Ricardo, eu não te posso dizer isso, porque as 
notas não saíram!”. Mas depois eu estava com uma vontade enorme de lhe 
dizer e eu, por mim, até lhe dizia (...) Disse-lhe assim: “Não te preocupes fica lá 
descansado”. Quer dizer, no fundo eu acho que até induzi... E penso: “Ele 
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telefonou, por que é que me telefonou a mim e não telefonou a outra pessoa 
qualquer?” (...) Acho é que, às vezes, perco-me um bocadinho nas conversas 
que tenho com eles e vejo que eles se aproximam de mim, se calhar, numa 
proporção que é exagerada, acho eu, não sei. (...) Eu não falo muito com eles 
da minha vida pessoal (...) Quando querem saber coisas da minha vida pessoal, 
nunca digo nada. Mas, depois, há coisas que falo com eles da minha 
personalidade, do meu dia-a-dia, ou conto coisas quando fui aluna... (E3, pp. 
14-15) 

Portanto, Susana ainda que julgue resguardar a sua vida pessoal, acaba por sentir que se 

lhes revela bastante enquanto pessoa, o que estimula a aproximação dos alunos. Esta 

também será facilitada por uma sua característica pessoal que é ser muito pouco 

conservadora na sua forma de encarar os assuntos da vida. Refere, por exemplo, que há 

pessoas no seu círculo de amigos e conhecidos que conversam, somente com ela, sobre 

determinados assuntos porque, como diz, “nunca fico chocada com nada e aceito tudo 

com uma grande naturalidade” (E3, p. 13). Na sua opinião, este aspecto contribuirá, 

igualmente, para que os alunos se sintam muito à vontade consigo. 

Esta jovem professora revela, ainda, que nos dois primeiros anos na carreira, sentia 

alguma insegurança na forma de lidar com os alunos nas aulas, especialmente, quanto à 

obediência a regras e normas. Assim, se por um lado, procura mostrar aos alunos que as 

regras são para cumprir, por outro, considera que, amiúde, abre excepções, não 

evidenciado uma grande coerência no seu comportamento. Susana recorda um episódio 

ocorrido no estágio, em que conseguiu mascarar essa sua insegurança, tendo sido 

intransigente na aplicação de uma punição: 

Lembro-me que no ano passado tinha uma turma, de que eu gostava imenso, e 
eles à sexta feira à segunda hora chegavam sempre atrasados. E houve um dia 
que eu pensei “não os vou deixar entrar”. (...) Eles bateram à porta para aí 5 
minutos depois do 2º toque. E eu abri a porta e disse “não vos deixo entrar”, e 
eu nem sei como é que eu... Eu gostava imenso deles, e eles ficaram 
chocadíssimos com aquilo. Houve um que até disse: “Oh, stôra, deixe-me lá 
entrar...”, e eu “não deixo, vou fechar a porta!”. E fechei a porta, pus falta a 
todos e nunca tirei a falta! (...) E a directora... E eles até ficaram super-
chateados comigo. Eu quando tomo uma decisão vou com ela até ao fim. Se eu 
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tiver certa de que aquela decisão está bem. E, pronto, sou assim firme e mostro 
sempre muita segurança, não sei onde é que vou buscá-la... (E1, p. 21) 

O bom relacionamento que Susana tinha com esta turma, tornou particularmente difícil 

o assumir desta atitude. No entanto, achando que tinha agido correctamente manteve a 

sua decisão até ao fim. Actualmente, porém, esta não é a sua prática habitual dado que 

afirma ser, por personalidade, inconstante e um pouco indecisa e que isso se reflecte nas 

decisões que tem de tomar, por exemplo, quanto a regras e normas de conduta na aula. 

Nas suas palavras: 

Sou um bocadinho insegura, às vezes. Insegura, no sentido de ser indecisa e de 
ser inconstante. E não sei, até que ponto, é que isso às vezes também não 
influencia negativamente na sala de aula, porque eu acho que às vezes não sou 
muito coerente nas coisas. Eu consigo com muita facilidade abrir excepções a 
alguns alunos e algumas atitudes deles e acho que isso é mau. Acho que isso é 
muito mau. (E3, p. 13) 

No 3º ano, Susana considera que teve que ser muito mais flexível e permissiva dadas as 

características dos alunos, por forma a conseguir criar uma boa relação que pudesse ser 

capitalizada para o trabalho na disciplina. Procurou também ser mais receptiva aos seus 

pedidos e permitir que falassem, na aula, sobre os assuntos que eram importantes para 

eles nesse momento, nomeadamente os acontecimentos que ocorrem no bairro em que 

vivem: 

Converso muito mais com eles, que é uma coisa que eu nunca fiz muito com 
os outros alunos que eu tive, que foi conversar muito com eles sobre coisas 
que não têm nada a ver com a Matemática. Eu passo montes de tempo a 
conversar com eles e cedo muito mais aos pedidos deles. (...) Porque há sempre 
um que vem com um problema qualquer. Há sempre um que desaparece e está 
15 dias sem vir. E depois aparece e tem muitas histórias para contar. E mesmo 
que a pessoa queira dar aulas não consegue, porque ele chega e os outros todos 
querem saber o que é que ele andou a fazer. E, então, às Segundas-feiras têm 
sempre que contar os desastres que acontecem no bairro da Mata. Não entram 
lá nem táxis nem autocarros, ao fim de semana. Aquilo é o bairro deles. (E4, 
pp. 5-6) 
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Neste ano, Susana apercebe-se igualmente que existe necessidade de conversar com os 

alunos sobre assuntos exteriores à Matemática, por forma a contribuir para a sua 

formação pessoal e social. De facto, observa que estes jovens, que têm uma vivência de 

adultos, por vezes de marginalidade, em muitos aspectos denotam uma enorme falta de 

conhecimentos sobre as consequências dos seus comportamentos. Susana e outros 

professores sentem uma responsabilidade moral em relação a esta situação. Como 

refere: 

São uns miúdos que não sabem muita coisa. Nada!. Por exemplo, mesmo a 
nível da adolescência, de cigarros, da sida, de tudo, eles têm uma ideia 
completamente... descabida. Além de que, estas miúdas africanas começam a 
ter relações sexuais muito cedo, muito cedo mesmo! Elas falam assim das 
coisas como... Eu olho para elas e penso: “Meu Deus!”. Elas já tiveram mil 
namorados com quem... E depois há muita coisa que lhes passa ao lado, por 
exemplo, dos preservativos, elas têm muito pouco conhecimento de muita 
coisa. E têm havido uma tentativa de falar sobre isso com elas e com eles. (E4, 
p. 6) 

Um último aspecto a referir relativamente à auto-imagem descritiva de Susana é o grau 

de envolvimento e dedicação que considera estar a conceder à profissão. Assim, no 1º 

ano, pelo facto de, durante a maior parte do tempo, ter tido apenas aulas no ensino 

nocturno, considera que não teve uma grande dedicação à sua actividade profissional, o 

que a deixava com um sentimento de insatisfação. Por oposição, no 2º ano, dado o 

horário que lhe foi atribuído, passava todo o dia na escola, aproveitando, principalmente 

para planificar as actividades lectivas e corrigir os trabalhos dos alunos. Os próprios 

alunos reconheciam que se dedicava muito à escola: 

Estou sempre a trabalhar na escola, aliás eles estão sempre a dizer que eu sou a 
professora que mais trabalho nesta escola. Como tenho furos, tenho a turma 
do 6º ano de manhã, e depois tenho estas turmas à tarde. Portanto, entre o 
princípio da manhã e o princípio da tarde nunca tenho aulas, então estou 
sempre a fazer as fichas aqui na escola. (R1, p. 10) 

Depois de uma semana muito intensa, Susana ainda levava trabalhos para fazer em casa 

ao Sábado. Desta forma, considera que quase anulou a sua vida pessoal mas, dado que 
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não tinha outras obrigações familiares, não encara esta situação como penalizante. 

Afirma mesmo: “O produto [deste trabalho] compensa o cansaço” (idem). Espera, 

também, que este trabalho de planificação seja aproveitado para tornar os próximos 

anos mais leves. 

Esta intensa dedicação à profissão no 2º ano, está de acordo com a sua forma de estar 

na vida e de se envolver em todo o tipo de actividades, pois como afirma: “Vivo tudo 

com muito entusiasmo” (E3, p. 13). Também os seus amigos e familiares consideram 

que se dedica muito à sua actividade profissional, mas, como ela, acham que isso é 

natural dado ser uma característica pessoal que sempre observaram nela. Recorda-se: 

“Sempre fui assim com tudo, portanto, não estranham nada” (E3, p. 12). 

No entanto, Susana considera que esse seu entusiasmo é, muitas vezes, acompanhado 

por sentimentos de insatisfação pessoal. Por um lado, porque considera que é sempre 

possível fazer melhor, e por outro, porque, em todos os aspectos da sua vida, tem 

dificuldade em sentir-se satisfeita com a realidade que tem pela frente. Afirma: “Sou 

muito insatisfeita com tudo, mesmo em termos pessoais. Nunca estou bem com nada” 

(E2, p. 14). Face à sua experiência no seu 3º ano na carreira, Susana considera ter tido, 

então, verdadeiros motivos para se sentir profissionalmente insatisfeita.  

Do seu ponto de vista, a sua insatisfação no 3º ano tem uma vertente positiva e uma 

negativa. É positiva, na medida em que Susana a associa a uma recusa da sua parte em se 

acomodar às situações, nomeadamente, ao procurar por diversos meios promover a 

aprendizagem dos alunos em Matemática. É negativa, na sua perspectiva, porque pode 

conduzir a um maior grau de desapontamento, como parece ser o seu caso. Como 

menciona: 

Eu não sou muito de me deixar ir, de deixar as coisas passarem e não fazer 
nada. Vou sempre na tentativa de fazer coisas diferentes para que resultem (...). 
Por mais que isso às vezes... quanto mais a pessoa tenta e percebe que não 
consegue, é mau. Mas pelo menos tento, porque a minha personalidade não 
me deixa ficar parada. É só por causa disso, porque se deixasse eu ficava e, se 
calhar, ficava muito melhor. (E4, p. 8) 
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9.3.4. Auto-imagem avaliativa como professora 

No decurso das nossas conversas, Susana manifestou-se, frequentemente, sobre o modo 

como avaliava o seu desempenho profissional e, num sentido mais lato, a sua auto-

imagem como professora. Como referi a terminar a secção anterior, esta jovem 

professora confidenciou que é, muitas vezes, acompanhada por um sentimento de 

insatisfação que se manifesta também na sua vida profissional. Deste modo, é natural 

que a sua auto-imagem avaliativa revele alguns aspectos críticos. 

Como vimos, o 1º ano na carreira não constituiu para Susana uma experiência muito 

significativa em termos profissionais, com excepção do período em que esteve na escola 

de Monte Perdido. A avaliação que faz do seu trabalho nesse ano incide mais sobre o 

tipo de envolvimento que teve nas actividades da escola, do que propriamente sobre a 

qualidade do trabalho realizado. Como mencionei anteriormente, dadas as características 

do ensino nocturno, Susana sente que não se empenhou tanto quanto esperaria, e que 

não pôde pôr em prática boa parte dos conhecimentos didácticos que possuía. 

Relativamente ao seu envolvimento noutro tipo de actividades, Susana considera que fez 

um bom trabalho na Sala de Projectos, da qual era uma das responsáveis, embora 

sentisse que poderia também ter tido outras iniciativas. Deu apoio a iniciativas de outros 

professores, fazendo, por exemplo, algumas reportagens em vídeo. No âmbito da 

Matemática, incentivou o delegado de grupo a desenvolver com ela um projecto com os 

alunos de 9º ano deste colega, com o objectivo de abordarem alguns tópicos de 

Geometria recorrendo ao GSP (The Geometer’s Sketchpad). Susana ficou responsável por 

este projecto, o qual considera ter tido bastante sucesso.  

Portanto, esta professora afirma que no seu 1º ano existiu, da sua parte, um défice de 

dedicação à escola, o que já não aconteceu no 2º ano, embora tenha limitado a sua 

actuação, quase exclusivamente, à componente lectiva. Nesse ano, vê-se confrontada 

com três novos níveis de escolaridade e com alunos cujas características representam um 

novo desafio para si. Passa então a fazer incidir a sua auto-avaliação, principalmente, 

sobre os resultados das aprendizagens dos alunos e sobre a sua capacidade de pôr em 
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prática determinadas metodologias e estratégias de aprendizagem. Para Susana existem 

dois extremos opostos quanto aos resultados obtidos no final do ano: a turma de 9º ano, 

com bom desempenho e a turma de 6º ano com mau desempenho. No entanto, se em 

relação aos primeiros, considera que os bons resultados decorrem do tipo de alunos e 

não da acção da professora, já em relação aos segundos, culpabiliza-se, em parte, a si 

própria. Por conseguinte, afirma: 

Na turma do 9º ano, por exemplo, sinto-me muito satisfeita. Mas eu também 
sinto que eles tiveram boas notas, porque eles são realmente bons, pronto. E 
na outra, sobretudo na minha turma de 6º ano, penso muito agora, que se o 
ano começasse outra vez, eu fazia tudo ao contrário (...) Acho que havia muita 
coisa que podia ter feito e que eu não fiz, e acho que há muitas notas que são 2 
e que se calhar seriam 2 se eu tivesse um trabalho diferente mas que também 
seria um 2 diferente. (E3, p. 2) 

Susana pensa que não fez o suficiente pela turma de 6º ano, sentindo-se frustrada com as 

aprendizagens realizadas por estes alunos. Ainda que não tivesse a esperança que todos 

conseguissem atingir um nível positivo, considera que seria possível fazer com que 

progredissem mais na aprendizagem da Matemática. Sente isto, particularmente, em 

relação a alguns alunos dos quais acabou por “desistir”, a partir de certo momento,: 

Aqueles alunos estavam mal, e nós nos queixamos que eles estão mal... mas eu 
não fiz nada por eles, portanto não podia esperar que eles tivessem bem. (...) O 
que eles aprenderam de mim foi nada. Eles não estavam dispostos a aprender, 
eu sei isso, mas também sei que, se calhar, podia ter feito alguma coisa e não 
fiz. (E3, p. 2) 

Ainda que, não estando segura do resultado que poderia vir a obter com estes alunos, 

considera que se estivesse para começar um novo ano iria tentar trabalhar com eles de 

uma outra forma. Aliás, no início do 3º período, ainda tentou implementar uma 

pedagogia diferenciada na aula, através de uma metodologia de trabalho de grupo. No 

entanto, os agrupamentos que estabeleceu foram entendidos pelos alunos como um tipo 

de segregação, o que os levou a reagir muito mal às suas propostas. Perante este 

ambiente desfavorável, e por conselho da directora de turma, Susana decidiu abandonar 
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esta estratégia e, a partir daí, não mais conseguiu levar os alunos a trabalhar na sua 

disciplina. 

Após a realização da prova global do 6º ano, o sentimento de insatisfação de Susana 

aumenta porque os resultados que a sua turma obtém são muito negativos, relativamente 

às suas expectativas. Questiona-se sobre a sua contribuição para a formação destes 

alunos e, tentando encontrar algo de positivo, afirma: 

Estava completamente frustrada a ver a prova global deles, porque eu penso 
assim, “eles deste ano não levam nada!”. Só se for a nível de maturidade que 
eles ganharam alguma coisa, porque há sempre qualquer coisa que eles 
ganham, crescem um bocadinho ou levam um raciocínio diferente... (E3, p. 23) 

Portanto, esta jovem professora defende que tem ainda muito a progredir 

profissionalmente, em especial, no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. Na sua 

opinião, isto faz com que não se sinta totalmente realizada a nível profissional, pois, 

como refere, “há muita coisa que eu ainda não sou capaz de fazer” (E3, p. 21). Existem, 

também, outros aspectos respeitantes ao conhecimento didáctico que Susana considera 

deficitários e que quer desenvolver no futuro. 

Face às dificuldades que sente, Susana, que critica as metodologias tradicionais, na sua 

perspectiva de influência behaviorista, acaba por se ver a si própria como uma 

“professora muito comum”. Isto porque, embora procure diversificar estratégias e 

utilizar alguns recursos, evitando que as aulas se tornem muito monótonas, não 

conseguiu ainda fazer com que todos os alunos aprendessem Matemática, através de 

uma “estratégia brilhante” (E3, p. 22), por exemplo, para operarem com fracções ou 

com potências, dois dos tópicos que observa serem mais problemáticos. Sente-se, a esse 

respeito, bastante condicionada na sua prática pelo currículo do 7º ano, afirmando: “não 

tenho muitas ideias giras para dar aulas ao 7º ano” (R1, p. 3). Devido às dificuldades que 

os alunos manifestam e à importância que atribui ao conteúdo, Susana menciona que, 

por exemplo, nas Potências sentiu a necessidade de gastar muitas aulas para resolução de 

exercícios: 
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Esta parte tem 20 aulas... pelo programa. Eu já vou para aí, nem sei... Não 
consigo passar disto, porque eles têm tanta dificuldade e eu sei que eles no 8º 
ano dão isto e preciso mesmo de os treinar a fazer isto. Não tenho outra 
hipótese que é pô-los sistematicamente a fazer isto. Pronto, é super-cansativo, 
eles já andam fartos e eu também, mas pronto, tem que ser, não é. E depois 
digo-lhes: “Olha, tem que ser!”. Coitaditos... (idem) 

Muito ligado a este aspecto mais crítico, aparece no discurso de Susana a questão da 

motivação dos alunos para a disciplina de Matemática, algo que considera também não 

ter conseguido atingir de modo satisfatório. Como refere, no 2º ano, o seu objectivo 

inicial era que os alunos ficassem 

a saber mais ou, pelo menos, terem uma ideia... melhor da Matemática. Eu 
acho que, por exemplo, os alunos que eu tinha no início do ano que não 
gostavam de Matemática, se calhar continuam a não gostar. Porque lá está, eu 
acho que é muito fácil agarrar naqueles que já gostam e continuar a motivá-los 
a gostar. Agora agarrar naqueles que não gostam é complicado... (E3, p. 22) 

Outro aspecto, ainda ligado ao conhecimento didáctico, tem a ver com o valor que 

atribui à aprendizagem por descoberta, tal como referi numa secção anterior. Susana 

gostaria que os alunos realizassem uma aprendizagem mais autónoma, ao ponto que 

fossem eles a chegar a determinados conceitos, propriedades ou métodos. No entanto, 

constata que na maioria das situações, mesmo quando começa por lhes propor um 

trabalho mais centrado neles, acaba sempre por conduzi-los demasiado até aquilo que 

pretende: “(…) perante determinados conteúdos e face a determinadas matérias, ainda 

não sei muito bem como é que posso dar aquilo sem ser eu que tenha de lhes ensinar” 

(E2, p. 14). Paralelamente, Susana apercebe-se que os seus alunos também não 

trabalham de modo autónomo quando lhes propõe um trabalho em grupo, ficando 

bastante surpreendida com a forma como a sua colega Alice o consegue fazer, como 

apontei anteriormente. Assim, a realização de trabalhos de grupo na aula é, também, um 

dos aspectos relativos ao conhecimento didáctico a que esta jovem professora afirma 

querer dar mais atenção no futuro. 

No 3º ano, a sua auto-avaliação não segue os mesmos parâmetros, dado que se 

confronta com dificuldades muito maiores. Assim, manifesta-se principalmente 
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insatisfeita em relação aos resultados que os alunos atingiram e as aprendizagens muito 

limitadas que realizaram, mas também não consegue perceber como poderia ter 

conseguido um maior sucesso. No excerto seguinte, Susana questiona-se exatamente 

quanto à sua contribuição para a formação matemática destes alunos: 

Às vezes penso: “O que é que eu estou a contribuir para isso?”. Sim, também 
não estou a contribuir muito. Também não sou capaz. É muito difícil. É sentir 
que, também, o meu trabalho não é muito melhor do que aquilo que as outras 
pessoas fizeram [antes de mim]. É assim, é o melhor que eu consigo, mas não é 
o melhor. (E4, p. 9) 

Esta jovem professora vê-se confrontada, neste ano, com um conjunto de circunstâncias 

que são bastante adversas ao seu trabalho e perante as quais se sente impotente. Os 

alunos evidenciam enormes lacunas na sua formação matemática e muito pouca 

motivação para as actividades escolares. Apercebe-se de que, em anos anteriores, houve 

um trabalho muito limitado na disciplina, provavelmente devido à fraca assiduidade dos 

professores. Denota também nestes alunos poucos hábitos de pensamento e, no geral, 

muitas dificuldades de aprendizagem. Embora alguns alunos tenham vivências de 

marginalidade, Susana não se escuda atrás de tais situações para justificar as dificuldades 

com que se depara. De uma maneira geral, não considera que tenha de lidar com 

comportamentos disruptivos nas aulas que perturbem a sua actuação, como refere, 

quando relata algumas situações complexas em que se envolverem alguns dos alunos: 

Já foram expulsos dois alunos do 8º ano, um que era traficante de drogas e 
depois andava aí na prostituição com... andava com duas miúdas da turma a 
prostituírem-se e o dinheiro era para ele. Descobrimos tudo a meio do 2º 
período: as miúdas estavam cada vez mais magras, depois houve uma que 
apareceu grávida, uma grande confusão. (...) 

Ele [entretanto] foi-se embora, porque depois no Carnaval envolveu-se aí num 
problema com a polícia. A polícia já andava a procurá-lo e depois encontrou-o, 
mas como ele era menor... Depois, uma vez, eu estava a dar aulas e veio aí o 
tribunal de menores buscá-lo. São estes problemas, não se enquadram bem em 
indisciplina. Ele não chateia nada. Vai para a aula, está toda a aula a gozar, ia, 
agora já não está cá, mas não chateia nada, não chateia nada. (E4, p. 5) 
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Ao longo destes primeiros anos de carreira, Susana identifica em si própria algumas 

características profissionais positivas e outras negativas. De entre as primeiras, salienta a 

preocupação que tem em perceber se está a fazer tudo ao seu alcance para que os alunos 

aprendam, o entusiasmo com que se expressa, a facilidade que tem em captar a sua 

atenção e a relação afectiva que estabelece com eles. Este último é um aspecto a que dá 

muito valor, afirmando: “Acho que, normalmente, eles gostam de mim, e isso ajuda-me 

imenso!” (E1, p. 20). 

No que diz respeito às suas características mais negativas, Susana sente-se incomodada 

com uma certa falta de autodomínio e de equilíbrio emocional para lidar com as 

contrariedades com que se depara nas aulas, o que relaciona com uma característica 

pessoal: mudança súbita de humor. Nota que tem tendência para mudar abruptamente 

de humor por incidentes que depois se apercebe serem insignificantes. Tem a percepção 

que nesses maus momentos lida com os alunos de uma forma mais ríspida e que estes 

ficam um pouco perplexos. Considera que esta sua atitude é contraditória para os alunos 

que, nessas situações, acabam por não saber bem com que tipo de pessoa estão a lidar. 

Afirma que: 

Tenho assim mudanças de humor muito repentinas. Tão depressa está tudo 
muito bem, como de repente está mal. E, às vezes, acho que na sala de aula isto 
acontece: estou muito bem com eles e de repente há alguma coisa que me... 
corre mal ou que não gostei ou, não sei o quê, mudo radicalmente. Fico, assim, 
um bocado rude com eles... E eu acho que isto é mau para os miúdos. (...) É 
uma coisa que às vezes me acontece e, às vezes, há uma razão, às vezes até é 
tão pequenina que nem faz sentido e, às vezes, acho que nem sequer há razão 
nenhuma. (...) Eu acho que isto faz com que eles, às vezes, pensem que não 
sabem muito bem com quem é que hão-de contar e acho que isso é mau para 
eles. E isto é uma coisa que eu não consigo ponderar... e há coisas que eu 
consigo pensar que não posso ser (...) e consigo controlar isso, mas isto não 
consigo. E às vezes, não é muitas vezes, mas às vezes calha que estas coisas 
acontecem. (...) Não é que eu os trate mal, nem nada disso, eu fico menos... 
fico diferente daquilo que estão habituados a ter e isso... às vezes, é pouco 
agradável. (E3, p. 14) 

Nos aspectos negativos, Susana refere também uma certa impaciência que caracteriza as 

suas interacções com os alunos quando eles se mostram incapazes de dar, num curto 
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espaço de tempo, uma resposta satisfatória do ponto de vista matemático. Este é um 

aspecto a que se refere algumas vezes nas entrevistas e para o qual já o orientador do 

Departamento de Educação a tinha alertado no decurso do estágio. Com esse tipo de 

actuação, sente que compromete demasiado a autonomia dos alunos, tal como o próprio 

orientador lhe tinha dito. Susana dá alguns exemplos de como age com pouca paciência 

em certas situações em que questiona os alunos ou pretende que sejam eles a chegar a 

determinada conclusão: 

Eles chamam-me para perguntar qualquer coisa e eu até sou capaz de estar ali a 
rodear e a fazer outras perguntas, mas muitas vezes acabo por dar a resposta. 
(...) Um exemplo muito simples para perceber: dois ao cubo é sempre seis, 
[para os alunos]. Eu pergunto, “Dois ao cubo?”, eles dizem, “Seis”. E eu, 
“Então, dois vezes três?”, e eles lá fazem muita conta, porque dois vezes três 
para eles é uma coisa! E eles dizem “Seis” e eu, “então, dois vezes três é a 
mesma coisa que dois ao cubo?”. E eles começam ali a perder-se e eu acabo 
por dar resposta porque já não tenho paciência para continuar com aquilo. (...) 
Coisas assim deste género e então perco logo a paciência! 

Por isso é que eu digo, eu tento mas depois acabo sempre por dar a resposta 
(...) Porque, às vezes, quero que eles cheguem a uma coisa e desisto facilmente 
quando eles não chegam lá facilmente. E isso é péssimo! (...) Perco a paciência 
e desisto e dou a resposta. Porque depois já estão todos os grupos a chamar-
me e já está toda a gente sem fazer nada e eu tenho que ir lá e então acabo por 
dar resposta e vou-me embora... E acho que aquilo é muito empobrecedor para 
eles, mas... (E1, p. 20) 

Simultaneamente, Susana pensa não estar a estimular a autonomia dos alunos por ver 

que estes solicitam a sua presença, com muita frequência, quando estão a trabalhar nos 

seus lugares. Considera, até mesmo, que se regista uma evolução negativa ao longo do 

ano, dado observar que no final do ano é mais requisitada pelos alunos do que no início. 

Esta jovem professora mostra-se apreensiva com esta situação e manifesta-se disposta a 

procurar alterá-la no ano seguinte, embora com algumas dúvidas quanto ao seu possível 

sucesso: 

O facto de muitos estarem a precisar de mim é que é o sinal de como eu tenho 
que mudar isto, porque senão não sou capaz (...) de chegar a todos. (...) Eu sei 
que eles também são, à partida, pouco autónomos e que chamam muito o 
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professor, mas eu também não tenho feito nada para combater isso. Portanto, 
acho que isso é um coisa que para o ano tenho que ter muita atenção. Eu já 
tinha consciência disso este ano e acabei por cometer o mesmo erro, portanto, 
não sei como é que vai ser para o ano. (E3, p. 5) 

Susana foi revelando, como vimos, diversos aspectos do seu trabalho e da sua pessoa em 

relação aos quais expressa insatisfação. Mostra-se atenta àquilo que se passa à sua volta, 

evidenciando uma certa disposição para reflectir sobre a sua prática, por exemplo, 

quando afirma acima: “o facto de muitos estarem a precisar de mim é que é o sinal de 

como eu tenho que mudar isto”. Recordando a influência do estágio na sua formação, 

esta jovem professora refere o estímulo à reflexão pela orientadora como uma forte 

referência desse ano que a tem acompanhado nesta fase inicial na carreira. Susana ilustra 

essa ideia na seguinte passagem: 

Às vezes, até a escrever o sumário penso nisso [no estágio]. Às vezes, escrevo 
“resolução de exercícios” no sumário e depois começo a pensar: “Se calhar, 
ando a escrever muitas vezes resolução de exercícios”. Penso muitas vezes nisto. E 
há muitas ideias que... tipo das ideias do behavorismo (...) às vezes, quando 
acho que estou a ficar muito assim, tento sempre lembrar-me disso. (E3. p. 27) 

Ao reflectir sobre a sua prática em situações com as quais se sente desconfortável e em 

que considera ser necessário operar uma mudança, Susana implica-se a ela própria nessa 

mudança. É pela transformação das suas atitudes e práticas que considera ser possível a 

modificação das situações negativas. No entanto, essa auto-responsabilização é, 

frequentemente, acompanhada pela dúvida quanto à possibilidade de sucesso, como 

pudemos observar em vários dos seus comentários.  

Como referi a propósito da auto-imagem descritiva, a noção de competência tem um 

lugar de destaque no modo como Susana vê a profissão. Atribui o epíteto de 

“competente” a algumas colegas a quem admira pela prática de sala de aula (por 

exemplo, Alice) ou pelas capacidades de análise (por exemplo, Filomena). Susana tende a 

comparar-se com as colegas afirmando, por exemplo, em relação a Filomena “eu não 

sou nada assim” (E3, p. 7). Embora considerando ainda estar longe do perfil dessas 

colegas, expressa uma expectativa positiva de poder vir a desenvolver-se 
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profissionalmente nesse sentido. Contudo, dada a importância que a ideia de 

competência parece ter para Susana, a questão que se coloca relativamente à sua auto-

imagem avaliativa é: até que ponto esta professora se considera competente? 

Na secção anterior, pudemos observar que Susana considera ser bem vista pelos seus 

pares, tendo-lhe sido até atribuídas mais responsabilidades do que a outros colegas 

jovens e chegando a ser contactada para integrar uma das listas para o conselho 

executivo, no 2º ano. Defende, porém, que isto decorre não do seu próprio desempenho 

mas da imagem de competência associada à FCUL. 

Susana julga que também os seus alunos a avaliam, como professora, de um modo 

bastante favorável. Isto acontece, do seu ponto de vista, por um lado, porque os alunos 

não têm capacidade para avaliar determinados elementos da prática profissional e, por 

outro, porque, efectivamente, por comparação com outros professores o seu trabalho é 

positivo. No entanto, esta jovem professora não se avalia pelos mesmos critérios dos 

alunos, afirmando que: 

Se eles me caracterizassem a uma pessoa qualquer, a pessoa ia ficar com uma 
ideia de mim melhor do que aquilo que eu sou, tenho a certeza disto. (...) Eu 
acho que comparando, se calhar com todos os professores que eles têm e que 
eles tiveram, eu acho que até fico muito acima disso. (...) Há coisas que eu acho 
que não sou boa e eu acho que eles não conseguem detectar isso... Eu digo 
isto, por exemplo, em relação à maneira como, às vezes, tenho consciência que 
não dou as coisas bem ou que eu não fiz da melhor maneira, eles não têm. E, 
portanto, acho que eles estão satisfeitos no geral (...) eu é que não (rindo). 

Se bem que eu acho que há miúdos que com certeza que vêem coisas em mim 
que não gostam, que os desagrada, obviamente, mas eu acho que no geral eles 
também são muito novinhos para perceber determinadas coisas. Eu vejo isso 
até pelo tempo em que eu era aluna. Se calhar, houve professores que gostei 
imenso e que achei que eram óptimos professores e que agora, quando penso 
neles, já não acho. (E3, p. 16) 

O feed back favorável que recebe dos outros não parece ter uma repercussão directa na 

sua auto-avaliação embora contribua para lhe dar uma maior auto-confiança. 

Especialmente, o reconhecimento da sua competência pelos colegas, no 2º ano, terá 

facilitado a sua integração no grupo disciplinar, levando-a a sentir-se como um membro 
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efectivo deste. Pelo que vimos, embora Susana manifeste alguma satisfação profissional 

com o que conseguiu atingir até ao momento, ainda considera estar distante do seu ideal 

de competência, o qual, aliás, não se encontra bem definido neste momento. A sua 

experiência profissional no 3º ano vem perturbar ainda mais a sua auto-avaliação como 

professora e a forma como se relaciona com aqueles professores que classifica como 

“bons”. Nesse grupo inclui aqueles que manifestam um genuíno interesse pelo seu 

trabalho e uma grande motivação para ensinar, considerando como secundário o seu 

tipo de prática. Susana inclui-se nesse grupo, numa posição mediana. No entanto, neste 

3º ano considera não se distinguir grandemente dos outros professores. Nas suas 

palavras: 

Acho que a maior parte das pessoas vem cá dar as aulas, e acabou. Vêm aqui, 
mas não é só aqui, é em todo o lado. (...) Também acho que depois há a outra 
parte de professores que, realmente, é muito boa. E também acho que há 
muita gente que, sem planificar aulas, é óptima. Portanto, não estou só a falar 
da planificação (...) nem só dos professores que estão a fazer grandes coisas 
que sejam visíveis aos outros. Portanto, eu acho que há óptimos professores 
também. Acho que está, mais ou menos, metade por metade, por aquilo eu que 
tenho visto. (...) 

Como é que eu me situava? No meio, eu acho. (...) Acho que é sempre muito 
fácil identificar quem é que são os professores que realmente estão aqui por 
gosto e aqueles que estão aqui porque, enfim, não têm mais nada que fazer. (...) 
Acho que se percebe pela maneira como a pessoa anda com as coisas e pela 
maneira como vai para as aulas, como chega de manhã... Não sei, acho que se 
percebe isso muito rapidamente. Aqui não há ninguém, portanto... (rindo) Eu 
também não tenho ar de ser assim, porque também sou como toda a gente 
daqui. Pronto, sou assim: “Vá lá, mais uma aula! Vamos lá, já está quase a 
chegar a 6ª feira!” (rindo). Também há dias bons. Há dias que eu até venho 
emocionada quando vou dar assim alguma coisa que eu gosto. (E4, p. 13) 

 

9.3.5. Perspectivas de futuro profissional 

Nestes primeiros anos na profissão, Susana valoriza bastante as aprendizagens que tem 

realizado, sentindo, no entanto, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Defende 
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que o desenvolvimento profissional do professor (“a sua evolução”) decorre de um 

conjunto variado de contribuições, e não apenas da experiência que vai adquirindo 

através da sua prática lectiva diária. Em relação à aprendizagem que ocorre no contexto 

da sala de aula, Susana destaca o papel dos problemas que surgem e a forma como o 

professor os vai resolvendo, como aspectos que contribuem para o acumular da sua 

experiência. No entanto, considera que para que essa experiência seja bem aproveitada, 

em termos de desenvolvimento profissional, é necessário que o professor tenha, 

adicionalmente, uma atitude reflexiva sobre a sua prática. No seu caso, em particular, 

salienta a importância da interacção com outros professores, como referi anteriormente. 

Os contactos com os professores da sua escola, ou outros, como sejam os seus ex-

colegas de estágio, têm constituído um elemento importante de desenvolvimento 

profissional. Como refere, a terminar o 1º ano: 

Acho que o trabalho e a discussão das coisas em grupo é o mais importante 
[para a evolução do professor]. O contacto com os professores da escola e sem 
ser da escola. O facto de discutir as coisas com os professores de outras 
escolas, de trocar material, de... Eu sinto que evoluo muito, por exemplo, 
quando troco coisas com a Teresa e quando falamos de coisas... A maneira 
como ela dava as coisas e a maneira como o grupo defende determinadas 
coisas e o que acontece aqui, fazer essa discussão, acho que é com o que se 
evolui mais. (E2, p. 16) 

Para além dos aspectos relativos ao conhecimento didáctico, em que Susana sente que 

precisa ainda de investir bastante, como apontei na secção anterior, manifesta também 

interesse em vir a desempenhar outras funções na escola, como ser responsável por 

algum núcleo de actividades da escola, delegada de grupo, orientadora de estágio ou 

pertencer ao conselho executivo. No entanto, só aceitaria envolver-se nesse tipo de 

funções desde que pudesse acumular com a actividade docente. Como afirma: “Gostava 

de fazer um bocado de tudo na escola (...) Acho que ter só turmas também não é bom” 

(E1, p. 24). Desta forma, poderia conhecer o funcionamento de uma escola por uma 

outra perspectiva que considera enriquecedora para o professor. No 2º ano surge a 

possibilidade de integrar uma lista para o conselho executivo que, embora sendo uma 

experiência que a motivava, não aceita dada a sua situação profissional. Como refere, 
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para que isso se pudesse concretizar teria que “passar à frente das pessoas”, ou seja, teria 

um estatuto especial em termos do concurso de professores, situação que a incomodaria 

moralmente. 

Tal como mencionei num dos pontos anteriores, Susana encara muito favoravelmente as 

oportunidades que se apresentam nesta profissão de investimento na sua própria 

promoção profissional, no sentido do desenvolvimento profissional. A este respeito, 

refere as acções de formação para professores e os cursos de mestrado. Em relação às 

primeiras, julga que existe uma proliferação de ofertas desadequadas às necessidades dos 

professores, na medida em que são, no geral, muito teóricas e desligadas da realidade das 

escolas. Embora considere que acções de formação em torno de novos conhecimentos 

didácticos podem ser importantes, como é o caso de sessões sobre o GSP (The Geometer’s 

Sketchpad), aquilo que sente como mais necessário seria uma formação centrada na sala 

de aula em que os problemas do professor, por exemplo quanto à indisciplina, fossem 

debatidos à luz da sua experiência. Ainda assim, evidencia ter expectativas positivas 

relativamente ao conhecimento de alguns especialistas, quando afirma que, por exemplo, 

gostaria de ver Daniel Sampaio numa das suas aulas para lidar com algumas situações 

com que ela se depara: 

Leio imenso Daniel Sampaio porque gosto dele. Eu gosto imenso dele. Acho 
que ele é um bocado utópico também. Às vezes penso assim, “Gostava de ver 
o Daniel Sampaio numa aula minha”, a sério! Porque eu acho que ele resolvia 
algumas coisas, que não resolvia tudo, mas que resolvia algumas coisas. Acho 
que era importante começar a aprender coisas muito mais na prática. (E3, p.31) 

Esta jovem professora mantém o hábito de ler livros sobre educação e a adolescência 

que encontra, por exemplo, nas bibliotecas das escolas, o que considera importante 

tanto para aprender mais, como para não esquecer determinados assuntos. Por vezes, 

procura mesmo seguir as sugestões que encontra ali na sua própria prática. Recebe 

também a revista periódica da APM, da qual costuma ler alguns artigos. Não costuma ir 

ao ProfMat porque considera este evento muito dispendioso para quem ainda não 

atingiu a estabilidade de emprego. Susana considera que as suas maiores lacunas de 

formação situam-se ao nível da pedagogia e da psicologia, pela complexidade dos 
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problemas que tem de enfrentar ao trabalhar com os alunos de hoje em dia. No entanto, 

pensa que a formação inicial não poderá suprir todas essas necessidades, dado o curto 

espaço de tempo em que decorre. 

Deste modo, logo a partir do 1º ano de carreira, esta jovem professora começa a colocar 

a hipótese de vir a realizar um mestrado em educação. A finalizar o 2º ano e, embora 

não tivesse grande confiança quanto à sua colocação no ano seguinte, decide concorrer 

ao mestrado em Didáctica da Matemática na FCUL. Susana encara este programa de 

formação como uma oportunidade interessante de fazer a ponte entre a teoria e prática. 

Agora que já tem a experiência de ensino considera que ganharia muito em voltar a 

debruçar-se sobre os aspectos teóricos. Assim, a prática dos professores (e a sua 

própria) poderia constituir um banco de ensaios das ideias veiculadas no mestrado e, 

consequentemente, com uma possibilidade de retorno que enriquecesse a própria 

investigação e, em última instância, o ensino da Matemática. Nas suas palavras: 

Voltar à Faculdade, ouvir as mesmas coisas e ainda muito mais coisas, quando 
já se passou pelo meio o ter dado aulas, não tem nada a ver, não é. E aprender 
uma coisa hoje, acreditar naquilo, e experimentar amanhã, portanto, não tem 
nada a ver. E eu acho que isso é muito engraçado e que é muito produtivo. 

Eu acho que é produtivo para nós e para toda a gente. Para os miúdos, para os 
professores que estão a dar o mestrado, para tudo o que eles escrevem em 
função, não é, porque as pessoas vão sempre passando o resultado dos 
mestrados e eu acho que isso é importante para toda a gente (...) É isto que faz 
desenvolver o ensino da Matemática. (E3, p. 33) 

Contudo, ao longo deste estudo de caso observámos que Susana tem vindo, 

progressivamente, a olhar para o seu projecto profissional com muita insegurança, dadas 

as fracas perspectivas que vê de integração na carreira. Em alguns momentos, começa a 

colocar a hipótese de enveredar por uma outra profissão embora considere não possuir 

habilitações para trabalhar em mais nada para além do campo da educação. Ao colocar-

lhe a questão de como encararia a ideia de leccionar outra disciplina, no final do 1º ano, 

Susana afirma que o seu desejo é continuar como professora, mesmo que para tal tenha 

que realizar uma formação noutra área: 
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Acho que encarava um bocadinho mal, mas menos mal do que se tivesse que 
ser outra coisa qualquer. É assim, eu não me imagino a ser professora de mais 
nada do que ser professora de Matemática, até porque não sei ensinar mais 
nada (rindo). A menos que fosse outra vez para a faculdade e estudasse outra 
coisa qualquer. Mas acho que até reagia mais ou menos, se isso tivesse que ser. 
Desde que continuasse a ser professora, acho que até reagia bem. (E2, p. 3) 

Não tendo sido admitida no mestrado em educação, os seus sentimentos, no início do 3º 

ano de carreira, dividem-se entre o investimento na sua formação profissional, por 

exemplo, através de uma nova candidatura ao mestrado em educação ou, pelo contrário, 

do investimento em outras áreas, como a informática. Este ano representa a época de 

maior desânimo para esta jovem professora, temendo que o facto de não ter conseguido 

um horário completo venha a ter implicações muito negativas nos próximos concursos. 

Entretanto, como referi anteriormente, as suas perspectivas de futuro na profissão 

alteram-se bastante quando se apercebe que terá boas possibilidades de entrar para um 

Quadro de Zona Pedagógica. Pensando que irá ser colocada na região do Alentejo, 

redefine as suas prioridades em termos de formação. Assim, volta a colocar a hipótese de 

realizar um mestrado na área da educação mas já não na FCUL, devido à distância 

geográfica e também por não ter esperança de ser seleccionada. Para além de temas 

ligados ao ensino da Matemática, que continuam a ter a sua preferência, manifesta 

também interesse pela gestão escolar. Mostra-se determinada em ingressar rapidamente 

num curso de mestrado, por exemplo, pela Universidade Aberta, ou por uma 

universidade privada, porque considera que é este o momento mais apropriado para o 

fazer, dada a disponibilidade pessoal que possui. 

Em termos de objectivos profissionais, ao terminar o 3º ano de carreira, Susana reitera o 

seu desejo de vir a desempenhar diferentes cargos na escola, por exemplo, participando 

no conselho executivo, ou como orientadora de estágio. No entanto, sente que ainda 

tem que crescer profissionalmente para poder desempenhar essas funções com 

competência. 
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QUATRO PROFESSORES, QUATRO IDENTIDADES 

PROFISSIONAIS 

 

 

 

Neste capítulo pretende-se discutir alguns dos resultados que emergem dos estudos de 

caso, tendo em conta a problemática em estudo. Assim, numa primeira secção abordam-

se os aspectos da identidade profissional de cada professor e apresenta-se- uma síntese, 

explicitando as dinâmicas identitárias que foi possível associar a estes professores em 

início de carreira. Na segunda parte, são identificados os dilemas e tensões na 

construção da identidade profissional destes professores, relacionando-os com as 

respectivas dinâmicas identitárias. Na última secção, são abordadas os vários domínios 

que modelam a construção da identidade profissional em cada caso. 

 

10.1. Aspectos da identidade profissional de quatro jovens professores 

 
10.1.1. Rita 
 
Vertentes da identidade profissional de Rita 
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Vertente profissão 

Esta jovem professora valoriza bastante a sua profissão, conferindo-lhe um elevado grau 

de complexidade e exigência. Pelos enormes desafios com que o professor se confronta 

hoje em dia, considera imprescindível que este coloque um grande empenho na 

profissão e se envolva profundamente na vida da escola. De acordo com estas 

perspectivas, tem demonstrado uma grande dedicação à profissão que se evidencia tanto 

no trabalho com as suas turmas no âmbito das disciplinas que tem leccionado, como 

noutras actividades em que se tem envolvido nas escolas por onde tem passado. 

Metaforicamente, Rita compara o professor a um actor de teatro, pela multiplicidade de 

papéis que este tem de desempenhar, pelo facto de estar continuamente exposto a 

diferentes audiências e, ainda, por ter que lidar com uma certa imprevisibilidade na sala 

de aula. Embora reconhecendo que essas características exigem muito do professor, 

considera que esta é uma profissão muito interessante e na qual se sente muito bem. 

Isto porque aquilo que esperaria da sua profissão era exactamente que fosse desafiadora, 

não rotineira e em que pudesse interagir com outras pessoas. O facto de poder 

contribuir para a formação dos jovens é algo que lhe agrada bastante e que a leva a 

sentir-se útil. 

O seu modo de encarar a profissão tem vindo a evoluir desde a formação inicial, tendo 

como momento marcante o ano de estágio. Iniciando a sua prática como professora, 

Rita começa a delinear a sua profissionalidade através do contacto com os alunos, 

procurando atender às suas expectativas e necessidades. 

Saindo do estágio com uma visão muito positiva sobre a profissão e as possibilidades de 

realização profissional que se lhe apresentavam, Rita vive um 1º ano de carreira 

problemático ao confrontar-se com alunos com características muito diversas daqueles 

que tinha tido no ano anterior. Embora tenha tido bastante sucesso no estágio, nesse 1º 

ano, face às grandes dificuldades com que se depara, questiona-se sobre as suas 

competências profissionais, chegando mesmo a pôr em causa a continuidade na 

profissão. No entanto, procura concentrar-se nos aspectos positivos da sua prática por 

forma a reassegurar a sua autoconfiança e ganhar o estímulo necessário para não desistir 

perante as adversidades. Voltando a ser colocada, no 2º ano, numa escola inserida num 
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meio socialmente desfavorecido, Rita mostra-se disponível para enfrentar mais esse 

desafio, e a partir daí passa a preferir trabalhar com alunos oriundos desse tipo de 

meios. 

Esta vivência que teve de escolas consideradas difíceis, durante estes primeiros anos na 

carreira e o facto de ter assumido diversos papéis para além do ensino da Matemática, 

levam Rita a considerar-se, acima de tudo, uma educadora. Embora defendendo que a 

Matemática cumpre um papel importante na formação dos jovens, para o qual se sente 

muito motivada, Rita considera que é necessário que a escola faça mais por eles. Sente-

se responsável pelos alunos que tem à sua frente e acredita que pode contribuir para que 

estes desenvolvam valores e atitudes que lhes serão úteis ao longo da sua vida. Para além 

disso, está disponível para os apoiar emocionalmente no dia-a-dia, ouvindo-os e 

aconselhando-os quanto aos seus pequenos ou grandes problemas pessoais. 

O elevado sentido de responsabilidade com que Rita encara a profissão não é encarado 

apenas de um ponto de vista individual, sentindo-se igualmente responsável pela 

formação dos alunos enquanto membro de uma instituição. Deste modo, procura 

integrar-se plenamente em cada escola por onde tem passado, e intervir e participar 

tanto quanto lhe é possível na vida da instituição. Esta jovem professora manifesta 

também preocupação em cumprir correctamente as suas obrigações perante os órgãos 

da escola e os encarregados de educação, o que é bastante visível quando assume as 

funções de directora de turma. 

Globalmente, Rita mostra-se indiferente quanto às condições de trabalho dos 

professores, com excepção da instabilidade na colocação. De facto, a precariedade de 

emprego é um motivo de insatisfação para esta jovem professora. Contudo, nunca 

coloca a hipótese de procurar outra profissão, dispondo-se, pelo contrário, a concorrer 

todos os anos a nível nacional para garantir que poderá continuar a exercer a profissão 

que escolheu. 
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Vertente social 

Rita considera que, ao contrário do que sucedia há alguns anos atrás, a profissão passou 

a ter um reduzido prestígio social, principalmente, devido à entrada de muitas pessoas 

para o ensino sem possuírem uma formação específica. Adicionalmente, afirma que não 

existe na generalidade da sociedade um conhecimento acerca do esforço e da dedicação 

que a profissão exige. Defende, ainda, que a remuneração auferida pelos professores em 

início de carreira não reflecte adequadamente o empenho que estes precisam de ter. No 

entanto, não se sente desmotivada, tendo a percepção de que, com o aumento do 

número de anos de serviço, essa situação tende a melhorar. 

Segundo esta jovem professora, a classe profissional é bastante heterogénea, quer 

quanto ao grau de empenhamento e envolvimento na profissão, quer quanto às 

concepções sobre o ensino. Rita associa a atitude de pouca dedicação à profissão, que 

tem observado em muitos professores, à ausência de uma verdadeira avaliação do 

desempenho dos professores. Tende a ser mais compreensiva, neste aspecto, com as 

professoras que têm maiores responsabilidades familiares, tendo bastante dificuldade em 

aceitar que os jovens professores, logo nos primeiros anos de carreira, demonstrem 

pouco entusiasmo e envolvimento com a profissão. Também fica muito surpreendida 

quando observa que estes jovens professores não partilham muitas das suas perspectivas 

sobre o ensino da Matemática e que tendem a conformar-se com práticas tradicionais, 

em vez de procurarem pôr em prática as novas orientações curriculares. 

Rita mostra-se atenta à cultura institucional de cada escola por onde tem passado. 

Assim, por exemplo, no 1º ano apercebeu-se de que a escola estava organizada de forma 

a dar resposta às necessidades de alunos com características especiais e que os 

professores funcionavam como uma equipa motivada para atingir os objectivos que 

tinham definido. No ano seguinte, embora observasse que a escola estava bem 

organizada para atender também a alunos com necessidades especiais, sentiu que havia 

uma forte centralização de poder por parte da direcção da escola que se manifestava, 

por exemplo, na exigência de formalização de determinados procedimentos aos 

professores. No 3º ano de carreira, pôde observar como o facto da escola ter também o 

ensino secundário levava os professores do 3º ciclo a realizarem uma gestão curricular 
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orientada pela meta do prosseguimento de estudos. Rita tem-se integrado no espírito de 

cada escola, nos aspectos que lhe parecem adequados, mas tem também mostrado o seu 

desagrado e procurado combater aqueles que não lhe parecem ser do melhor interesse 

para (todos) os alunos. Tem estado, igualmente, atenta para tirar partido dos recursos e 

das oportunidades que cada escola apresenta para desenvolver actividades que considera 

serem vantajosas para toda a população escolar. 

A partir do 2º ano de carreira, Rita começou a participar num grupo de trabalho da 

APM: o GTAM. Este tem sido um contexto de apoio muito importante para esta 

professora, onde tem possibilidade de discutir ideias teóricas e de participar em 

pequenos projectos de investigação-acção e na sua divulgação, por exemplo, em 

encontros de professores e investigadores. Neste contexto, encontrou então o seu grupo 

profissional de referência. No entanto, a sua orientadora de estágio afigura-se, também, 

como uma referência importante para Rita, na medida em que continua a ser estimulada 

por esta professora para determinadas iniciativas no âmbito do ensino da Matemática. 

Mais longinquamente, identifica-se um conjunto de perspectivas veiculadas pela 

formação inicial, com especial incidência na Didáctica da Matemática, a que Rita aderiu 

na época e que continua a ser uma referência importante na sua profissionalidade. 

 
Vertente Trabalho 

Perspectivas sobre o ensino da Matemática 

Embora Rita tenha vindo a alargar a sua esfera de actuação com os alunos para além dos 

aspectos estritamente ligados ao ensino da Matemática, estes mantêm, ainda assim, uma 

forte presença na definição da sua identidade profissional. Como referi acima, a 

disciplina de Didáctica da Matemática, do 4º ano da licenciatura, teve uma influência 

importante no modo como Rita encara a formação matemática do aluno. Contudo, 

através da sua prática e do contacto com outros grupos de professores, foi 

reinterpretando as ideias veiculadas nessa disciplina e as suas perspectivas sobre o 

ensino da Matemática foram sendo enriquecidas com diversos elementos. Passou, então, 

a estabelecer um conjunto de prioridades relativamente ao ensino da Matemática. 
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Esta jovem professora manifesta uma adesão incondicional a um ensino centrado na 

exploração e investigação matemáticas pela possibilidade que dá aos alunos de 

desenvolverem certas competências e novas perspectivas sobre a Matemática. Defende 

também a importância da disciplina como instrumento de interpretação do real, pelo 

que considera imprescindível aproveitar todas as oportunidades para estabelecer ligações 

entre a Matemática e o dia-a-dia dos alunos. Pelo seu trabalho no grupo GTAM, Rita 

começa, igualmente, a tomar uma maior consciência de que o professor deve contribuir 

para uma educação matemática do aluno que contemple a vertente da cidadania. 

 
Prática 

Baseando-se nos documentos curriculares do ensino básico, Rita defende que é legítimo 

ao professor procurar diversificar as suas estratégias de ensino, pois dessa forma poderá 

contemplar um conjunto de actividades que contribuem para uma formação matemática 

do aluno, num sentido mais abrangente, e que não se centrem exclusivamente na 

aquisição de conhecimentos e procedimentos matemáticos. Nesse sentido, não se sente 

constrangida por não abranger determinados conteúdos matemáticos, por falta de 

tempo, quando realiza actividades que considera significativas para a formação do aluno. 

A sua prática caracteriza-se por uma atitude de inconformismo com o ensino de tipo 

tradicional e de experimentação contínua de novas ideias na sala de aula. É notória a sua 

preocupação em atender às características dos alunos que tem pela frente, procurando 

adaptar o seu ensino de acordo com as respectivas necessidades. No entanto, em 

algumas turmas sente alguma frustração por não conseguir, realizar com regularidade 

tarefas de investigação ou exploração. Considera que esses alunos precisam de um 

ensino mais centrado no professor porque se dispersam com facilidade quando 

trabalham autonomamente. Rita procura assim formas de trabalho que se adeqúem ao 

tipo de alunos que tem perante si, embora, nestes casos, não a satisfaçam plenamente 

por se afastarem daquilo que considera dever ser o ensino da Matemática. Ainda assim, 

mostra alguma persistência e não desiste destes alunos, tendo a expectativa de que se 

continuasse a trabalhar com eles, no ano seguinte, a sua atitude poderia vir a alterar-se. 
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Um outro aspecto relevante da sua prática diz respeito à coerência que procura no 

modo como avalia os alunos, tendo em conta o tipo de trabalho que promove nas aulas. 

Deste modo, os alunos são avaliados através de uma variedade de instrumentos e em 

diferentes momentos. Para além disso, tem a preocupação de transmitir aos alunos os 

critérios de avaliação e de os utilizar com transparência. Em algumas ocasiões, Rita tem 

entrado em confronto com o grupo disciplinar e com outros colegas devido a questões 

ligadas à avaliação dos alunos, no entanto, tem-se batido pelas suas ideias, não 

abdicando de as implementar nas suas turmas, uma vez que considera que apenas está a 

seguir as orientações do Ministério da Educação neste âmbito. 

 
Interacções 

Com os alunos. O contacto de Rita com os alunos tem tido uma influência modeladora 

muito notória na sua identidade profissional. É algo que reconhece ter acontecido desde 

o momento em que começou a ensinar, no estágio, mas que se intensificou no 1º e 2º 

anos de carreira, devido às características particulares dos alunos que teve a seu cargo. 

Estes eram oriundos de meios sociais desfavorecidos, alguns com sérios problemas 

familiares e que demonstravam muito pouco interesse pelo mundo da escola. Esta 

jovem professora foi desenvolvendo um forte sentido de responsabilidade para com os 

alunos, procurando ter um relacionamento muito próximo com eles, mostrando-se 

atenta às suas preocupações e problemas e sempre disponível para ouvi-los. Afirma que 

esse seu investimento na relação com os alunos faz com que se desenvolvam laços de 

amizade que os levam também a demonstrar a sua afectividade para com ela, o que lhe 

traz uma grande satisfação enquanto professora. 

Rita considera que o facto de leccionar outras áreas, como é o caso do Estudo 

Acompanhado e da Formação Cívica, a tem ajudado nessa aproximação aos alunos, 

porque lhe dá a oportunidade de os conhecer melhor. Esse conhecimento do aluno 

como pessoa é também utilizado por si na disciplina de Matemática em benefício da sua 

aprendizagem. 

O bom relacionamento que conseguiu estabelecer com os alunos nos dois primeiros 

anos na carreira, sob circunstâncias desfavoráveis, leva-a a preferir trabalhar com esse 
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tipo de população escolar. A sua experiência no 3º ano de ensino vem-lhe reafirmar essa 

sua preferência, dado que verifica que é mais difícil estabelecer uma relação de maior 

proximidade com alunos que estão mais motivados para a escola e que, na generalidade, 

não enfrentam problemas sociais. Com estes sente-se menos útil como professora, dado 

que a sua intervenção junto deles tende a centrar-se exclusivamente na aprendizagem da 

Matemática. 

Embora encarando esta sua disposição de atender aos interesses e necessidades pessoais 

dos alunos como um aspecto favorável da sua identidade profissional, Rita apercebe-se 

de que esta também envolve alguns riscos. Por exemplo, ao nível da gestão do tempo 

nas aulas, verifica que tende a fugir daquilo que tinha planeado sempre que, pela 

interacção com os alunos, surgem determinadas ideias que a entusiasmam. Desta forma, 

considera que é uma professora “indisciplinada” na gestão do tempo, o que leva a que 

certos assuntos sejam explorados mais profundamente do que outros, o que julga poder 

trazer prejuízo para os alunos. Outro aspecto negativo, relacionado com o seu 

envolvimento com os alunos, é o facto de viver intensamente os seus problemas, tendo 

dificuldade em esquecê-los mesmo quando não está na escola. Essa sua vivência é algo 

de que todos os que estão à sua volta se apercebem. Rita tem receio de que esta sua 

atitude lhe venha a ser prejudicial, psicologicamente, mas não conseguiu atingir um 

ponto de equilíbrio, até ao momento. 

Com os colegas. A exemplo do que sucedeu na formação inicial, incluindo o ano de 

estágio, Rita tem mostrado nestes primeiros anos de carreira uma forte tendência para o 

trabalho colaborativo quer na planificação das actividades lectivas quer na realização de 

projectos. Esta jovem professora prefere este tipo de trabalho, por um lado, porque se 

sente mais apoiada e, por outro, porque considera que se colhem mais benefícios, 

nomeadamente, a possibilidade de enriquecimento profissional dos intervenientes no 

processo. 

No âmbito do seu grupo disciplinar, Rita mantém uma postura interventiva 

manifestando abertamente as suas opiniões, colaborando em diversas actividades e 

procurando motivar os colegas para algumas iniciativas em que se envolveu. Contudo, 

por vezes, as suas expectativas têm sido defraudadas, porque, do seu ponto de vista, os 



 

 
Capítulo 10 – Quatro professores, quatro identidades profissionais 

419

colegas não se mostram suficientemente empenhados na profissão ou porque têm 

perspectivas sobre o ensino da Matemática muito diferentes das suas, nomeadamente 

quanto à avaliação dos alunos. Rita demonstra ter, ainda, alguma dificuldade em lidar 

com essas diferenças, sendo por vezes um pouco impulsiva nas suas intervenções, como 

ela própria reconhece, o que conduz potencialmente a situações de conflito. Embora 

manifestasse uma capacidade para lidar com a diferença quando trabalhava com as 

colegas de curso e de estágio, agora que as divergências são mais profundas, tende a 

colocar-se numa posição mais extremada e a fazer poucas concessões, o que dificulta 

bastante a criação de um espírito de equipa. Ainda assim, no 3º ano de carreira, Rita 

parece ter conseguido estabelecer algumas relações de trabalho promissoras com duas 

colegas que à partida não tinham uma prática semelhante à sua, mas que se mostram 

interessadas nas suas iniciativas. 

A relação colaborativa mais intensa nestes primeiros anos no ensino, ocorreu no 2º ano 

com Adriana, que foi sua colega de curso e que participa também no GTAM. Rita 

valoriza imenso o trabalho que realizaram conjuntamente nesse ano, sentindo que 

constituiu um enorme contributo para o seu desenvolvimento profissional. Pela sintonia 

de perspectivas sobre o ensino da Matemática e pela grande dedicação à escola que 

manifestam, tinham boas condições para se apoiarem mutuamente e desenvolverem um 

trabalho que as satisfizesse, embora quase as levasse à exaustão. Nota-se por parte de 

Rita uma certa admiração pelas ideias desta colega e também por aquilo que conseguiu 

realizar com as suas turmas. Esta jovem professora manifestou o seu desejo de voltar, 

no futuro, a trabalhar numa mesma escola com essa colega, embora mantenham 

relações de trabalho e de amizade através do GTAM. 

Rita mantém também práticas de colaboração com professores de outras áreas 

disciplinares, desde o 1º ano de carreira. Esse trabalho é mais visível no âmbito da sua 

participação na Área de Projecto, onde procura interagir com o maior número de 

disciplinas que lhe é possível. 
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Vertente formação/desenvolvimento profissional 

A forma entusiástica como Rita vive a sua profissão e o empenhamento que nela coloca, 

indiciam uma vontade de crescer profissionalmente. De facto, esta jovem professora 

reconhece em si própria o desejo de se aperfeiçoar continuamente. Assim, na sua 

perspectiva, o professor que se dedica à profissão, está permanentemente implicado 

num processo de desenvolvimento profissional. Para Rita, a vivência diária da profissão 

é uma das charneiras desse desenvolvimento que precisa, porém, de ser 

permanentemente sustentado por uma postura crítica e reflexiva. Defende também o 

papel da formação contínua no desenvolvimento profissional do professor, 

reconhecendo que a formação inicial, embora podendo ter uma grande influência sobre 

os novos professores, necessita de ser complementada através de outros espaços de 

formação ao longo da carreira. 

Ao mesmo tempo que se envolve em diversos projectos e procura experimentar novas 

ideias na aula, tem consciência de que precisa analisar a sua prática com o objectivo de a 

melhorar. Encara o seu desenvolvimento profissional, de certa forma, como uma 

transformação. Rita não identifica uma identidade profissional ideal que procure atingir, 

mas estabelece objectivos de acordo com a análise que faz de si própria. Deste modo, 

considera-se referência para si própria, “uma referência por recorrência” como afirma, 

procurando sempre melhorar aquilo que fez anteriormente. Encontra, por exemplo, 

margem para evoluir a nível didáctico, com especial incidência no ensino secundário, 

dada a sua reduzida experiência neste nível de escolaridade. 

Como referi anteriormente, Rita atribui grande relevância ao contributo de outros para o 

seu próprio desenvolvimento profissional. Identifica diversos outros significativos, logo 

a partir da formação educacional. Nos primeiros anos na profissão é, principalmente, 

através de práticas colaborativas que reconhece a influência dos outros no seu 

crescimento profissional, mas valoriza também os contactos com outros professores 

noutros contextos, como por exemplo no ProfMat. 

Estando envolvida em diversos projectos, Rita assume o protagonismo no seu próprio 

desenvolvimento profissional, mostrando-se pouco dependente da formação de carácter 

formal. No entanto, não desconsidera a sua importância, começando logo no início da 
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carreira a frequentar uma acção de formação. Seguidamente integra o GTAM, na APM, 

onde tem oportunidade de trabalhar em várias vertentes, como foi o caso de um 

pequeno projecto de investigação-acção que conduziu nas suas turmas e que, na fase 

final, levou à elaboração de um artigo para uma revista sobre o ensino da Matemática. 

Em ambos os casos, esta jovem professora identifica em si própria uma evolução de 

perspectivas e procura de imediato estabelecer uma ponte entre as experiências que 

desenvolve ali e a sua prática na escola. 

A partir do 3º ano, Rita começa a mostrar interesse em frequentar o mestrado em 

Didáctica da Matemática, na FCUL, encarando-o como uma grande oportunidade de 

desenvolvimento profissional. Para poder vir a tirar pleno proveito dessa situação, 

considera imprescindível ter uma situação profissional mais estável que lhe permita 

dedicar-se a esse curso com tranquilidade. 

 
Vertente pessoal 

A identidade profissional de Rita, ainda que seja fortemente influenciada pelas situações 

que vai vivendo, revela também muitos aspectos do seu Eu. É uma jovem dinâmica que, 

desde sempre, tem manifestado tendência para enfrentar desafios. O seu interesse pelo 

jornalismo, na adolescência, e pela disciplina de Matemática, a partir do ensino 

secundário, embora fosse a disciplina mais difícil para si, evidenciam o seu gosto por 

actividades dinâmicas e o desejo de se superar continuamente. Estas constituem 

características marcantes na sua forma de estar na profissão, como apontei 

anteriormente. A acrescentar a essas, parece-me importante realçar a coragem que esta 

jovem tem evidenciado ao trabalhar em contextos que podem parecer ameaçadores, 

pelo tipo de alunos com que teve de se confrontar. Contudo, Rita não lhe atribui 

nenhum significado especial, afirmando que está em melhores condições para trabalhar 

nessas circunstâncias, por já ter contactado com ambientes semelhantes (embora menos 

“pesados”) quando frequentou o ensino secundário como aluna. 

Esta jovem professora reconhece, igualmente, que sempre foi uma pessoa disponível 

para escutar e ajudar os outros, o que também se reflecte no modo como lida com os 

alunos, nomeadamente no forte sentido de responsabilidade que manifesta em relação a 
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estes. De facto, Rita nota que este é um aspecto da sua profissionalidade que surgiu 

espontaneamente do contacto com os alunos, não é algo que tivesse sido construído de 

forma intencional por si própria. 

De um modo geral, parece que o Eu desta jovem professora manifesta-se bastante na 

sua forma de estar na profissão, em particular nas suas interacções com os alunos. 

Considera que é bastante transparente com eles, dando facilmente evidência do seu 

estado de espírito, quer este seja bom ou mau, o que de certo modo poderá facilitar a 

sua aproximação aos alunos, como referi anteriormente. Rita procura também tirar 

partido da sua postura entusiástica e descontraída para que os alunos se sintam bem nas 

suas aulas. Através da boa imagem que julga projectar junto deles, pretende também 

contribuir para  transformar a visão negativa que muitos têm acerca da Matemática. 

Esta jovem professora recorre também explicitamente a exemplos da sua vida pessoal 

com objectivos formativos. Assim, tem por vezes chamado a atenção dos alunos ou 

dado conselho com base em situações que ela própria viveu. Tem, ainda, usado a sua 

experiência pessoal, como exemplo, para conversar com alguns pais sobre certas 

preocupações que estes manifestam relativamente aos seus filhos. Portanto, Rita utiliza, 

deliberadamente, a globalidade da sua pessoa e as suas experiências, como recurso, para 

contribuir para a formação pessoal, social e matemática dos alunos. 

 
Relação entre o projecto profissional e o projecto de vida 

Esta análise da identidade profissional de Rita parece evidenciar que a relação entre o 

seu projecto profissional e o projecto de vida se caracteriza pela continuidade. Não 

encara a profissão como uma mera ocupação e também não procura resguardar a sua 

vida pessoal e a sua pessoa da sua actividade profissional. Para esta jovem professora, a 

fronteira entre as facetas profissional e pessoal do seu Eu estão bastante esbatidas. De 

início, a profissão é encarada por Rita quase como uma vocação, o que a leva, por 

exemplo, a colocar em causa a sua capacidade para desempenhar o seu papel como 

professora quando se confronta com grandes dificuldades no 1º ano na carreira. Mas, à 

medida que vai conseguindo vencer os maiores obstáculos, recupera a autoconfiança e 

mantém-se segura do seu projecto profissional. 
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Nestes primeiros anos de ensino, o projecto profissional de Rita tem um lugar destacado 

na sua vida. Não pensa casar-se nem constituir família a curto prazo, porque considera 

prioritário ganhar mais experiência e atingir a estabilidade no Quadro que lhe garanta a 

continuidade na profissão. A sua realização enquanto jovem adulta assenta, 

principalmente, no seu desenvolvimento profissional, procurando tirar partido quer da 

prática do dia-a-dia, quer das oportunidades que se lhe apresentam de alargar as suas 

experiências na área da Educação Matemática, por exemplo através da participação em 

alguns projectos. Ao longo destes anos, Rita tem explorado várias vertentes da 

profissão, o que lhe tem trazido não só uma grande satisfação profissional mas tem, 

igualmente, contribuído para a sua realização pessoal. 

Rita tem aceitado com naturalidade a supremacia do projecto profissional sobre a sua 

vida pessoal, dedicando-lhe muito tempo e energia. No entanto, observa-se que se sente 

muito contrariada quando, devido à precariedade de vagas, é colocada numa zona muito 

distante de casa, obrigando-a a viver sem o apoio diário da família. Para minorar o seu 

isolamento, todos os fins de semana vai visitar os seus familiares, embora tenha que 

fazer uma viagem muito longa e cansativa. Esta colocação deixa-a também contrariada 

pelo facto de se tornar muito difícil o acesso a pessoas e recursos, no âmbito da 

profissão, que tinha anteriormente quando estava na zona de Lisboa. Estes aspectos 

evidenciam que Rita não tem uma perspectiva reducionista da profissão, centrada 

exclusivamente na prática docente, pelo contrário, esta é assumida como um projecto 

profissional próprio. De facto, esta jovem professora deseja exercer a sua profissão mas 

pretende fazê-lo nas circunstâncias que considera serem mais potenciadoras do seu bom 

desempenho e desenvolvimento profissionais, ainda que tais circunstâncias possam 

parecer à partida pouco favoráveis, como foi o caso da população escolar com que 

contactou nos dois primeiros anos de carreira. 

A grande dedicação que Rita tem mostrado à sua actividade profissional, leva-a, porém a 

questionar-se se não implicará, com o decorrer dos anos, um desgaste emocional e 

psíquico demasiado elevado e com possíveis consequências negativas para si própria. 

Em alguns momentos, pondera sobre a necessidade de refrear um pouco o modo 

intenso como vive a profissão, que a leve a ter dificuldade em casa em esquecer os 
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problemas da escola e dos alunos em particular. Deste modo, considera que quando 

tiver que assumir outras responsabilidades familiares terá que reequacionar o seu grau de 

investimento na profissão. Ainda assim, pretende continuar a dedicar-se intensamente às 

suas actividades profissionais, mantendo um elevado nível de exigência e vivendo com 

entusiasmo a profissão. 

 

10.1.2. Cheila 

 
Vertentes da identidade profissional de Cheila 

Vertente profissão 

A forma como Cheila encara a sua profissão só pode ser entendida no contexto da sua 

história de vida. Tornar-se professora não representa, simplesmente, a desejada 

independência, como acontece com a maioria dos jovens na sua faixa etária, mas, acima 

de tudo, materializa a recompensa por todo o esforço e sacrifício que tanto ela como os 

seus pais fizeram para que pudesse vir a ter uma vida melhor do que a deles. Por esse 

motivo emigraram e dispuseram-se a colocar a filha num internato. Deste modo, ser 

professora, mais do que a realização de um desejo ou uma realização pessoal, representa 

para Cheila a possibilidade de ter um emprego estável que lhe permita enfrentar o futuro 

com segurança. 

Não é, pois, de surpreender que esta jovem professora procure abraçar a sua profissão 

com um elevado sentido de responsabilidade, procurando cumprir escrupulosamente 

todos os seus deveres. Bem familiarizada com as hierarquias, aceita sem questionar que 

estas também existam na escola. Para ela, o professor é um profissional que, embora 

tendo bastante autonomia na sala de aula, está subordinado aos diferentes órgãos da 

escola e, em última instância, ao Ministério da Educação. Aquilo que se espera dela, 

segundo a sua perspectiva, é que cumpra as suas funções da melhor forma possível, 

seguindo de perto as orientações que emanam dos diferentes órgãos de que está 

dependente. Assim, o professor deverá usar a autonomia e as facilidades de horário que 
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lhe são concedidas de uma forma responsável, o que, na sua opinião, muitas vezes não 

se verifica. 

Os motivos que levaram esta jovem a enveredar por esta profissão, no final do ensino 

secundário, configuram-se, actualmente, como as principais razões para a sua satisfação 

profissional. De facto, a profissão corresponde fotemente às suas expectativas iniciais. 

Entre estas destaca-se claramente o seu papel como professora de Matemática, 

afirmando repetidamente o grande prazer que sente ao estar numa aula a explicar e 

ensinando de uma forma que os alunos percebam. Valoriza também as possibilidades 

que se abrem ao professor de exercer uma influência positiva no desenvolvimento 

pessoal e social dos jovens. 

Naturalmente que, face às suas ambições iniciais, a precariedade de emprego com que se 

depara, logo desde o início, torna-se um forte motivo de insatisfação que a leva, até 

mesmo, a questionar-se sobre a possibilidade de continuar na profissão. No 3º ano, 

quando começa a nutrir a esperança de entrar para o Quadro de Zona Pedagógica, volta 

a sentir-se bastante satisfeita com a sua opção profissional. 

Paralelamente, há a destacar a importância que Cheila atribui ao tipo de horário e 

condições gerais de trabalho que os professores habitualmente têm. Na sua perspectiva, 

aquele permitir-lhe-á no futuro, quando leccionar mais perto de casa, conciliar as 

responsabilidades profissionais com a vida familiar, dando um apoio mais alargado aos 

seus filhos do que aquele que seria possível se tivesse um horário de trabalho 

convencional. Pelo contrário, mostra-se pouco satisfeita com os vencimentos praticados 

na profissão, principalmente no início da carreira. Defende, mesmo, que tal situação tem 

como consequência a falta de empenho e de zelo de muitos professores que são levados 

a exercer outras actividades como fonte de rendimento adicional. 

Para além dos aspectos biográficos relacionados com a sua opção profissional, nota-se, 

na forma como Cheila encara a profissão, a influência de uma identidade ideal que foi 

sendo construída ao longo do seu percurso escolar. Destaca a sua experiência na 

disciplina de Biologia, no ensino secundário, com uma professora de quem gostou 

especialmente. O ambiente que essa professora conseguia criar, onde reinava a 

harmonia e a amizade, fazia com que os alunos se sentissem muito bem nas aulas e 
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tornava agradável a aprendizagem dos conteúdos. Essa é uma recordação muito 

marcada em Cheila que a leva a procurar criar um ambiente semelhante nas suas aulas, 

ainda que ensinando uma disciplina com características bastante diferentes. 

 
Vertente social 

Tornar-se professora representa claramente para Cheila uma ascensão social. Tratando-

se do primeiro elemento da família a obter uma licenciatura, esse seu feito é altamente 

valorizado. No entanto, apercebe-se de que a profissão não tem, actualmente, um 

elevado prestígio social devido aos salários baixos e à precariedade de emprego. Ainda 

assim, esta professora sente-se bem quando dá a conhecer qual é a sua profissão. 

Ao ter passado por escolas com características bem distintas, Cheila foi-se apercebendo 

da heterogeneidade existente não só entre os alunos, mas também entre os professores. 

Observa, por exemplo, que existem escolas em que os professores pertencem a estratos 

sociais mais elevados e onde se verifica um certo elitismo, pela forma como se vestem e 

encaram os outros. Não se sente à vontade nesses meios, não sendo esse o seu mundo 

de pertença, nem desejando lá entrar. Relativamente à identidade profissional dos 

professores, denota existirem duas sub-culturas: a dos que manifestam uma postura 

activa e que querem fazer da profissão a sua carreira e a dos que evidenciam uma atitude 

de funcionários, cumprindo apenas o mínimo que lhes é exigido. Sentido-se mais 

próxima do primeiro grupo, julga que ainda pode desenvolver uma atitude mais 

empreendedora quando estiver mais integrada numa escola, e já não tiver de ‘saltitar’ de 

lugar em lugar todos os anos.  

Na sua curta experiência de ensino, Cheila apercebeu-se também de que existem 

culturas institucionais bem distintas, que geram também práticas diversas. Em especial, 

numa das escolas em que esteve a trabalhar no seu 3º ano, notou que existe uma cultura 

de exigência tanto para com os alunos como para os professores. Verificou que o bom 

desempenho dos alunos e as elevadas expectativas dos pais fazem com que os 

professores sejam bastante mais exigentes do que aquilo que tinha observado nas outras 

escolas. Cheila sentiu ela própria essa pressão. Também quanto aos outros aspectos do 

trabalho do professor, Cheila apercebeu-se de que nesta escola se espera que as 
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recomendações e orientações do Ministério sejam seguidas e que a generalidade das 

pessoas procura fazê-lo. Desta forma, encara a sua passagem por esta escola como um 

estímulo positivo ao seu desempenho profissional e, de um modo geral, parece atribuir 

uma grande relevância à cultura de escola e às características da população escolar 

relativamente à prática do professor. 

A comunidade profissional de referência para Cheila são os professores que classifica 

como “activos”. Como referi, embora não se sentindo ainda como um membro de 

pleno direito deste grupo, deseja futuramente desenvolver uma prática consentânea com 

essa designação e passar a envolver-se mais na vida da escola. Denota a necessidade de 

criar uma relação de pertença à instituição, o que na sua perspectiva só será possível 

quando se estabelecer numa escola por um período de tempo mais alargado. 

 
Vertente trabalho 

Perspectivas sobre o ensino da Matemática 

Cheila manifesta uma forte identificação com a disciplina que lecciona, observando-se 

que as suas perspectivas sobre as finalidades do ensino da Matemática assumem uma 

relevância especial na construção da sua identidade profissional. No decurso da 

formação educacional contactou com outras formas de ensinar e aprender Matemática 

que na altura lhe pareceram pertinentes. Apercebia-se, então, de que, em alternativa ao 

estilo transmissivo com que estava bem familiarizada, seria importante desenvolver um 

ensino mais centrado no aluno, em que lhe fosse dada a oportunidade para investigar e 

chegar por ele próprio aos conceitos matemáticos. Dessa componente da formação 

inicial, destaca, essencialmente, a possibilidade que o professor tem de diversificar as 

suas metodologias, tornando o ensino mais motivador para os alunos, algo que 

considera imprescindível nos tempos actuais. 

À medida que foi confrontando estas novas perspectivas com a realidade educativa, 

começou a sentir que estas não seriam de implementação tão fácil quanto pensava. 

Simultaneamente, começou a aperceber-se de que os alunos, na generalidade, têm 

grandes lacunas em determinadas áreas da Matemática que considera fundamentais. 
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Nestes primeiros anos de ensino, afirma ter desenvolvido uma certa competência 

profissional que lhe permite seleccionar os conteúdos matemáticos mais importantes e 

aos quais necessita de dar maior atenção. Assim, Cheila advoga o papel fundamental do 

cálculo na formação matemática dos alunos, especialmente por razões de articulação 

vertical dos programas e, muito em particular, numa perspectiva de prosseguimento de 

estudos do ensino básico para o secundário. Defende ainda que, através da Matemática, 

os alunos podem desenvolver um certo tipo de raciocínio que lhes será útil noutras 

disciplinas e na vida quotidiana, bem como a capacidade de resolução de problemas em 

diversas áreas. 

Um dos seus grandes objectivos como professora é fazer com que os seus alunos 

tenham sucesso na disciplina, o que é habitualmente aferido pelas classificações que 

estes obtêm no final do ano. Para atingir esse objectivo, Cheila procura promover o 

interesse e a autoconfiança dos alunos em relação à aprendizagem da Matemática, 

tentando contrariar a visão negativa que considera predominar actualmente em relação à 

disciplina. Vê a Matemática como um conjunto de conteúdos relevantes para a 

formação escolar dos alunos, cuja aprendizagem pode levá-los a desenvolver o 

raciocínio matemático e a capacidade para resolver problemas, tanto no âmbito da 

disciplina, como da vida quotidiana. 

 
Prática 

Cheila considera-se uma professora responsável e cumpridora das suas obrigações. 

Evidencia valorizar a pontualidade e a assiduidade. Tem também uma preocupação 

notória com o cumprimento do programa e em seguir a abordagem preconizada pelo 

manual adoptado na escola. Vê-se a si mesma como uma professora exigente 

relativamente ao desempenho académico dos alunos. No entanto, quando os alunos não 

atingem o sucesso que pretendia, faz notar que existe todo um contexto que tem que ser 

levado em conta. 

Embora não goste do seu papel como avaliadora, este tem um lugar de destaque nas 

suas preocupações. Interroga-se, frequentemente, sobre aspectos relativos aos 

procedimentos avaliativos, evidenciando a necessidade de discuti-los com os seus pares. 
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Não manifesta, porém, dúvidas relativamente ao sistema de avaliação em termos globais. 

Paralelamente a estas características, a justiça parece ter um lugar importante na sua 

identidade profissional, em particular, quando quer explicar e justificar as suas acções. 

Isto é especialmente visível quando Cheila se refere à avaliação dos alunos. 

Ainda no que diz respeito ao conhecimento didáctico, esta jovem professora afirma 

sentir algumas lacunas quanto à utilização de recursos diversos no ensino básico. Tendo 

a noção que existe actualmente um incentivo à diversificação de estratégias e materiais, 

não considera que esta tenha uma concretização fácil. Afirma-se segura quanto à sua 

prática, não encontrando margem, no ensino básico, para mudanças substanciais ou 

uma grande evolução. Manifesta vontade de vir a leccionar no ensino secundário, onde, 

ao invés, sente que tem muito para aprender em termos didácticos devido à maior 

complexidade de que se revestem os respectivos conteúdos. 

Embora reconhecendo que tem existido alguma evolução na sua prática ao longo destes 

primeiros anos, Cheila considera que o estágio constituiu o momento marcante na 

definição da professora que é actualmente. As ideias veiculadas pela formação 

educacional tiveram algum eco nesta jovem professora, que ambicionava realizar um 

tipo de ensino diferente daquele que tinha experimentado enquanto aluna. Contudo, se 

por um lado, não houve uma boa receptividade por parte dos alunos à sua tentativa de 

experimentar novas metodologias de trabalho, por outro lado, conseguiu desenvolver 

um bom relacionamento com os alunos e promover um sucesso relativo seguindo uma 

abordagem mais tradicional. Nem a orientadora da escola, por ter ela própria uma 

prática tradicional, nem o orientador do Departamento de Educação, por falta de 

tempo, lhe concederam o apoio de que necessitava para superar os obstáculos com que 

se confrontou e dar corpo às novas perspectivas sobre o ensino da Matemática. 

Portanto, apesar de se deparar com alunos com características muito diferentes em 

relação aos do seu tempo de aluna, Cheila conseguiu ter no ano de estágio um sucesso 

relativo que contribuiu para a sua auto-estima e autoconfiança. Sente-se segura quanto 

às suas capacidades para lidar com situações desfavoráveis semelhantes às que viveu 

durante o estágio, não vendo, consequentemente, necessidade de realizar mudanças 

significativas na sua prática. 
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Outro aspecto que contribui para que esta professora se sinta satisfeita com a sua prática 

profissional é a comparação que estabelece com os colegas de escola. Pelo pouco que 

pôde observar, apercebe-se que tem uma atitude mais empenhada no sucesso dos 

alunos, e cumpridora das suas responsabilidades, do que muitos professores. De um 

modo geral, na sua opinião, não teve contacto com professores cuja prática pudesse ser 

uma referência para si própria. 

 
Interacções 

Com os alunos. Como referi anteriormente, Cheila procura acima de tudo o sucesso dos 

alunos na disciplina que lecciona. Como tal, a sua interacção com eles visa assegurar as 

condições necessárias para atingir esse objectivo, apoiando-se na criação de um 

ambiente descontraído e harmonioso em que os alunos se sintam motivados para 

aprender, a exemplo do que experimentou no ensino secundário com a sua professora 

de Biologia. Em certos casos, não consegue promover tal ambiente, precisando de ter 

uma postura mais autoritária, com a qual não se identifica, mas que considera 

imprescindível para garantir o controlo sobre a turma. Do seu ponto de vista, o tipo de 

interacção que estabelece com os alunos depende muito das características destes. 

Existe um número reduzido de turmas com as quais Cheila tem desenvolvido uma 

relação de maior proximidade e afectividade, que ela designa como sendo uma “relação 

pessoal e de confiança”. Contudo, com o passar do tempo, tem vindo a assumir uma 

postura mais profissional e menos afectiva com os alunos, procurando não se envolver 

emocionalmente com os problemas destes. Considera que esta é uma atitude defensiva 

da sua parte, em termos emocionais, dado que lhe é doloroso todos os anos “perder” os 

alunos de quem gosta particularmente. Ainda assim, não elimina totalmente os 

contactos de natureza mais social com os alunos, continuando a conversar com eles 

sobre assuntos exteriores à escola quando se encontram fora da sala de aula. 

Em termos das interacções com os alunos, observa-se, ainda, que esta professora 

preocupa-se bastante em mostrar-lhes que procura agir com justiça em todas as 

situações. Procura, também, criar um ambiente em que os alunos se respeitem 

mutuamente, tendo ela própria um grande cuidado para servir de modelo neste aspecto. 
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Afirma-se, ainda, no duplo papel de professora e de educadora pela preocupação que 

tem em transmitir aos alunos certas regras de conduta e de convivência social.  

Pela sua personalidade, considera que lhe tem sido relativamente simples assumir o seu 

papel como professora, em especial gerindo as interacções com o grupo-turma. A 

facilidade de comunicação e de liderança que reconhece em si própria, cuja origem 

atribui ao seu ambiente familiar, são características que considera muito úteis nesta 

profissão. 

Com os colegas. As sub-culturas de escola com que Cheila tem contactado, pautam-se, na 

sua perspectiva, por um certo individualismo e, em alguns casos, pela existência de 

grupos fechados. Embora não se sentindo excluída nas diversas escolas e respectivos 

grupos disciplinares, não encontrou facilmente colegas com quem pudesse interagir. O 

trabalho de equipa quer tanto com colegas de grupo como com outros professores tem 

tido sempre uma expressão muito reduzida na sua vida profissional. No geral, considera 

que não se sente muito à vontade para partilhar as suas dúvidas com receio de projectar 

uma imagem de incompetência perante os colegas. Pontualmente, tem-se aproximado 

de alguns professores do mesmo grupo disciplinar com quem pode trocar opiniões, 

especialmente, em assuntos ligados com a avaliação dos alunos, o que lhe permite 

ganhar uma maior confiança nessa componente do seu trabalho. 

Embora Cheila gostasse de interagir mais com os seus colegas do grupo de Matemática, 

não identifica o individualismo como um verdadeiro problema na profissão. De facto, 

devemos recordar que, desde logo no estágio, em que a colaboração é habitualmente a 

tónica dominante, esta professora trabalhou muito por conta própria, na sua perspectiva 

devido a uma imposição da orientadora. Também, na licenciatura, devido aos seus 

compromissos com o seu trabalho em part-time, Cheila não tinha muita disponibilidade 

para estar e trabalhar em grupo com outras colegas. Assim, o facto de trabalhar 

isoladamente, como professora, é algo que não lhe é estranho e que não a perturba. 
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Vertente formação/desenvolvimento profissional 

Cheila considera a prática lectiva como o factor decisivo no seu desenvolvimento 

profissional. Do seu ponto de vista, são as situações particulares que vive na aula com 

os alunos que a levam a evoluir como professora. Encara o conhecimento profissional, a 

nível didáctico e pedagógico, como um saber cumulativo que decorre, principalmente, 

da experiência. 

Embora considere que ainda pode crescer profissionalmente, esta jovem não 

perspectiva uma mudança significativa na sua prática nem na sua identidade profissional, 

uma vez que está satisfeita com aquilo que já conseguiu atingir. Como mencionei acima, 

identifica a leccionação no ensino secundário, no que diz respeito ao conhecimento 

didáctico, como o grande desafio que se lhe apresenta no futuro quanto ao seu 

desenvolvimento profissional. 

Para além do desenvolvimento que a própria experiência proporciona, Cheila considera 

bastante vantajosa a formação contínua, principalmente quando esta incide sobre temas 

em que sente necessidade de ter mais informação. Vê também com interesse a 

frequência de um mestrado, ligado à Educação ou a uma área da Matemática, pela 

oportunidade de adquirir mais conhecimentos que lhe possam ser úteis na sua prática 

lectiva. Cheila tende a olhar a formação de um ponto de vista tradicional, numa lógica 

algo académica e instrumental. Valoriza os conteúdos de natureza mais pragmática, 

tendo alguma dificuldade em vislumbrar as implicações que as “ideias teóricas” podem 

ter na sua actividade profissional. 

Curiosamente, uma das críticas que esta professora aponta à formação inicial é, 

justamente, a falta de articulação entre a teoria e a prática, decorrente do modelo 

sequencial adoptado pelas universidades. No entanto, neste momento não tem ainda 

bem definida uma perspectiva sobre a formação contínua que não enferme de 

problemas idênticos aos que aponta à formação inicial. 
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Vertente pessoal 

Nos pontos anteriores foram referidos vários aspectos da identidade profissional de 

Cheila que assentam em características bem vincadas do seu Eu. A sua formação pessoal 

é bastante marcada pela passagem pelo internato, onde foi educada, por exemplo, a ser 

responsável, cumprir regras, ser pontual e a respeitar a autoridade. Cheila parece ter 

interiorizado tais princípios e procura aplicá-los também agora na sua actividade 

profissional. Continua a segui-los e procura também inculcá-los aos seus alunos, tanto 

pelo seu discurso como pelo seu próprio exemplo. 

Como referi anteriormente, a justiça é um valor a que esta professora dá muita atenção 

na sua prática. Este expressa-se num certo sentido de equidade, pois, Cheila parece 

muito apostada em garantir que todos os alunos sejam tratados de igual forma. É fácil 

compreender a origem de tal preocupação se nos lembrarmos que se trata de alguém 

que pertence a uma minoria socialmente pouco prestigiada no nosso país e viveu numa 

instituição com muitas jovens, onde muitas vezes terá presenciado a resolução de 

conflitos por aplicação desse princípio. 

As suas raízes africanas têm constituído um trunfo no relacionamento com alunos 

difíceis que têm uma origem semelhante. Cheila tem conseguido aproximar-se mais 

facilmente desses alunos, estabelecendo uma boa relação que se torna a base de 

sustentação para o trabalho de motivação para a disciplina. No entanto, ela própria não 

atribui grande relevância a esse aspecto da sua identidade pessoal no âmbito da sua 

identidade profissional, talvez porque não o tem sentido como um entrave ao bom 

relacionamento com os alunos, nem se tem sentido discriminada enquanto professora. 

Cheila aparenta sentir-se bem integrada na cultura portuguesa, apresentando-se 

predominantemente enquanto ocidental nas suas relações profissionais. 

Mais do que a cultura de origem, esta jovem professora considera que se expressam na 

sua prática profissional características da sua personalidade que são comuns a outros 

elementos da sua família e que fazem parte de um certo modus vivendi familiar. Como 

indiquei atrás, Cheila identifica a capacidade de argumentação e de liderança como 

traços marcantes de todos os seus familiares e que são diariamente muito importantes 

na sua actividade profissional. 
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Relação entre o projecto profissional e o projecto de vida 

Como comecei por referir no início da discussão do estudo do caso da Cheila, tendo em 

conta a sua biografia, a profissão significa para esta professora, principalmente, a 

possibilidade de encarar a vida adulta com segurança e estabilidade, mais do que a 

concretização de um sonho ou vocação, ou a realização pessoal. Deste modo, o seu 

projecto profissional fica definido, em termos gerais, a partir do momento em que 

decide ser professora de Matemática, ou seja, pela escolha da profissão. Aquilo que dela 

espera, porém, é subsidiário relativamente ao seu projecto de vida. A sua realização 

pessoal desenha-se mais pela vertente da vida familiar do que pela vertente profissional. 

Ainda assim, a profissão traz-lhe diversos motivos de satisfação pessoal, como foi 

apontado na primeira secção. Esta jovem professora sente prazer em ensinar, aprecia a 

sua disciplina e sente-se bem entre os jovens. O sucesso que tem atingido em situações 

que se lhe afiguravam à partida muito desfavoráveis tem contribuído também para um 

sentido de realização profissional e uma maior auto-estima, os quais poderão ter reflexos 

positivos nas outras facetas da sua vida. 

É de realçar que, para Cheila, esta é a profissão que melhor se adequa ao equilíbrio que 

procura entre a vida familiar e a actividade profissional. O seu projecto de vida desde há 

muito que se direcciona para constituir a sua própria família. Oriunda de uma família 

numerosa e de um meio cultural em que os filhos são muito desejados, ela própria 

estava bastante ansiosa por ter as suas próprias crianças. No entanto, encara o 

nascimento dos filhos com responsabilidade, desejando acompanhar ao máximo o seu 

crescimento e dedicar-se à sua educação. Como tal, pretende tirar proveito das 

facilidades de tempo que a profissão lhe concede. 

Aguardando o nascimento da filha, receia ser colocada longe de casa no próximo ano. 

Espera com viva expectativa a entrada para o Quadro de Zona Pedagógica para que 

possa atingir a desejada estabilidade na profissão e, consequentemente, uma maior 

segurança económica. Cheila faz depender, também o seu maior investimento na 

profissão, da desejada estabilidade profissional. Por um lado, considera que só nessa 

altura poderá ter uma participação mais significativa na vida da escola e, por outro pensa 
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que só então terá uma maior disponibilidade para procurar formação complementar, por 

exemplo, através da realização de um mestrado. 

Inversamente, um factor que poderá conduzir a um menor investimento na profissão, 

por parte de Cheila, será o sentido da evolução dos salários dos professores. De facto, 

os professores de Matemática encontram, com alguma facilidade, fontes suplementares 

de rendimento que se podem tornar bastante atractivas, em especialmente, em tempos 

de forte contenção salarial. No seu caso, o aumento do agregado familiar poderá 

representar um acréscimo substancial das despesas mensais, por exemplo, através da 

aquisição de uma nova habitação, o que a obrigará a procurar acumular o trabalho da 

escola com outro tipo de actividade ligada ao ensino. Portanto, o projecto profissional 

de Cheila tem hipóteses de evoluir com a esperada estabilidade de emprego, mas é 

muito possível que sejam os objectivos familiares que venham a comandar o seu 

projecto de vida. 

 
10.1.3. Guilherme 
 
Vertentes da identidade profissional de Guilherme 

Vertente profissão 

Como vimos neste estudo de caso, especialmente na secção “Motivação e Satisfação 

profissionais”, Guilherme aponta um conjunto de características na profissão que a 

tornam, do seu ponto de vista, bastante interessante. Nas suas perspectivas sobre a 

profissão destaca-se o facto de esta ser encarada como uma actividade de carácter 

intelectual. Evidencia reconhecer na profissão dois pólos fundamentais: a prática e a 

reflexão educativa. Este segundo pólo tem especial relevância para si, já que se sente 

muito motivado para aprender mais sobre educação, numa primeira fase, principalmente 

para reflectir sobre a natureza da Matemática e as finalidades do ensino da Matemática. 

Pouco a pouco começa a interessar-se pela investigação em educação, o que vai levá-lo a 

alargar a ideia de “reflexão sobre educação” para a de investigação em torno da prática, 

ou de “professor-investigador” como refere. 
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A atribuição de um carácter intelectual a esta actividade profissional parece decorrer 

também da margem de autonomia que Guilherme considera que os professores têm 

para tomar decisões relativamente à sua prática, bem como de exercerem a sua 

criatividade e de inovarem. Assim, na sua opinião, o professor não tem que seguir 

escrupulosamente orientações externas, podendo desenvolver o seu trabalho de acordo 

com as suas perspectivas e os seus desejos. 

A flexibilidade de horário e a possibilidade de compatibilizar as actividades lectivas com 

outras actividades são aspectos que parecem, igualmente, importantes na definição da 

identidade profissional de Guilherme, a qual se pauta por uma matriz de independência 

e liberdade de escolha. De certa forma, este jovem professor olha para si próprio como 

um trabalhador independente que é responsável pelas suas iniciativas e planifica as suas 

actividades de acordo com os seus interesses, ainda que esteja sujeito a alguns 

constrangimentos. 

Globalmente, poder-se-á dizer que Guilherme olha para a profissão como um espaço de 

desenvolvimento pessoal e não simplesmente profissional, dado que esta lhe permite 

aprofundar e explorar diversas áreas de conhecimento em educação, o que constitui 

para si um enriquecimento a nível pessoal. Daí decorre o destaque que o tema  

“investimento na profissão” assume no seu discurso e que é referido por diversas vezes 

no estudo de caso. A sua preocupação, porém, não será tanto se está a investir na sua 

prática todo o tempo, energias e capacidades que poderia, mas se está a investir em si 

próprio, ou seja, se está a aproveitar as oportunidades que a profissão lhe concede para 

se desenvolver. 

A instabilidade profissional e uma certa incerteza sobre a possibilidade de vir a 

prosseguir a carreira não o têm afectado particularmente. Embora considerando que a 

formação inicial deveria ser menos especializada, por forma a permitir outras opções 

profissionais, Guilherme nunca põe a hipótese de abandonar a profissão por falta de 

colocação, dispondo-se a batalhar para atingir os seus objectivos. 

A experiência de sucesso que Guilherme teve no ensino superior, poderia levar a prever 

que seria um professor que iria definir a sua função, estritamente, em torno do ensino e 

aprendizagem da Matemática. Isso não sucede na medida em que perspectiva o seu 
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papel de um modo muito abrangente, contribuindo para a formação pessoal e social do 

aluno. Portanto, Guilherme não se vê apenas como um professor de Matemática mas 

também como um educador. Deste modo, considera que o professor deve ser um 

veículo de cultura não se satisfazendo com um bom domínio da sua área disciplinar. No 

seu caso, isso é evidente no interesse que manifesta em aprender continuamente novas 

coisas, inclusivamente, explorando novas áreas que considera irem ao encontro dos 

desejos dos alunos. 

 
Vertente social 

Este jovem professor atribui à profissão um reduzido prestígio social, o qual associa a 

baixos níveis de qualidade do trabalho e de empenhamento dos professores na sua 

actividade. Os seus pais, por exemplo, preferiam que tivesse enveredado por outra 

profissão mais conceituada, como Medicina ou Engenharia. Embora essa situação não 

pareça afectá-lo pessoalmente, espera, ainda assim, uma transformação positiva entre os 

professores que conduza a uma mudança da imagem social da profissão. 

Numa primeira fase, é ainda bastante crítico quanto à classe profissional em geral, 

colocando-se a si próprio num outro patamar: o da inovação. Nota que existe um certo 

comodismo por parte dos professores que tendem a perpetuar determinadas práticas, 

sendo bastante resistentes às mudanças, nomeadamente, em relação às novas 

orientações curriculares que têm surgido nos 2º e 3º ciclos. A esses professores 

denomina-os de “velhos do Restelo”. No entanto, a frequência do mestrado vai ajudá-lo 

a olhar de forma mais empática para os professores, ao tomar consciência de que 

existem diversos obstáculos com que estes se confrontam: os programas não são, muitas 

das vezes, suficientemente claros nem coerentes; os manuais escolares adoptam 

perspectivas diferentes e eles próprios não têm experiência nem a formação adequada. 

Guilherme reconhece a responsabilidade acrescida que se coloca, hoje, à escola, no 

sentido de contribuir para a formação dos jovens, tendo em conta os seus interesses e 

necessidades. Observa, porém, uma contradição entre estas expectativas elevadas e as 

concepções ainda prevalecentes quanto ao papel do professor, que tendem a limitá-lo ao 

de transmissor de conhecimentos, e além do mais, restrito a uma certa área disciplinar. 
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Como referi anteriormente, Guilherme considera que as escolas onde tem leccionado 

lhe têm concedido uma boa margem de autonomia para tomar as suas decisões e levar a 

cabo as suas iniciativas. Não atribui significado especial ao seu local de trabalho, a não 

ser quanto às características dos alunos e às relações sociais que se estabelecem entre o 

corpo docente. A escola de 3º ano é aquela que se distingue pelo facto de se situar no 

interior alentejano. É aqui que, pela primeira vez, Guilherme parece partilhar uma 

identidade social com os seus colegas de escola, embora esta tenha a ver com a situação 

de professor-deslocado e não com a sua profissionalidade. 

Ao longo destes primeiros anos de carreira, Guilherme tem-se aproximado de uma 

comunidade de referência que tem como centro gravítico a APM. No entanto, esta 

aproximação não assume, no seu caso, o carácter de associativismo na medida em que 

ele não participa directamente na vida desta instituição, nem sequer tem alguma 

interacção directa e continuada com grupos de professores-sócios. No entanto, é um 

leitor assíduo da revista editada por esta associação e participa regularmente nos 

encontros anuais, onde tem sempre intervindo. Poder-se-á afirmar que Guilherme 

começa a ter a “educação matemática” como a sua comunidade profissional de 

referência. Nesta primeira fase, esta comunidade possivelmente é vista por ele como um 

grupo que procura reflectir sobre o ensino da Matemática e que se alinha com as ideias 

de inovação pedagógica com que contactou na sua formação educacional na Faculdade. 

Paralelamente, vai participando em seminários de investigação em educação matemática, 

demonstrando um interesse crescente por esse mundo. Com a frequência do mestrado, 

Guilherme, por um lado, começa a sentir-se parte integrante de uma comunidade mais 

restrita, a dos professores-investigadores, por outro lado, alarga a sua identidade 

profissional, situando-se cada vez mais próximo da comunidade de investigadores em 

educação matemática. Este alargamento da sua identidade profissional expressa de 

modo muito forte a sua procura de aprender e de apreender outros mundos. 
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Vertente trabalho 

Perspectivas sobre o ensino da Matemática 

No âmbito da identidade profissional de Guilherme, as perspectivas sobre as finalidades 

do ensino da Matemática assumem uma grande relevância. Esse seu interesse situa-se 

num primeiro plano, na reflexão que foi fazendo acerca da natureza da Matemática, 

desde o 4º ano da licenciatura. A Matemática foi assumindo para si o carácter de 

actividade humana, marcada pelos contextos e condições sociais da época em que 

viveram os seus criadores. Paralelamente, Guilherme encara a formação matemática do 

aluno como o desenvolvimento de uma cultura matemática, por forma a que este dê 

sentido às aprendizagens que realiza e passe a ver a Matemática como um elemento da 

cultura humana a que atribui significado. Essencialmente, considera primordial 

proporcionar aos alunos uma experiência positiva com a Matemática e que os leve a 

relacionar-se com essa disciplina de um modo favorável. 

Guilherme mostra grandes afinidades com a renovação curricular que tem vindo a 

ocorrer nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. A reflexão que fez sobre o documento das 

competências essenciais para o ensino, numa disciplina do mestrado, veio reforçar-lhe a 

convicção de que é fundamental que o professor tenha bem definidas para si quais são 

as finalidades do ensino da Matemática, no entanto, apercebe-se que tal tarefa é 

dificultada por todo um contexto desfavorável, nomeadamente pelos maus manuais que 

as escolas amiúde adoptam. 

 
Prática 

Este jovem professor considera que tem vindo a realizar um gestão curricular cada vez 

mais independente dos programas e dos manuais adoptados na escola. Do seu ponto de 

vista, tem tentado dar expressão na prática às suas perspectivas sobre o ensino da 

Matemática, sem perder de vista a sua responsabilidade moral para com os alunos. 

Tendo consciência de que as suas decisões curriculares poderão afectar de forma 

negativa a avaliação das suas turmas relativamente a outras, procura minimizar essa 

situação através da negociação com os outros professores. Evidencia igualmente uma 

preocupação em articular as formas de avaliação com as metodologias que adopta. 
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Ainda assim, na fase inicial da carreira, Guilherme denota um certo distanciamento entre 

o seu Eu profissional real e o ideal, na medida em que não coloca amplamente em 

prática as ideias veiculadas pela formação inicial, nem os conhecimentos e a experiência 

que adquiriu no ano de estágio. Essa avaliação mais desfavorável é minimizada quando, 

em certos momentos, compara a sua prática com a dos colegas, tomando consciência de 

que possui conhecimentos didácticos que o situam numa posição favorável para 

desempenhar com sucesso o seu papel como professor de Matemática. 

A sua participação no círculo de estudos sobre investigações matemáticas na sala de 

aula, estimula-o a fazer um trabalho mais continuado com este tipo de actividades que 

aprecia particularmente. Expressa, então, pela primeira vez neste período pós-estágio, 

um forte sentimento de realização profissional centrado na sua prática lectiva. Já a 

realização do mestrado leva-o a retirar da escola o foco principal do seu investimento 

profissional. Deixa de ter tanto tempo para a preparação das aulas e para reflectir sobre 

estas, o que considera ter reflexos na sua prática. Mesmo assim, sente esse ano como um 

ganho para si enquanto professor, na medida em que defende que, ao alargar as suas 

perspectivas sobre o ensino da Matemática através deste curso, isso irá repercutir-se 

positivamente na sua prática docente. No entanto, no que diz respeito especificamente 

às investigações matemáticas regista um retrocesso em relação ao ano anterior, dada a 

menor atenção que concede à vertente lectiva da sua actividade. 

 
Interacções 

Com os alunos. O trabalho com turmas do 3º ciclo do ensino básico veio a revelar-se uma 

agradável surpresa para Guilherme porque se apercebeu da possibilidade que existia de 

desenvolver um relacionamento mais próximo com estes alunos, o que não sucede no 

ensino secundário, e também de explorar assuntos não ligados à sua disciplina. Através 

do contacto diário com os alunos, foi ganhando maior sensibilidade e aprendendo a 

relacionar-se melhor com eles. Guilherme destaca, nessas interacções, um sentimento de 

responsabilidade relativamente aos alunos e que se reflecte na sua disposição para 

corresponder de forma empática e compreensiva aos seus apelos. No seu caso, 

enquanto criança que enfrentava um problema sério de gaguez, experimentou uma 
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atitude oposta por parte de alguns adultos, situação que o marcou profundamente e que 

recorda com alguma amargura. 

Este jovem professor procura igualmente criar uma relação amistosa com os alunos, e 

em certa medida afectiva, mas à qual impõe alguns limites. De facto, Guilherme embora 

goste que os alunos o encarem como um amigo, evita aprofundar as relações 

interpessoais com estes, especialmente em situações extra-aula. Esta sua atitude, 

evidencia dois tipos de receio. Por um lado, o de defraudar a imagem que os alunos 

criaram acerca de si, por outro lado, o de vir a ser magoado pelos alunos. A sua recusa 

em estabelecer laços mais fortes com os alunos e de se expor enquanto pessoa parece 

ancorar-se no tipo de relações interpessoais que ocorrem no seu núcleo familiar, que o 

conduziram ao cepticismo. Não parece disposto a assumir os riscos decorrentes dos 

relacionamentos interpessoais, nem a ter uma influência moral directa sobre os alunos. 

Ademais, recusa a ideia de deixar a sua marca pessoal na formação pessoal e social dos 

alunos, ao contrário do que sucede relativamente à formação matemática em relação à 

qual manifesta fortes convicções. Portanto, a relação que estabelece com os alunos é 

desnivelada na medida em que, como professor, mostra abertura para os ouvir e estes 

podem expor-se mas ele próprio não o faz. 

Com os colegas. Guilherme assume-se como uma pessoa que tem tendência para trabalhar 

de forma independente. Nas escolas por onde tem passado trabalha quase sempre 

individualmente. As iniciativas que tem tido a nível de escola centram-se quase que 

exclusivamente sobre si próprio. Esse traço de individualismo reconhece-o também no 

seu pai, que conseguiu subir na vida devido à sua persistência e espírito de sacrifício. 

Embora considerando que o trabalho de colaboração que encetou no 4º ano do curso e, 

no ano seguinte, no estágio, teve bastante sucesso e que originou ganhos pessoais, tem 

tendência a trabalhar isoladamente, afirmando que não consegue cooperar se não tiver 

previamente o seu próprio tempo de maturação das ideias. Exceptuando a parceria com 

a ex-colega de estágio, com a qual participou, por exemplo, no círculo de estudos, 

Guilherme parece não ter encontrado, nas escolas, interlocutores que considere 

interessantes e com os quais possa, pelo menos, dialogar e trocar ideias sobre a 

educação e o ensino da Matemática. Como referi anteriormente, tem procurado 
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estabelecer esse tipo de interacção com outras comunidades com as quais tem maiores 

afinidades. 

 
Vertente formação/desenvolvimento profissional 

Este jovem professor encara a sua profissão de um ponto de vista dinâmico, o que o 

leva a olhar para a sua evolução na profissão como algo que é inerente a esta e a 

perspectivar a formação contínua como um espaço de desenvolvimento profissional, 

entre outros. Guilherme estabelece metas profissionais progressivas em vários domínios: 

prática lectiva, nas suas componentes didáctica e pedagógica; realização de projectos na 

escola; participação em Encontros e Seminários de Educação Matemática e de 

Investigação em Educação; participação num círculo de estudos; realização do mestrado 

em educação. 

Ao longo dos primeiros anos na profissão, mostrou um grande interesse em aprofundar 

determinadas áreas com que tinha contactado na formação educacional e em explorar 

outras que lhe eram desconhecidas. Foi procurando informação em diversas fontes e 

conversando com aqueles que lhe pareciam saber mais sobre os assuntos, não ficando à 

espera que a formação institucionalizada viesse, posteriormente, a colmatar essas 

lacunas. Fê-lo também com sentido de responsabilidade, isto é, o conhecimento 

acrescido que foi tendo acarretou a obrigação de o transpor para a sua prática 

profissional. 

No que diz respeito à formação com carácter mais formal, Guilherme só se envolve 

naquilo que verdadeiramente lhe interessa por uma questão de gosto pessoal ou porque 

sente que lhe é útil para ajudar os seus alunos. Embora vivendo intensamente o 

processo formativo, quer o círculo de estudos, quer o mestrado, este jovem professor 

manifesta, neste último caso, preferência por um modelo de formação de tipo mais 

académico, pelo menos no que diz respeito ao papel do aluno-mestrando na aula. 

Também aqui a preservação da sua individualidade parece ser determinante, na medida 

em que prefere fazer a sua preparação para as aulas, escutar o professor, reflectir por si 

próprio, fazer perguntas, ou seja, desempenhar o papel do aluno interessado e ávido 
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pelo saber do professor. Por sua vez, as aulas em que se realiza trabalho em grupo 

agradam-lhe muito menos. 

No entanto, Guilherme evidencia bastante iniciativa na forma como encara esta 

experiência formativa, tendo estabelecido os temas em que pretende investir ao longo 

deste ano e procurando por si próprio os recursos que lhe são necessários. Tem-se 

também mostrado bastante activo ao procurar dar um sentido global às várias 

perspectivas com que vai contactando, procurando relacioná-las entre si. Ademais, o 

mestrado está a ser encarado, por este professor, como um processo de transformação 

não só a nível profissional como pessoal, na medida em que está a provocar mudanças 

no seu próprio projecto de vida. Portanto, para Guilherme, o desenvolvimento 

profissional corresponde também a uma valorização pessoal. 

 
Vertente pessoal 

Um dos traços que identifiquei relativamente à auto-imagem descritiva de Guilherme foi 

a autenticidade, a qual se relaciona intimamente com a expressão do Eu na identidade 

profissional. Assim, este professor justifica determinadas opções que toma em função 

dos seus próprios princípios, ideias ou convicções pessoais, mesmo quando tal decisão 

implica um potencial prejuízo para si próprio, como seja o confronto com os colegas ou 

um acréscimo de trabalho ao ter que fundamentar (por escrito) as suas posições. Essa 

autenticidade está ligada ao sentimento de ser verdadeiro consigo próprio e também de 

não agir de um modo que não lhe seja natural, como refere em determinado momento: 

“é assim que eu me sinto à vontade”. Neste sentido, esta qualidade prende-se também 

com a coragem em assumir as consequências das suas tomadas de posição e acções. 

Curiosamente, se, por um lado, Guilherme considera que tem que ser autêntico na sua 

forma de estar na profissão, por outro, evita ser transparente para com os alunos, na 

medida em que não lhes revela muito da sua personalidade nem da sua vida pessoal. 

Como referi, procura evitar aprofundar a relação com os alunos, embora se mostre 

disponível para os ouvir. Poderemos questionar-nos se terá falta de autoconfiança 

relativamente às suas qualidades pessoais, pois afirma que não quer desapontar os 
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alunos. Ou será que se trata simplesmente de assegurar a sua privacidade, querendo 

estabelecer uma separação clara entre a vida pessoal e profissional? 

Como afirmei anteriormente, Guilherme reconhece em si próprio traços fortes de 

individualismo na forma como se envolve na profissão e na formação. Não sendo 

socialmente um solitário (embora se afirme como celibatário), poderemos questionar-

nos: porquê essa tendência na profissão? Parece existirem duas linhas de razão para tal 

atitude. Em primeiro lugar, julgo não se tratar propriamente de individualismo mas da 

afirmação da sua individualidade, isto é, de garantir um espaço e um tempo de reflexão 

pessoal, sem estar sob a pressão da presença do outro. Em segundo lugar, julgo que esta 

sua atitude prende-se com a avaliação que faz da possível contribuição do Outro para si 

próprio. Guilherme valorizará os outros que lhe sejam intelectualmente estimulantes e 

que o ajudem a crescer. Esta segunda razão, poder-se-á resumir numa expressão bem 

simples: interessar-lhe-ão aqueles com quem considera que pode aprender. Será que não 

é receptivo à ideia, hoje em dia tão banalizada, de que “todos podemos aprender com 

todos”? 

 
Relação entre o projecto profissional e o projecto de vida 

Como vimos ao longo do estudo de caso, a escolha e a entrada na profissão 

constituíram para este jovem professor uma concretização feliz do ponto de vista 

pessoal. Na fase final da sua formação inicial, o seu projecto de vida assentava 

fortemente na profissão. Após ter decidido ser professor, e através da formação 

educacional, foi tomando consciência de que a profissão tinha dimensões que, 

surpreendentemente, lhe agradavam. Esta “descoberta” relativa à natureza da profissão 

foi acompanhada de uma (re)descoberta de si próprio, na medida em que se apercebeu 

de que o estabelecimento de relações interpessoais era algo que o motivava para a sua 

futura profissão. 

No entanto, como referi anteriormente, aquilo que, na profissão, parece ser mais 

interessante para Guilherme, é a oportunidade de realização e desenvolvimento 

pessoais. Por um lado, agrada-lhe o facto de esta ser, do seu ponto de vista, uma 

profissão intelectualmente estimulante e que exige uma actualização permanente. Por 
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outro lado, apercebe-se de que esta lhe concede uma ampla margem para se desenvolver 

profissional e pessoalmente. 

Ao iniciar a carreira continua a verificar-se uma forte intersecção entre o seu projecto de 

vida e o seu projecto profissional, contudo, toma consciência de que tem outros 

interesses fortes fora da escola, que o levam a não investir tanto na sua actividade 

profissional quanto poderia. Mas, uma vez que aposta no seu desenvolvimento pessoal 

– aferido pelo investimento na profissão – é levado a procurar formas e espaços de 

reflexão sobre temas de educação, especialmente na área do ensino da Matemática. O 

caminho que começa então a percorrer vai originando o estabelecimento de metas 

profissionais progressivas, como referi anteriormente. 

O período em que frequenta o mestrado é um momento crítico quanto à identidade 

profissional de Guilherme: momento de alargamento e reforço do seu projecto 

profissional e de questionamento do seu projecto de vida. Por um lado, sente-se 

profundamente implicado no mestrado e começa a olhar para o mundo da Educação 

sob outras perspectivas. Por outro lado, começa a ser tentado por outros projectos que 

o poderão afastar do ensino, por alguns anos, ou até mesmo para sempre. Portanto, o 

seu projecto profissional, pelo menos na forma como tinha sido inicialmente delineado, 

é posto em xeque pelo seu projecto de vida. 

Guilherme apercebe-se que está diferente: cada vez mais, quer fazer aquilo que lhe dá 

maior prazer. Neste momento, a sua maior paixão são as viagens. Ambiciona conhecer 

cada vez mais locais, pessoas e culturas. O convite que teve para realizar o 

doutoramento no estrangeiro, que implicaria a deslocação a vários continentes, permitir-

lhe-ia conciliar o seu gosto pela investigação com as viagens. Porém, caso aceitasse, 

colocaria em risco a possibilidade de voltar a leccionar no ensino básico e secundário em 

Portugal. Todas as hipóteses estão em aberto para este jovem, até mesmo viajar pelo 

mundo fora, apenas com uma mochila às costas. Todas as hipóteses são excitantes 

porque representam oportunidades para crescer em sentidos que ainda desconhece... 

Em qualquer caso, é muito provável que, mais cedo ou mais tarde, Guilherme, que 

ainda há pouco tempo considerava que tinha vindo de “um mundo a preto e branco 
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para um mundo colorido”, dê um passo de gigante, partindo deste mundo colorido do 

ensino para a descoberta do Mundo. 

 
10.1.4. Susana 
 
Vertentes da identidade profissional de Susana 

Vertente profissão 

A profissão de professor despertou, desde muito cedo, um grande interesse em Susana e 

é assumida por si, ainda que não muito explicitamente, como uma vocação. Mostra-se 

bastante agradada com as principais características da profissão, principalmente, com a 

possibilidade de interacção com alunos e colegas, a boa margem para gerir o seu horário 

extra-lectivo e as oportunidades de desenvolvimento profissional, ao investir na sua 

formação profissional. Encara o ser professora também como uma experiência de 

continuidade da escola e do prazer de aprender e “continuar a estudar”. Valoriza, ainda, 

o facto de ser uma profissão pouco monótona e de permitir desempenhar diversos 

cargos na escola, para além da docência propriamente dita. 

Susana considera que é necessário que o professor se dedique intensamente à sua 

actividade profissional, embora note à sua volta muitos casos em que isso não se verifica. 

Atribui também grande relevância à competência profissional, a qual tem observado em 

diversos professores com quem tem trabalhado nestes primeiros anos de carreira. Essa 

competência aparece associada a um interesse genuíno no sucesso dos alunos, no seu 

caso particular, na Matemática. De facto, Susana afirma a sua profissionalidade, 

predominantemente, em termos do ensino da Matemática. Evidencia um grande 

entusiasmo pela disciplina e pelo desafio que representa ensiná-la, devido à visão 

negativa que a maioria dos alunos tem acerca desta. 

Para Susana, o professor tem uma grande margem de autonomia na sua actividade, 

constituindo esta uma das características mais destacadas da profissão. Aparentemente, 

para si, o maior constrangimento a que o professor está sujeito é o currículo, mas 

mesmo assim considera que este tem, ainda, muito espaço para tomar as suas próprias 

decisões. Valorizando o trabalho colaborativo entre pares, especialmente no seio do 
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grupo disciplinar, manifesta contudo a convicção de que é possível ao professor 

preservar a sua individualidade ao mesmo tempo que se beneficia pela interacção com os 

outros. 

Esta jovem professora tem sido profundamente afectada pela precariedade de emprego 

que tem vindo a atingir os professores mais novos. Sendo esta uma situação 

completamente imprevisível quando tomou a decisão de ser professora, Susana sente-se 

agora defraudada nas suas expectativas. Desta forma, a imagem idealizada que tinha 

construído acerca da profissão é abalada, dando lugar a uma certa indefinição quanto 

àquilo que espera da sua actividade profissional. 

 
Vertente social 

Do ponto de vista de Susana, a profissão tem vindo a perder o estatuto social 

privilegiado que possuía, tornando-se uma ocupação banalizada. Considera que esta 

situação decorre principalmente da falta de unidade na classe profissional e do pouco 

empenhamento na profissão por parte de muitos professores. Ainda assim, Susana não 

se mostra afectada com esta mudança de estatuto, continuando a indicá-la como a 

profissão ideal para si. 

Actualmente, esta jovem professora divide a classe profissional em dois grupos: os bons 

profissionais e os outros. Numa fase inicial da sua carreira, embora já utilizasse essa 

classificação, indicava também o grupo dos professores tradicionalistas como aquele de 

quem se pretendia demarcar. No entanto, identificava dentro desse grupo alguns bons 

profissionais. Na fase final da recolha de dados, a questão do tradicionalismo deixa de 

ser um parâmetro pelo qual avalia a classe profissional. Passa a destacar positivamente 

aqueles que demonstram uma atitude de profissionalismo, procurando promover a 

aprendizagem dos alunos, como sendo, “bons profissionais”. No segundo grupo, integra 

todos aqueles que encaram a profissão simplesmente como um emprego que lhes 

garante a subsistência e que mostram pouco ou nenhum entusiasmo com a sua 

actividade no dia-a-dia. 
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Tendo em conta a realidade dos jovens com quem tem contactado nestes primeiros anos 

como professora, Susana apercebe-se de que existe uma necessidade premente de 

adaptar a escola aos novos tempos. Considera que a responsabilidade por tal mudança 

recai, principalmente, sobre os órgãos executivos das escolas e o Ministério da 

Educação. No primeiro caso, porque advoga a tomada de medidas concretas face às 

respectivas populações escolares; no segundo caso, porque defende ser necessário alterar 

alguns pressupostos do sistema de ensino no nosso país. Susana não implica 

directamente os professores nessa mudança por forma a aproximar a escola dos alunos. 

Aparentemente, para si, não serão os professores os principais protagonistas deste 

processo. 

Susana faz diversas críticas aos conselhos executivos de algumas escolas por onde 

passou, atribuindo-lhes grandes responsabilidades sobre a vida da escola, no geral, e com 

repercussões negativas ao nível do sucesso escolar dos alunos. Em algumas situações, a 

sua insatisfação em relação à escola decorre, em boa medida, do tipo de liderança que se 

faz sentir. Na sua perspectiva, essa insatisfação é muitas vezes partilhada por outros 

professores, o que os leva a querer abandonar a escola assim que lhes seja possível. No 

entanto, esta jovem professora não parece ter uma interacção directa com o conselho 

executivo destas escolas, nem ter passado por situações de conflito com algum dos seus 

elementos. 

Ao entrar para a profissão, Susana mostrava uma grande afinidade com as perspectivas 

veiculadas pela componente educacional da formação inicial, bem como com as 

perspectivas e a prática da sua orientadora de estágio. Os colegas do seu núcleo de 

estágio constituíam, também, um importante grupo de apoio e de referência nessa fase 

inicial da sua carreira profissional. No entanto, ao longo destes primeiros anos, Susana 

foi contactando com diversos professores com práticas e visões sobre o ensino 

diferentes daquelas que valorizava até então. Esse confronto tem provocado muitas 

dúvidas e dilemas nesta professora, levando-a a questionar-se sobre as suas perspectivas 

anteriores. Na fase final deste estudo, é difícil identificar o grupo profissional de 

referência desta jovem professora. O seu ideal de profissão continua a ser o professor 

que se afirma pela sua postura como um profissional e pelo entusiasmo com que 
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enfrenta o dia-a-dia, mas tais características parecem-me demasiado vagas para poderem 

servir de referente para a sua identidade profissional. Também os seus ex-colegas de 

estágio já não parecem constituir um grupo de referência forte, dado que a sua relação 

com eles se mantém mais pelo prisma da amizade do que pela profissão. 

 
Vertente trabalho 

Perspectivas sobre o ensino da Matemática 

A identidade profissional de Susana é muito marcada pela sua experiência como 

professora de Matemática. Inicia a sua actividade profissional bastante determinada em 

ajudar os alunos a realizarem aprendizagens significativas relativamente ao conhecimento 

matemático, bem como de certos processos matemáticos, tais como a resolução de 

problemas e a comunicação e argumentação matemáticas. Como consequência da 

formação do 4º ano da licenciatura e do estágio, Susana defende convictamente um 

conjunto de estratégias que considera levarem, pelo menos em teoria, a uma 

aprendizagem mais significativa. No entanto, estas suas perspectivas não parecem ter 

uma correspondência directa com uma visão própria acerca do perfil visado para o 

aluno. Na fase inicial na carreira, valoriza a aprendizagem centrada no aluno e rejeita 

liminarmente os resquícios da influência do behaviorismo no ensino, procurando não se 

acomodar a um ensino tradicional que observa na generalidade das práticas dos 

professores e que conhecia do seu tempo de aluna. 

Com o passar do tempo, o confronto com outras perspectivas, por parte de alguns 

colegas que considera serem bastante competentes, leva-a, como referi no ponto 

anterior, a pôr em causa algumas dessas convicções, as quais considera apoiarem-se num 

conhecimento didáctico ainda pouco consistente. Essa situação vai-se acentuando à 

medida que se depara com maiores dificuldades em implementar determinadas 

metodologias, pelo facto dos alunos não reagirem de modo favorável. Também começa 

a pôr em causa aquilo que designa como um certo “idealismo”, ao verificar que não 

consegue obter resultados positivos com a maioria dos alunos em certas turmas. É-lhe 

difícil de aceitar essa situação, uma vez que considera ser a sua principal responsabilidade 
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levar os alunos a desenvolver uma boa relação com a disciplina e a realizar 

aprendizagens que lhes sejam significativas. 

 
Prática 

Susana sente um grande prazer em ensinar Matemática, mostrando um grande 

entusiasmo pelas aulas em que trata certos temas ou faz certo tipo de abordagens da sua 

preferência. O seu sentimento de satisfação profissional está muito ligado, para além dos 

resultados a médio prazo dos alunos, às emoções positivas que as aulas despertam em si 

e neles. Esse entusiasmo especial que leva para certas aulas deve ser também 

experimentado pelos alunos, porque, de modo contrário, não faz sentido, do seu ponto 

de vista, apostar em novas abordagens com eles. Esta jovem professora mostra-se 

particularmente agradada com as aulas que denomina de “discussão”, em que os alunos 

têm uma grande participação, formulando questões e conjecturas e expondo os seus 

pontos de vista. Considera que estas aulas são indicadas para os jovens de hoje pelo 

facto de serem, no geral, mais interventivos e espontâneos do que sucedia quando era 

aluna. Ainda assim, existem algumas turmas em que não tem conseguido implementar 

com êxito este tipo de metodologia, o que a deixa bastante desapontada. 

Na fase inicial da carreira, esta jovem professora considera que a sua prática é distinta da 

dos seus pares, uma vez que utiliza metodologias variadas e procura estimular uma 

postura activa e o pensamento intuitivo por parte do aluno. No entanto, no decorrer no 

2º ano, começa a questionar-se sobre a legitimidade da sua prática face aos outros 

colegas, dado temer que os seus alunos sejam prejudicados pelas suas opções. Por um 

lado, porque se apercebe de que gasta mais tempo em determinados tópicos, o que a 

impede depois de vir a abranger todo o programa, ao contrário do que sucederá com os 

outros professores. Por outro lado, porque tem consciência de que algum tipo de 

questões que explorou com os seus alunos não virão a integrar a prova global no final do 

ano. Curiosamente, nunca se refere aos seus métodos de avaliação como um aspecto que 

a distinga dos colegas, nem põe em causa as suas próprias práticas avaliativas nem as dos 

outros professores. 



 

 
Capítulo 10 – Quatro professores, quatro identidades profissionais 

451

Susana sente-se, por vezes, bastante condicionada na sua prática pelo currículo, dado 

verificar que os alunos não têm os pré-requisitos necessários em certos temas, 

especialmente no âmbito do cálculo. Assim, não vê alternativa senão insistir no treino de 

certos procedimentos, o que julga tornar-se maçador para os alunos como o é para ela 

própria. 

Com o passar do tempo, a sua incapacidade para quebrar o determinismo do insucesso 

em certas turmas, independentemente das metodologias que procura seguir e de baixar o 

grau de exigência na avaliação, levam-na a perder o seu característico entusiasmo e a dar 

lugar ao desânimo e a uma certa atitude de descrença em relação ao ensino. No 3º ano 

de carreira, essa atitude terá sido consequência do grande desgaste que sofreu, embora 

tivesse somente duas turmas a seu cargo. Contudo, já no final do 2º ano, evidenciava 

alguns destes traços, dando indícios de que a sua autoconfiança, como professora, estaria 

um tanto abalada. Susana julga que, apesar de tudo, a experiência negativa do 3º ano, lhe 

trouxe alguns ensinamentos. Assim, passa a olhar para aquilo que conseguiu realizar em 

anos anteriores de um modo mais favorável, considerando que talvez tenha sido 

demasiado exigente e esperado demasiado dos seus alunos nesse período. 

Esta jovem professora mostra-se desperta para a importância de reflectir sobre a sua 

prática (por influência do ano de estágio), o que evidencia fazer em alguns momentos. 

Através dessa reflexão apercebe-se, por vezes, da necessidade de corrigir determinados 

aspectos da sua prática. Implica-se nessa mudança, manifestando um forte sentido de 

auto-responsabilização, no entanto, falta-lhe, amiúde, confiança para operar, com 

determinação, as transformações que considera necessárias. Por todos estes aspectos que 

foram referidos, Susana considera que a sua prática ainda tem muita margem para 

evoluir. 

 
Interacções 

Com os alunos. Há a distinguir dois momentos no que diz respeito ao tipo de interacções 

de Susana com os seus alunos. Nos primeiros dois anos, desenvolve laços fortes com os 

alunos, mostrando uma grande afectividade em relação a estes, com especial incidência 

em algumas turmas. Cria, inclusivamente, uma certa cumplicidade com esses alunos e 
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uma relação de amizade. No entanto, restringe o seu papel na sala de aula ao de 

professora de Matemática, não se mostrando muito desperta para a vertente de 

educadora. O relacionamento próximo com os alunos criou-lhe alguns embaraços, que a 

levam a questionar-se se deverá alterar a sua actuação neste respeito. Susana exprime um 

certo dilema entre impor uma barreira maior aos alunos ou permitir que eles se 

aproximem de si de tal forma que pode ser confrontada com alguns dissabores, dada a 

diferença de papéis que existem e não podem ser alterados. 

No 3º ano, o relacionamento com os alunos modifica-se devido às características muito 

particulares destes. Embora continue a existir uma relação amistosa, Susana apercebe-se 

que não lhe é possível estabelecer a mesma cumplicidade e que nem se desenvolve uma 

afectividade ao mesmo nível dos anos anteriores. Neste caso, considera que são os 

próprios alunos que criam uma barreira à relação, mantendo um certo distanciamento. 

São alunos que, do seu ponto de vista, não estabelecem, facilmente, laços afectivos com 

os professores. No entanto, ao contrário de anos anteriores, esta jovem professora sente 

necessidade de ter um papel mais alargado, não se limitando ao ensino da Matemática. 

Sente-se responsável pela formação pessoal e social destes alunos, inclusivamente nas 

aulas de Matemática, face ao grande défice que observa neles nessas áreas. Considera que 

os próprios alunos, embora não estabelecendo uma relação próxima com os professores, 

aceitam bem este tipo de preocupação e conversam abertamente com eles, mesmo 

tratando-se de assuntos “delicados”. 

Com os colegas. Susana tem demonstrado, desde a formação inicial, que aprecia e prefere 

trabalhar em grupo sempre que existe uma oportunidade para tal. Recorde-se que criou 

uma relação muito próxima com um grupo de colegas na Faculdade, tendo vindo a 

realizar o estágio com alguns deles. Mesmo após esse ano, têm mantido um contacto 

regular. Embora no período da formação inicial, a sua colaboração com outros ocorresse 

sempre dentro desse grupo, Susana tem-se mostrado muito interessada em trabalhar 

com outros colegas, desde o 1º ano de carreira. Uma das suas características destacadas 

será mesmo a facilidade de integração na escola e nos grupos de professores, quer a nível 

social, quer profissional. 
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Nos dois primeiros anos na carreira, Susana afirmava-se privilegiada pela oportunidade 

que teve de trabalhar com algumas colegas que considerava muito competentes e 

dedicadas à escola, e por quem nutria uma certa admiração. Comparando-se com elas, 

concluía, contudo, que ainda não se encontrava no mesmo patamar de competência. 

Ainda assim, considerava-se uma professora não tradicionalista, ao passo que via a 

generalidade dos colegas como tradicionalistas. Esta jovem professora observava, então, 

que existia nas escolas um discurso de inovação que não tinha correspondência na 

prática da generalidade dos seus pares. 

O trabalho colaborativo de Susana com outros professores da escola tem ocorrido, 

quase exclusivamente, no seio do grupo disciplinar e por determinação deste órgão. Em 

geral, esse trabalho incide sobre a planificação de aulas e a elaboração de testes escritos. 

Esta jovem professora considera que esses momentos contribuem para a sua 

aprendizagem profissional e que também beneficiam os alunos, na medida em que 

influenciam a prática do professor. Mostra-se, igualmente, preocupada em dar a sua 

melhor contribuição para esse trabalho de grupo. Susana não se tem envolvido em 

actividades colaborativas com outros colegas por iniciativa própria, contudo, manifesta 

vontade de aprender com os outros, como quando, por exemplo, expressou o seu 

interesse em assistir às aulas de uma colega de grupo da escola onde esteve no 2º ano, o 

que acabou por se concretizar com muito agrado da sua parte. 

A sua interacção com os colegas tem-na levado, porém, a pôr em causa algumas das suas 

perspectivas, tal como referi anteriormente. No seu 3º ano de carreira, não encetou 

nenhum tipo de trabalho colaborativo com outros professores, na sua opinião, pelo 

facto de no grupo disciplinar todos leccionarem níveis diferentes e, ainda, pelo fraco 

empenhamento que observa nos professores desta escola. Nesse ano, foi o confronto 

com uma população escolar com características muito especiais que a levou a questionar 

e a rever as suas perspectivas sobre a educação e o ensino da Matemática. 
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Vertente formação/desenvolvimento profissional 

Ao longo dos pontos anteriores, temos constatado que Susana não encara a profissão de 

uma forma estática, denotando que a associa intimamente a um processo contínuo de 

aprendizagem. Do seu ponto de vista, a experiência profissional não garante, por si só, o 

desenvolvimento do professor, defendendo que é necessário que este tenha uma atitude 

reflexiva em relação à sua prática. No entanto, como referi anteriormente, parece que lhe 

falta, por vezes, a autoconfiança necessária para pôr em marcha as mudanças que julga 

necessárias. 

Esta jovem professora destaca também a contribuição dos colegas para a sua 

aprendizagem profissional, em especial quando são pessoas mais experientes. Como 

vimos atrás, mostra-se interessada em trabalhar com os colegas de grupo e dispõe-se a 

considerar as suas ideias, mesmo quando estes têm perspectivas diferentes das suas. 

Para esta jovem professora, a formação inicial constitui apenas a primeira etapa de um 

processo, não podendo preencher todas as necessidades formativas do professor. Para 

além da aprendizagem que o professor pode desenvolver pelos seus próprios meios ou 

em interacção com os seus pares, Susana valoriza, igualmente, as oportunidades de 

formação num sentido mais formal, desde que esta vá ao encontro das necessidades e 

interesses do professor. Tal como defende para a formação inicial uma maior articulação 

entre as componentes académica e prática da formação, através de um modelo integrado 

em vez de sequencial, considera que a formação contínua deveria privilegiar outras 

modalidades, em vez de ser, de certo modo, uma cópia do modelo académico. Assim, vê 

com muito interesse a possibilidade de vir a realizar uma formação centrada na escola, 

através da qual possa analisar a sua prática à luz da teoria. Na sua perspectiva, a 

realização de um mestrado em educação pode proporcionar-lhe uma experiência 

formativa desse tipo. 

Apesar de manifestar um ponto de vista dinâmico sobre a profissão, Susana mostra-se 

atenta a uma certa tendência do professor para se acomodar a um tipo de prática 

tradicional, se não continuar a receber estímulos positivos, tais como o que ela recebeu 

no decurso da formação educacional e do ano de estágio. Embora contando com o 

incentivo dos seus ex-colegas de estágio, esta jovem professora considera que necessita 
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de procurar tais estímulos para não desanimar. Também por esse motivo considera 

importante realizar, proximamente, um mestrado em educação, mas não se mostra 

interessada, de momento em procurar outras oportunidades de formação. 

 
Vertente pessoal 

Pela forma como Susana desde sempre tem encarado a profissão, isto é, como uma 

vocação, seria de esperar que o seu Eu fosse bastante visível na sua identidade 

profissional, o que de facto se verifica. É frequente fazer girar a análise da sua vivência 

profissional em torno das suas acções e atitudes, relacionando-as com a sua 

personalidade. As emoções têm um lugar destacado no seu discurso sobre o seu dia-a-

dia profissional. 

Susana considera-se uma pessoa bastante entusiástica em todas as suas realizações, o que 

aliás pensa ser corroborado por aqueles que lhe estão mais próximos. O entusiasmo com 

que vive a profissão é, portanto, para si, algo que decorre naturalmente do seu Eu. 

Como referi anteriormente, esta jovem professora vive de modo intenso as aulas em que 

consegue abordar certos temas ou pôr em prática determinadas metodologias que são da 

sua preferência, esperando que os alunos tenham também uma atitude entusiástica. 

Susana tende, até mesmo, a justificar as suas opções metodológicas através dos seus 

gostos pessoais.  

Esta sua forma emotiva de viver a profissão tem, por sua vez, um grande impacto sobre 

a sua identidade profissional, na medida em que as emoções levam-na, por vezes, a 

colocar em causa as suas perspectivas, ou até mesmo, a rever a construção identitária que 

tinha desenvolvido até ao momento. Dado que a sua motivação principal na profissão é 

levar os alunos a aprenderem Matemática de um modo significativo, a avaliação que faz 

das suas consecuções, neste âmbito, tem repercussões importantes na sua auto-imagem 

profissional, em especial porque essa avaliação reveste-se de uma forte componente 

emotiva. Assim, Susana tanto expressa uma enorme alegria e satisfação perante o 

entusiasmo e o sucesso dos alunos, como um enorme desapontamento e desânimo com 

a sua pouca receptividade e o insucesso. Na sua identidade profissional expressam-se 

vivamente essas suas flutuações de ânimo. 
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Susana manifesta, aliás, uma tendência para oscilar entre dois pólos opostos: é tudo 

óptimo e maravilhoso ou nada tem valor. Afirma-se, também, uma pessoa insatisfeita em 

relação a si própria, em todos os aspectos da vida, o que considera reflectir-se também 

na profissão. Parece ter, igualmente, uma tendência para oscilar entre o optimismo e o 

pessimismo. Demonstra um atitude optimista, por exemplo, quando afirma que é 

bastante espontânea e pouco reflexiva, comparando-se com a sua ex-colega de estágio: 

“Lanço as coisas e penso que vão correr às mil maravilhas”. Mas evidencia uma atitude 

pessimista quando, depois de analisar determinadas situações que a levam a perceber 

uma direcção a tomar, hesita e duvida do seu sucesso. Ainda assim, Susana considera 

que uma das suas principais qualidades é ser uma pessoa bastante equilibrada. Atribui a 

origem desta qualidade à sua infância feliz, num meio rural saudável e no seio de uma 

família bastante harmoniosa. 

Tal como vimos num ponto anterior, esta jovem professora tem, no geral, um 

relacionamento fácil com os alunos, chegando este, em alguns casos, a aproximar-se de 

uma relação de amizade. Existe uma afectividade mútua entre professora e alunos. Essa 

relação é uma consequência natural da forte sociabilidade e afectividade que a 

caracterizam enquanto pessoa. Para a sua aproximação aos alunos contribuirá também a 

sua atitude de abertura moral perante certos assuntos mais delicados que estes lhe 

confidenciam. Susana considera que costuma aceitar qualquer situação com naturalidade 

e sem fazer juízos, o que a torna confidente de muitos amigos. 

Para além destes aspectos do Eu que se revelam na identidade profissional desta 

professora, há a destacar que a sua própria experiência como aluna constitui uma 

referência para reflectir sobre as aprendizagens dos seus alunos. Assim, por exemplo, 

tendo em conta algumas lacunas que identifica na sua formação matemática no ensino 

não superior, procura promover junto dos seus alunos aprendizagens que considera mais 

relevantes.  

 
Relação entre o projecto profissional e o projecto de vida 

Como mencionei no início desta discussão, para Susana, a profissão corresponde, de 

certo modo, ao assumir de uma vocação que surgiu muito cedo no seu percurso escolar. 
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É encarada como uma oportunidade de realização pessoal, através da qual pode fazer 

aquilo de que gosta e, simultaneamente, tirar partido das suas qualidades e 

potencialidades. Para além destes aspectos, o seu projecto profissional parece à partida 

enquadrar-se bem no seu projecto de vida, na medida em que: i) é-lhe concedido tempo 

que pode usar da forma que preferir, quer para se dedicar a actividades relacionadas com 

a profissão, quer para usufruto pessoal, e ii) possibilitar-lhe-á atingir, a curto prazo, a 

independência económica dos seus pais. 

Como vimos, as perspectivas de Susana sobre o ensino da Matemática sofreram 

alterações substanciais através da formação inicial. Ao entrar na profissão, pretendia pôr 

em prática essas suas perspectivas, embora a sua motivação para ensinar continuasse, 

aparentemente, ancorada na sua vocação como professora de Matemática. O confronto 

com a realidade não foi fácil, levando-a, por vezes, a um sentimento de desânimo e 

desencanto com o ensino. Vai tomando consciência de que, para continuar apostada 

num projecto profissional mais exigente (mais do que a “vocação”), precisa de ter 

estímulos exteriores.  

Simultaneamente, as inesperadas dificuldades com que se depara em termos de 

colocação causam uma grande perturbação tanto no seu projecto profissional como no 

projecto de vida. Durante toda esta fase, mostra-se muito decepcionada e pessimista 

quanto à instabilidade profissional, temendo, até mesmo, ter que vir a procurar outra 

ocupação. Para além da enorme frustração que tal situação acarretaria para quem sempre 

sonhou ser professora, Susana mostra-se muito céptica, não antevendo outras saídas 

dado a formação muito específica que possui. Pensando na hipótese de continuar a 

concorrer em mini-concurso e ficar sujeita a horários incompletos, antevê-se presa num 

círculo vicioso, de que dificilmente sairá. 

Portanto, esta jovem professora passa a encarar o seu projecto profissional com muita 

incerteza e, de certa forma, como um projecto continuamente adiado. Perante estas 

contrariedades, Susana não consegue manter uma dedicação incondicional ao seu 

projecto profissional original, recusando-se a partir de certo momento a investir mais na 

sua formação como professora. Também o seu projecto de vida vai ficando, em parte, 
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suspenso, dado não ter condições económicas para adquirir uma casa e viver sozinha e 

vir a atingir, assim, a desejada independência. 

Surgindo a possibilidade de conseguir um lugar no QZP, as perspectivas desta jovem 

professora alteram-se novamente. Dispõe-se a concorrer para qualquer zona do país e 

manifesta-se determinada em alargar a sua formação a uma pós-graduação, o mais 

rapidamente possível. Prevendo ser colocada longe de casa, mostra-se apostada em 

dedicar todo o seu tempo ao seu projecto profissional, na esperança de que isso venha a 

repercutir-se positivamente na sua situação profissional e, consequentemente, no seu 

projecto de vida. 

 
10.1.5. Síntese: Dinâmicas identitárias profissionais 
 
Ao longo desta secção pudemos identificar os aspectos mais relevantes da identidade 

profissional destes quatro jovens professores de Matemática. Em cada um dos casos 

parece emergir uma estrutura dominante, de natureza moral, que diz respeito aos seus 

grandes princípios orientadores relativamente à profissão (Taylor, 1989). Estes têm a ver 

com aquilo que o professor considera serem os seus principais objectivos educativos e 

profissionais e a forma como vê a profissão em termos do seu projecto de vida. No 

entanto, tais estruturas não devem ser encaradas de um ponto de vista estático, dado 

que a própria identidade é um processo dinâmico e interactivo, em permanente 

reconstrução (Dubar, 2000; Gohier et al., 2001). No âmbito do estudo da identidade 

profissional, Dubar (1997), por exemplo, refere-se a “configurações identitárias” ou 

“processos identitários” para descrever as construções identitárias de diversos 

profissionais, relacionando-as com as suas carreiras. Nesta investigação optei pelo termo 

“dinâmica identitária”, que é também usado por outros autores (Pouchain-Avril, 1996), 

pelo facto de tornar mais explícito o dinamismo inerente a este processo. 

Desta investigação emergem claramente quatro dinâmicas identitárias profissionais 

distintas – SER, TER, APRENDER e FAZER –, as quais fazem sobressair as principais 

diferenças entre a identidade profissional destes jovens professores. 

A primeira dinâmica identitária, SER, diz respeito a Rita, para quem a identidade 

profissional é uma extensão da sua identidade pessoal, ou seja, “ser na profissão como 
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se é na vida”. Isto significa não só que o seu Eu está muito presente na profissão, sendo, 

por vezes, utilizado como recurso, mas também que a sua forma de estar na profissão é, 

em boa medida, a sua forma de estar na vida. Num certo sentido a profissão representa 

para Rita uma réplica da sua vida pessoal, razão pela qual os aspectos morais e éticos e 

as relações interpessoais estão muito presentes na sua identidade profissional. 

Efectivamente, o seu referencial profissional dominante é de natureza moral e diz 

respeito à procura do bem-estar dos alunos. Esta jovem professora desenvolveu um 

forte sentimento de responsabilidade pelos alunos que a leva a assumir-se como 

educadora, embora a sua identidade como professora de Matemática seja, naturalmente, 

dominante. Rita vai construindo a sua identidade profissional em função das situações 

que vive, não subordinando as suas acções a um projecto interno mas a um bem 

comum: o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. A expressão do SER, enquanto 

dinâmica identitária, também se manifesta pelo facto de que o seu desenvolvimento 

profissional vai a par com o desenvolvimento do aluno e de que esse processo 

transforma (ou recria) gradualmente a sua identidade profissional. Adicionalmente, há a 

referir que existe uma continuidade entre o seu projecto de vida e o projecto 

profissional, uma vez que a profissão e a vida pessoal lhe trazem realizações igualmente 

importantes. Assim, não existe da sua parte uma limitação clara entre os tempos 

profissionais e os tempos para uso pessoal. 

Observam-se, igualmente, em Rita traços de uma dinâmica identitária que poderíamos 

designar por CUIDAR e que seria uma forma de expressão da ética do cuidado referida 

no enquadramento teórico (Noddings, 2001). Esta não é, contudo, a dominante dada, 

por um lado, a preponderância da sua identidade como professora de Matemática e, por 

outro, a maior abrangência da dinâmica identitária SER, que se relaciona com outras 

dimensões importantes da identidade profissional. 

À jovem professora Cheila surge associada a dinâmica identitária TER, a qual se 

expressa num referencial de natureza predominantemente instrumental. O seu grande 

objectivo relativamente à profissão é atingir a segurança económica, por forma a 

garantir uma vida pessoal e familiar confortável e estável. A profissão é vista, 

principalmente, como um emprego, sendo a sua atitude, perante a escola e o Ministério, 
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a do profissional competente e sujeito às hierarquias. Deste modo, esta jovem 

professora procura cumprir as suas funções de modo escrupuloso, visando acima de 

tudo contribuir para o sucesso dos alunos na disciplina de Matemática. A noção de 

desenvolvimento profissional surge, no seu caso, muito associada à aprendizagem 

decorrente da prática lectiva diária e a uma formação contínua de natureza instrumental, 

que visa colmatar as insuficiências ao nível do conhecimento didáctico e dar resposta 

aos problemas concretos com que o professor se depara. Por último, há a realçar que 

existe uma separação entre a vida pessoal e a vida profissional de Cheila, sendo que o 

seu projecto pessoal é dominante relativamente ao seu projecto profissional. 

A dinâmica identitária APRENDER, predominante no caso de Guilherme, 

corresponde a um referencial interno que diz respeito à pessoa do professor, de forma 

que a sua identidade profissional está bastante centrada sobre si próprio. O objectivo 

que persegue através da profissão é o autodesenvolvimento, ou seja, o seu 

desenvolvimento pessoal é, em boa medida, atingido pelo desenvolvimento profissional. 

Este jovem professor tem um interesse muito grande em desenvolver conhecimentos 

em várias áreas, uma das principais características desta dinâmica identitária, e de 

interagir com várias comunidades na área da Educação, razão pela qual designei a sua 

perspectiva de desenvolvimento profissional como “autodesenvolvimento centrífugo”. 

Verifica-se a existência de uma certa fusão entre o seu projecto profissional e o projecto 

de vida, que não permite, em determinados momentos, distingui-los claramente. Os seus 

interesses pessoais e os profissionais tendem a confundir-se. No entanto, as diversas 

oportunidades que se lhe apresentam podem levar a que o seu projecto profissional 

provoque uma transformação dramática no seu projecto de vida ou, pelo contrário, que 

o seu projecto de vida provoque um afastamento da profissão, ainda que temporário. O 

seu principal objectivo educativo parece ser o enriquecimento cultural dos alunos 

através da escolarização e, muito em particular, o desenvolvimento de uma cultura 

matemática, de forma a que estes passem a encarar a Matemática como uma actividade 

humana a que atribuem um significado que perdure ao longo da vida. 

No caso de Susana parece predominar, em termos profissionais, a dinâmica identitária 

FAZER. O seu grande objectivo profissional é o de fazer da aprendizagem da 
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Matemática uma experiência prazerosa para o aluno (como foi a sua) e significativa do 

ponto de vista da sua formação matemática (mais do que a sua). O ensinar Matemática é 

encarado como uma vocação que lhe traz um forte sentimento de realização pessoal. A 

sua identidade profissional é muito marcada pela disciplina que lecciona, bem como pela 

noção de competência profissional. Encara o desenvolvimento profissional como um 

processo contínuo de aprendizagem decorrente da experiência profissional e da reflexão 

sobre a prática. A inesperada instabilidade profissional com que esta jovem professora 

se deparou logo no início de carreira, inibe-a de assumir plenamente o seu projecto 

profissional e coloca muitas restrições ao seu projecto de vida, pelo que não é possível 

reconhecer o tipo de relação que poderá vir a existir entre estes dois projectos. 

Reconhece-se, também, no caso de Susana, algum peso de uma outra dinâmica 

identitária, que poderemos designar por RELACIONAR-SE. Embora claramente 

secundária, esta dinâmica é visível no seu forte desejo de interagir com outros, tanto 

alunos como colegas. A escola é um local onde se sente bem e onde pode passar 

bastante tempo convivendo com outros. No entanto, Susana não está dependente da 

sua vida profissional para estabelecer as relações interpessoais que tanto valoriza, uma 

vez que tem muitos amigos com quem convive com regularidade. Para além disso, é 

notório no seu caso que a sua motivação principal na profissão é ensinar Matemática, ou 

seja, FAZER. 

 

10.2. Tensões e dilemas na construção da identidade profissional de quatro 

jovens professores 

 
10.2.1. Continuidade vs. Ruptura 

A primeira grande ruptura que podemos identificar no processo de construção da 

identidade profissional destes jovens professores ocorre ainda no período de formação 

inicial, mais especificamente, na componente educacional do curso. Todos eles 

salientam a contribuição da disciplina de Metodologia da Matemática para uma mudança 

de perspectivas em relação ao ensino da Matemática e ao papel do professor desta 

disciplina. Como aspectos comuns destacam-se: a valorização de um ensino centrado no 
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aluno que lhe permita ser mais activo e estar mais envolvido na sua própria 

aprendizagem e a utilização de metodologias e recursos variados; ao invés, condenam 

um ensino de estilo transmissivo, tal como aquele que todos eles experimentaram como 

alunos. A dimensão de tal ruptura varia, porém, de caso para caso. 

No que diz respeito a Guilherme, as suas concepções acerca da Matemática são 

profundamente abaladas pelas leituras e discussões que têm lugar na disciplina de 

Metodologia da Matemática. Até então tinha tido bastante sucesso com “uma certa 

Matemática”, mas nesta fase é levado a perspectivar “um outro tipo” e a repensar o que 

significa “ensinar Matemática”. Este constituiu também um momento de viragem 

quanto ao modo como concebe a natureza da profissão, passando a considerá-la 

intelectualmente estimulante e sujeita a uma evolução constante. 

Por sua vez, Rita e Susana mostram-se bastante despertas para a importância de o futuro 

professor desenvolver um conhecimento didáctico alargado, não apenas para contribuir 

para o sucesso dos alunos mas, também, para que estes realizem aprendizagens mais 

significativas do ponto de vista da Matemática. Ambas as professoras, apercebem-se, 

então, de que a profissão é bem mais complexa do que pensavam enquanto alunas. 

Assim, deixam de ver o ensino como uma acção linear, restrita à transmissão de 

conhecimentos e procedimentos, e passam a verificar que, pelo contrário, esta envolve 

múltiplos aspectos a que o professor tem de dar atenção. 

Cheila, por seu turno, é levada a questionar-se, principalmente, acerca das metodologias 

de ensino. Tal como os outros colegas, toma consciência de que é possível ensinar 

Matemática de uma outra forma e que isso tornará a aprendizagem mais motivadora 

para os alunos. Apercebe-se igualmente de que, para promover este tipo de ensino, o 

papel do professor de Matemática torna-se bastante mais desafiador do que imaginava à 

partida. 

O ano de estágio caracteriza-se, essencialmente, por uma continuidade na identidade 

profissional destes jovens professores, que parecem bastante apostados em pôr em 

prática um conjunto de ideias que desenvolveram no ano anterior. Cheila é aquela, entre 

os quatro casos, que evidencia uma menor continuidade entre as perspectivas que 

desenvolveu no 4º ano e aquelas com que terminou o ano de estágio. A sua concepção 
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de que as ideias veiculadas na formação educacional iriam resultar com todos os alunos, 

conduzindo, por exemplo, à motivação daqueles que manifestam mais dificuldades na 

Matemática, é contrariada pelo confronto com a realidade. Esta situação começa a 

suscitar-lhe uma certa dúvida sobre a possibilidade de concretização da teoria educativa. 

É de salientar que é a única professora que parece ter-se confrontado, no estágio, com 

alunos particularmente difíceis e não ter tido o apoio de que necessitava, em especial por 

parte da orientadora da escola. 

Nesse ano, regista-se ainda uma continuidade nas identidades sociais destes jovens, uma 

vez que mantêm uma forte identidade como alunos. Como é natural, a sua condição de 

estagiários encontra-se ainda muito presente na sua forma de estar na profissão, embora 

de forma mais notória em alguns do que noutros. Guilherme e Cheila são os que 

revelam mais preocupações específicas da sua condição de estagiários, procurando 

corresponder àquilo que se espera deles. Já Rita e Susana parecem viver esse ano de uma 

forma mais desprendida, denotando, por exemplo, uma menor preocupação com a sua 

avaliação. 

A maior ruptura em termos de identidade profissional regista-se após o término da 

formação inicial, marcando a passagem da proto-identidade para uma verdadeira 

identidade profissional. Esta transformação está intimamente relacionada com o final da 

sua condição de alunos e o assumirem-se como professores autónomos. Rita e 

Guilherme, por exemplo, começam a tomar consciência de que podem preencher um 

papel importante junto dos alunos que ultrapassa o de “simples” professor de 

Matemática. Guilherme leva a sério essa responsabilidade, procurando habilitar-se para 

responder a certas solicitações dos alunos, e esta passa a fazer parte da sua identidade 

profissional. Rita passa a assumir-se, mais amplamente do que Guilherme, como uma 

educadora que procura contribuir para a formação pessoal e social dos alunos, para além 

da própria formação matemática, naturalmente. Por seu turno, Cheila rompe com as 

perspectivas do 4º ano da licenciatura no que diz respeito às metodologias inovadoras e 

dá continuidade a um certo estilo de ensino mais centrado no professor, tal como tinha 

experimentado enquanto aluna. A partir daí verifica-se que aposta na continuidade de 

perspectivas e práticas, dado que procura atingir a estabilidade como professora. No 
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caso de Susana, numa fase inicial, verifica-se uma continuidade entre as perspectivas que 

desenvolveu na formação inicial (incluindo o estágio) e a forma como concebe o seu 

papel. Com o passar do tempo as suas perspectivas vão sendo, cada vez mais, 

influenciadas pelos contextos em que trabalha, principalmente a dois níveis: i) pelo 

confronto com as ideias e práticas de outros professores, (ii) pela sua incapacidade para 

contrariar certas situações desfavoráveis do ponto de vista educativo. 

Guilherme é, provavelmente, o jovem professor que dá indícios de realizar a maior 

ruptura quanto ao modo como encara a profissão desde a formação inicial. De facto, 

tendo entrado no curso com a perspectiva de uma profissão que lhe garantisse a auto-

subsistência e com um espírito de esforço para atingir tal objectivo, tem vindo 

gradualmente a centrar-se no seu desenvolvimento profissional e pessoal. No 3º ano de 

docência, começa a desenhar-se, também, uma ruptura quanto ao peso que assume a 

vertente de docência na sua identidade profissional. A vertente de investigação começa a 

assumir uma expressão significativa na dimensão profissional da identidade de 

Guilherme, com a hipótese de vir a tornar-se a principal, no futuro. No pólo oposto, 

evidenciando uma forte continuidade no modo como perspectiva a profissão, encontra-

se Cheila para quem esta sempre tem sido sinónimo de independência económica e um 

passaporte para uma boa qualidade de vida familiar. Por seu turno, Rita e Susana, 

embora não manifestando propriamente uma ruptura em relação àquilo que esperavam 

da profissão, evidenciam que esta tem vindo a ser reconstruída nestes primeiros anos de 

ensino. Rita vai construindo uma relação de continuidade entre o seu projecto 

profissional e o pessoal. Susana, pelas contrariedades com se depara, vai relativizando a 

sua dedicação ao seu projecto profissional. 

 
10.2.2. Incapacidade vs. Apropriação 

Todos estes jovens professores aparentam entrar na profissão com um elevado grau de 

autoconfiança, após uma experiência de estágio em que consideram ter sido bem 

sucedidos. Contudo, Rita, ao enfrentar uma população escolar com características muito 

particulares, sente-se numa primeira fase incapaz de resolver os problemas, o que a leva 

a pôr em causa a continuidade na profissão, como referi. Consegue, no entanto, 
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aprender e experimentar novas formas de ser professora que lhe trazem a autoconfiança 

necessária para enfrentar em cada ano desafios igualmente difíceis. Por seu turno, 

Guilherme, perante um novo contexto, em que está totalmente livre não só dos 

constrangimentos mas também dos estímulos da formação, não aproveita todas as 

oportunidades que tem para desenvolver uma prática consentânea com as suas 

perspectivas sobre o ensino da Matemática, nem de aprofundamento da experiência do 

ano de estágio. Tal não parece decorrer de uma falta de confiança nas suas capacidades, 

mas antes de uma reorientação do seu projecto pessoal. Deixando de estar condicionado 

pela conclusão da licenciatura e passando a possuir uma boa disponibilidade económica 

e de tempo, tem possibilidade de dedicar-se a outros interesses mais pessoais. Ainda 

assim, perante a possibilidade de ampliar o seu papel como professor, referido no ponto 

anterior, não foge às responsabilidades daí decorrentes. Não se sente subjugado por 

essas novas responsabilidades, procurando adaptar-se e preparar-se para lhes dar uma 

resposta satisfatória. Também em Cheila predomina o sentimento de apropriação 

relativamente à profissão, em especial quanto à prática de sala de aula, dado que centra a 

sua auto-avaliação no desempenho dos alunos e nas suas competências de gestão 

curricular. Ainda assim, revela uma certa insatisfação por não conseguir pôr em prática 

as metodologias inovadoras com que contactou na formação educacional. Manifesta, 

também, um sentimento de incapacidade relativamente a funções extra-lectivas que terá 

de desempenhar ao longo da sua carreira profissional. Susana é a professora que revela, 

no final deste período de três anos de docência, o sentimento mais forte de incapacidade 

e que decorre, por um lado, de não conseguir ultrapassar os obstáculos que se levantam 

ao sucesso dos alunos e, por outro, de ir abdicando dos seus ideais de ensino. 

No decorrer dos primeiros anos, Rita e Guilherme evidenciam uma reorientação de 

interesses profissionais, na medida em que começam a explorar outras dimensões 

associadas à profissão. Ambos denotam tirar partido das condições de apropriação que 

o contexto em que se desenrola a sua profissão lhes proporcionam. De facto, a 

comunidade de Educação Matemática no nosso país possui um conjunto de espaços de 

intervenção abertos aos professores, em especial no seio da APM, em que começam 

rapidamente a participar. Simultaneamente, Guilherme procura aproveitar outras 

oportunidades de formação. Por exemplo, a boa imagem que desenvolveu acerca do 
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Departamento de Educação, motivou-o a inscrever-se no círculo de estudos e, 

posteriormente, no mestrado, manifestando em ambas as situações um elevado grau de 

investimento pessoal. Susana e Cheila envolvem-se, quase exclusivamente, em iniciativas 

de curta duração e que decorrem na escola. 

Susana e Rita são as duas professoras que procuram tirar maior partido da interacção 

com os seus pares, mostrando uma grande vontade de aprender com os outros. Já 

Guilherme manifesta uma tensão entre a dificuldade e a apropriação, uma vez que, 

embora tendo noção de que tem predominantemente um espírito individualista, não se 

mostra, em geral, disponível para explorar a via da colegialidade na escola. Por sua vez 

Cheila, devido a razões várias, não se tem aproximado dos outros professores, salvo 

para tarefas pontuais. 

 
10.2.3. Autoridade vs. Incerteza 

A tensão entre o assumir da sua autoridade e a incerteza na definição das finalidades e 

objectivos para o ensino da Matemática e das suas competências profissionais, 

manifesta-se na construção da identidade profissional destes quatro jovens professores, 

ainda que de modos bem distintos. 

Rita vive um primeiro ano de carreira com muitas incertezas, ao deparar-se com 

situações novas do ponto de vista da aprendizagem dos alunos e do seu relacionamento 

com eles. É um ano de autoquestionamento e de exploração, em que muitas vezes 

experimenta essa tensão entre autoridade e incerteza. Por exemplo, apercebe-se de que é 

necessário ajustar o tipo de questões nos testes escritos ao nível de competência dos 

alunos, o qual se situa, do seu ponto de vista, num patamar bastante inferior ao que seria 

expectável para o 3º ciclo. Contudo, nessa fase não se sente bem (em termos morais) 

com tal opção, pensando que está a facilitar demasiado. À medida que vai 

desenvolvendo uma prática que lhe permite lidar de forma satisfatória com os 

problemas com que se confrontou nesse 1º ano, esta jovem professora vai criando 

convicções cada vez mais fortes e passa claramente a assumir-se como autoridade na 

definição dos seus objectivos para os alunos. Revela abertamente as suas perspectivas 

aos seus pares, mostrando que tem princípios bem definidos dos quais não abdica. Rita 
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tem-se apercebido de que os programas e os manuais escolares funcionam como 

autoridade curricular na prática de muitos professores, mas quase exclusivamente no 

que diz respeito aos conhecimentos matemáticos. Demarca-se dessa postura, encarando 

essas orientações de forma cada vez menos prescritiva. 

Guilherme tem uma postura semelhante a Rita, no que diz respeito ao currículo. Define-

se como autoridade na gestão do currículo das suas turmas, até porque considera que 

este não apresenta uma explanação clara dos objectivos relativamente à formação 

matemática do aluno. No entanto, apesar de evidenciar fortes convicções quanto ao 

papel da Matemática na formação do aluno, parece não assumir totalmente a sua 

autoridade na consecução de tais objectivos nem o seu papel formativo neste âmbito. 

Mais do que a insegurança, parece existir aqui neste jovem professor certo sentimento 

de dependência que é notório quando, logo no 1º ano na carreira, atribui, em alguma 

medida, a responsabilidade por não desenvolver um certo tipo de prática à falta de 

estímulos ou de recursos da escola. Existe alguma dependência da sua parte de 

estímulos exteriores, uma vez que, por exemplo, é somente quando se envolve no 

círculo de estudos sobre investigações matemáticas que desenvolve uma prática que 

considera bastante mais satisfatória e de acordo com as suas perspectivas sobre o ensino 

da Matemática. A tensão existente entre o exercício da autoridade e a incerteza é 

também visível no modo como concebe a sua contribuição para a formação pessoal e 

social dos alunos. Embora se assuma como um educador e tenha procurado dar 

resposta às solicitações dos alunos de vários modos, evita influenciá-los em assuntos que 

considera da esfera moral e a que associa um papel paternalista. De um modo geral, 

pode afirmar-se que Guilherme não tem dúvidas quanto aos seus deveres como 

professor de Matemática mas, enquanto educador, as suas concepções carecem ainda de 

um certo amadurecimento. Provavelmente, não terá dado a atenção necessária a este 

aspecto porque os seus interesses profissionais começaram a alargar-se em diversas 

direcções. 

Cheila, embora estabelecendo prioridades relativamente à relevância e sequência dos 

conteúdos prescritos pelos programas, adere a estes, especialmente no que diz respeito 

aos conhecimentos matemáticos e a algumas capacidades, como a resolução de 
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problemas. Não parece ter dúvidas quanto ao seu papel formativo que será, 

principalmente, o de conseguir levar os alunos a ter sucesso na disciplina e ao domínio 

de um conjunto relevante de conhecimentos matemáticos, seguindo de perto as 

directrizes do Ministério da Educação. Vê-se também como uma educadora, através da 

transmissão de regras de conduta e convivência social, não se sentindo constrangida em 

afirmar-se como autoridade na aula, fazendo recair sobre si as decisões que afectam a 

todos, procurando que sejam guiadas pelo princípio da justiça. Ao nível do 

conhecimento didáctico, esta jovem professora tem experimentado alguma incerteza, 

que procura ultrapassar através uma prática mais tradicional. Contudo, como referi, 

Cheila habitualmente não partilha, com as colegas as suas dúvidas e incertezas evitando 

assim projectar uma má imagem junto delas. 

Susana denota, numa primeira fase da carreira, que procura fazer uma interpretação do 

programa de forma a pôr em prática as suas perspectivas sobre o ensino da Matemática, 

nomeadamente, privilegiando uma aprendizagem centrada no aluno e abordagens mais 

intuitivas dos conceitos matemáticos, aspectos que considerava deficitários na sua 

própria formação enquanto aluna e como futura professora. Portanto, começa por 

assumir uma certa autoridade na definição daquilo que considera dever ser o ensino da 

Matemática, mas os obstáculos com que se depara e o confronto com outras 

perspectivas por parte dos seus pares, geram insegurança nesta jovem professora quanto 

aos seus verdadeiros objectivos como professora de Matemática e como poderá atingi-

los. Susana vive, igualmente, esse dilema entre autoridade e incerteza no que diz respeito 

à definição de regras e normas de conduta nas aulas, apercebendo-se de que, mesmo 

quando as estabelece, tem tendência para deixar de as fazer cumprir.  

Estes jovens professores manifestam diferentes graus de independência relativamente 

aos vários órgãos da escola, no entanto, no geral, parecem preferir assumir a autoridade 

na definição da sua prática profissional. Rita, por exemplo, manifesta uma grande 

margem de autonomia em relação à escola mas procura exercê-la na interacção, não se 

isolando. Discute e manifesta abertamente as suas discordâncias perante a direcção das 

escolas por onde tem passado. Toma as suas próprias decisões e espera que lhe dêem 
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espaço para as pôr em prática e, ainda, batalha bastante para influenciar os outros 

colegas, acreditando no interesse das suas propostas. 

Cheila, por sua vez, denota uma maior preocupação em ajustar-se às orientações e 

práticas da escola. Procura cumprir da melhor forma aquilo que é decidido nos vários 

órgãos da escola e conformar-se com o tipo de cultura dominante que observa ali, não 

querendo ser encarada de forma diferente pelos colegas, especialmente no seio do grupo 

disciplinar. A existência de uma autoridade exterior é algo que serve bem a esta jovem 

professora, na medida em que a protege da incerteza. Ainda assim, sente que tem uma 

grande margem de manobra para tomar decisões quanto à sua prática na sala de aula. 

Guilherme é, dentre os quatro, aquele que manifesta um maior grau de independência 

em relação às instituições em que tem trabalhado. Mostrando-se algo indiferente à 

cultura de cada escola, define a sua prática de acordo com as suas perspectivas. No 

entanto, no que diz respeito ao grupo disciplinar, este jovem professor evidencia ter a 

noção de que a autonomia que possui não é sinónimo de desvinculação das decisões 

conjuntas. Mantendo-se fiel às suas convicções, tenta em alguns momentos expressá-las 

aos colegas e chegar a um consenso por forma a que não existam rupturas. Noutras 

ocasiões, acaba por se assumir como profissional autónomo não se sentindo implicado 

no trabalho do grupo. 

Susana mostra-se muito atenta à direcção de cada escola por onde tem passado e 

reconhece a forte implicação que este órgão tem na vida da escola. Considera que o dia-

a-dia do professor pode ser bastante afectado pelo tipo de liderança existente, mas isso 

não a tem impedido de exercer autoridade sobre a sua prática. É, contudo, o grupo 

disciplinar que tem a maior influência na definição da sua prática, como tem sido 

mencionado. De facto, esta jovem professora tem manifestado uma tendência para se 

conformar às perspectivas dos seus pares e às orientações do grupo disciplinar. 

Esta oscilação entre o pólo da autoridade e o da incerteza, verifica-se, ainda, no caso de 

Guilherme, relativamente às suas decisões no âmbito do projecto pessoal. As 

possibilidades que se lhe abrem de seguir uma carreira de investigação, se são 

indiciadoras de uma maior auto-realização pela via do desenvolvimento pessoal e 

profissional, são também de uma conformação a um certo estilo de vida que é regido, 



 

 
A construção da identidade profissional 

470

principalmente, pela lógica do trabalho. Guilherme hesita muito em aceitar esse tipo de 

dependência, dado considerar que é mais fácil compatibilizar os seus interesses pessoais 

com os profissionais, sendo professor no ensino não superior. A profissão de professor 

não compromete assim o seu projecto de vida, que parece neste momento bastante 

marcado pela autonomia, embora não lhe permitindo um grau tão elevado de 

autodesenvolvimento, de acordo com os seus padrões. 

 
10.2.4. Intimidade vs. Distanciamento 

Este dilema está claramente presente em todos os jovens professores, embora surgindo 

em diferentes domínios. No caso de Rita, esta dicotomia surge principalmente como 

uma opção entre dois extremos. Se, por um lado, assume a colaboração como um 

pressuposto da sua profissionalidade, procurando a intimidade profissional com os seus 

pares, por outro, manifesta uma certa intransigência nas suas posições e uma atitude 

pouco cordata para com identidades profissionais que desaprova. Embora tente 

estimular e incluir os seus pares nas suas iniciativas, acaba por exigir que estes 

correspondam segundo os seus próprios padrões. A sua postura irredutível conduz, 

finalmente, a um maior distanciamento. No entanto, no 3º ano de carreira, a clivagem 

com os colegas já não se afigura tão acentuada. Rita parece caminhar no sentido do 

equilíbrio entre intimidade e distanciamento em relação aos colegas. 

Cheila manifesta este dilema na relação com os colegas. Por um lado, identifica uma 

tendência individualista na classe profissional e tem-se sentido pouco integrada no 

grupo disciplinar de algumas escolas por onde tem passado. Por outro lado, acaba por 

não condenar totalmente o individualismo da profissão e aceita bem o facto de trabalhar 

sozinha.  

No que diz respeito a Susana, verifica-se que existe uma grande facilidade de criar 

intimidade (social) com os colegas e também, no geral, de realizar trabalho colaborativo 

no seio do grupo disciplinar. Ainda assim, esta jovem professora não procura a 

aproximação e a intimidade profissional em qualquer caso, estabelecendo como seu 

critério de aproximação a competência do professor. Curiosamente, a maioria das 
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interacções que ocorrem têm vindo a suscitar-lhe um distanciamento dos seus anteriores 

ideais profissionais, ou seja, levam-na a distanciar-se da professora que queria ser. 

Por sua vez, a relação de Guilherme com os colegas de escola, em geral, e mesmo com 

os do grupo disciplinar, caracteriza-se mais pelo distanciamento do que pela intimidade. 

No entanto, essa situação não parece representar um dilema ou contradição para 

Guilherme, na medida em que é assumida por ele como uma consequência da falta de 

afinidades com os outros professores. No caso da colaboração mais intensa e duradoura 

que tem ocorrido com a ex-colega de estágio, reconhece as diferenças existentes entre 

ambos, bem como a capacidade de desenvolverem um trabalho conjunto de qualidade e 

muito produtivo. Como referi anteriormente, este jovem professor tem procurado 

estabelecer um contacto cada vez mais próximo com a comunidade de investigação em 

educação matemática, mantendo, contudo, os seus traços de individualismo. A sua 

decisão de aceitar o convite para realizar o doutoramento, inserido numa equipa de 

investigação, poderá constituir a prova mais dura a essa sua tendência para o 

distanciamento. 

Este dilema observa-se também na esfera do relacionamento com os alunos, nos casos 

de Cheila, Guilherme e Susana, embora assumindo formas diferentes para cada um 

deles. Cheila, por exemplo, que procurava na profissão a oportunidade de contribuir 

para a formação pessoal e social dos jovens, apercebe-se logo no 1º ano de carreira de 

que, para tal tem que estar disposta a criar alguma intimidade com os alunos. No 

entanto, observa também que essa intimidade gera um grande desgaste emocional e 

implica uma responsabilidade moral que ela não pretende continuar a assumir. Passa 

então a estabelecer com eles uma relação mais distanciada. 

No caso de Guilherme está bem patente este dilema no seu relacionamento com os 

alunos. Como mencionei atrás, este jovem professor mostra-se disponível para os ouvir 

e deseja que o vejam como amigo, mas a sua relação com eles é algo desnivelada, uma 

vez que evita expor-se como pessoa. Não tem criado, assim, uma verdadeira intimidade 

com os alunos e, devido aos seus principais interesses profissionais do momento, parece 

direccionar-se mais no sentido do distanciamento quanto ao tipo de relacionamento que 

estabelece com eles. 
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Susana, por sua vez, tem vivido este dilema de modo diferenciado consoante os alunos 

que tem perante si. Assim, de início, estabelece naturalmente uma intimidade de 

natureza mais afectiva e num contexto mais social do que profissional. No entanto, 

como foi referido, não se sente plenamente confortável com tal relação, na medida em 

que a intimidade lhe traz alguns embaraços. Questiona-se, então, se não deveria 

estabelecer um maior distanciamento em relação aos alunos. Num contexto diferente 

em que os alunos recusam essa intimidade, Susana sente-se ainda assim responsável pela 

sua formação pessoal e social, mas mantém um certo distanciamento em termos 

afectivos. 

O caso de Rita é diferente, não existindo um dilema deste tipo mas antes uma grande 

dificuldade em conseguir estabelecer uma relação de maior intimidade com alunos 

oriundos do meio rural. Tendo desenvolvido um tipo de relacionamento bem sucedido 

com alunos de meios desfavorecidos e com dificuldades de adaptação à escola, observa 

que noutro tipo de meio eles criam uma barreira à aproximação do professor, com a 

qual não se sente confortável. É assim obrigada a manter um certo distanciamento em 

relação a estes alunos. 

 
10.2.5. Congruência vs. Fragmentação 

Estes jovens professores têm vindo a constatar que a profissão que escolheram se 

reveste de uma complexidade crescente, desde logo, porque são chamados a 

desempenhar diversos papéis que à partida não antecipariam. A enorme dispersão de 

tarefas com que o professor se confronta, pode gerar uma tensão entre o conseguir 

manter um sentimento de congruência consigo próprio e um sentimento de 

fragmentação da sua pessoa. Todos eles, porém, parecem adoptar estratégias que lhes 

permitem manter essa desejável congruência. Rita, tendo passado por uma reconstrução 

das suas perspectivas sobre a profissionalidade docente, lida com naturalidade com a 

multiplicidade de tarefas que tem a seu cargo. Também Guilherme parece ir nesse 

sentido, embora envolvendo-se num menor número de actividades na escola, dado que 

começa a investir fortemente na sua formação. Susana não tem sentido de forma tão 

intensa a dispersão de tarefas, por razões circunstanciais. No entanto, no 2º ano passou 
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por uma grande intensificação de trabalho que aceitou sem problemas, considerando-a 

como uma das actuais características da profissão. Por seu turno, Cheila recua neste 

domínio, procurando delimitar a sua esfera de actuação na escola à sua disciplina de 

base, onde se sente mais confortável.  

O facto de mudarem de escola todos os anos, e em alguns casos de leccionarem em 

duas escolas num mesmo ano, constitui outros dos factores potenciadores de um 

sentimento de fragmentação para estes jovens professores. Assim, têm de lidar, 

continuamente, com contextos muito diversos tanto a nível da instituição e dos grupos 

de pertença como da população escolar. Susana é quem manifesta, neste âmbito, a 

maior tendência para uma fragmentação da sua identidade profissional, decorrente da 

sua interacção com professores com perspectivas distintas das suas. A fragmentação é 

notória quando se olha, por um lado, para o seu discurso acerca das suas interacções 

com os ex-colegas de estágio, com quem partilha uma identidade profissional ideal, e 

por outro, para uma tendência de aceitar como legítimas práticas tradicionalistas quando 

justificadas por professores que considera competentes, mas de quem procura 

demarcar-se pessoalmente. 

Cheila, por sua vez, mantém um certo distanciamento em relação aos colegas, numa 

atitude defensiva, em especial nas escolas em que sente que a origem social dos 

professores gera um certo tipo de cultura que lhe é estranha. Através desse 

distanciamento, não corre riscos de fragmentação da sua identidade profissional. Já em 

relação aos alunos, a situação é diferente, especialmente quando se encontra em escolas 

em que existem muitos jovens com raízes africanas. Embora não negando as suas 

origens, Cheila apresenta-se na escola como uma professora ocidental, dado todo o seu 

percurso como aluna ter sido regido pelos padrões da cultura dominante no nosso país. 

Também Rita acusa uma certa fragmentação da sua identidade profissional, no que 

respeita à sua relação com alunos oriundos do meio rural. Como referi no ponto 

anterior, existe, da sua parte, uma dificuldade em estabelecer uma relação próxima com 

estes alunos, ao contrário do que tem sucedido noutros casos. Assim, esta jovem 

professora experimenta uma certa fragmentação nesta situação na medida em que não 

pode ser natural e autêntica na sua forma de agir com estes alunos. 
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Guilherme também vive este tipo de tensão relativamente ao relacionamento com os 

alunos, mas por motivos diferentes. É um professor cosmopolita que parece estar 

igualmente à vontade numa variedade de contextos. Tem também trabalhado em 

contextos escolares bem distintos que o obrigam a compreender diferentes formas de 

estar dos alunos: desde os característicos subúrbios dos que trabalham em Lisboa, aos 

bairros sociais quase de terceiro mundo, até ao interior profundo. No entanto, no 

âmbito do seu relacionamento com os alunos, existe uma certa contradição entre o 

assumir-se como um professor autêntico cuja prática se conforma com o seu Eu e uma 

certa recusa em expor-se, como pessoa, perante os alunos. Considera, até mesmo, que 

faz passar uma imagem profissional para os alunos que não é completamente reveladora 

da pessoa que considera ser. Parece haver, neste caso, uma certa descontinuidade entre 

o professor e a pessoa que poderá conduzir a um sentimento de fragmentação da sua 

identidade. No entanto, isto não é assumido como um problema por Guilherme, uma 

vez que considera normal apresentar-se de formas diversas consoante os contextos em 

que se encontra: “eu nunca sou natural”. Poderemos, de alguma forma, identificar nesta 

situação uma dimensão moral da sua identidade profissional, na medida em que o ser 

autêntico, agindo de um modo com o qual se “sente bem”, é reflexo da procura de 

coerência entre a prática e os seus princípios como professor. Já o expor-se enquanto 

pessoa perante os alunos não é visto como um predicado da profissão. 

O risco de fragmentação da identidade profissional destes jovens decorre também do 

facto de que os problemas com que se confrontam as escolas são cada vez mais 

complexos. Os problemas a que os professores são chamados a dar resposta não têm 

uma solução única, exigindo-lhes uma contínua adaptação que os pode conduzir a um 

ponto em que sentem a sua identidade profissional fragmentada, já não sabendo bem 

quem são como professores. Susana vive essa situação de modo mais visível, 

decorrendo, principalmente, das enormes dificuldades com que se deparou no 3º ano, e 

também por observar perspectivas e práticas nos seus colegas que colidiam com as suas, 

mas que, por vezes, lhe pareciam adequar-se melhor às situações vividas. O seu discurso 

vai revelando essa fragmentação, embora não assumida explicitamente, e que evidencia 

ter consequências negativas na sua identidade profissional. A situação dos outros 

professores é diferente: Rita e Guilherme procuram adaptar-se à complexa realidade da 
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escola de um modo progressivo e com confiança; Cheila prefere escudar-se no seu papel 

como professora de Matemática, e segue uma prática menos ambiciosa em que se sente 

mais segura. 

Um outro aspecto em que se pode revelar a existência de uma certa fragmentação é na 

relação entre o projecto profissional e o projecto de vida. No caso de Guilherme, este 

mostra-se, numa primeira fase da carreira, algo insatisfeito com o seu nível de 

envolvimento nas actividades profissionais, dado o pouco tempo disponível que resta 

para se dedicar a actividades sociais de lazer. Posteriormente, devido ao crescente 

envolvimento na profissão, em especial através da formação, essa insatisfação 

desaparece dando, porém, lugar a um conflito antecipatório: Orientar-se para uma área 

profissional afim, a investigação em educação, fazendo com que o seu projecto 

profissional subordine o projecto de vida? Ou manter-se na profissão, o que lhe 

permitirá ter um controlo mais fácil sobre o seu projecto de vida? Verifica-se, pois, uma 

certa fragmentação na identidade profissional de Guilherme decorrente da 

indeterminação sobre a prevalência relativa de cada um destes projectos. 

Para Cheila e Susana, esta tensão coloca-se ao nível da possibilidade de continuarem na 

profissão e atingirem a desejada estabilidade profissional. Querem assumir totalmente a 

sua identidade como professoras, mas os receios de não colocação constituem um 

obstáculo. Especialmente Susana, começa a determinada altura a pensar sobre outras 

possibilidades profissionais, encarando o seu projecto profissional como provisório. 

Esta situação afecta o projecto de vida, que no caso de Cheila é assumido com muitas 

incertezas e, no caso de Susana, como um projecto permanentemente adiado. Para Rita 

estes dois tipos de projectos fundem-se, havendo neste momento uma preponderância 

manifesta do projecto profissional, mas que, ainda assim, lhe permite ter um sentimento 

de congruência consigo própria. 

 
10.2.6. Risco vs. Segurança 

A escolha da licenciatura em Ensino da Matemática por parte destes jovens denota, no 

geral, uma opção pela via da segurança. Desde logo, expressa a procura de segurança no 

emprego, dado na época ser uma ocupação em que havia colocação garantida. Também, 



 

 
A construção da identidade profissional 

476

teve influência na sua escolha o facto de ser uma disciplina em que tinham tido bastante 

sucesso no ensino secundário, esperando por isso vir a obtê-lo também no ensino 

superior. No entanto, já nessa época tinham a noção que ensinar Matemática constituía 

um grande desafio, mas isso representava, igualmente uma forte motivação para a 

profissão. Assim, do ponto de vista destes jovens, ser professor de Matemática envolvia 

algum risco, mas estavam dispostos a aceitá-lo como parte integrante da profissão. 

Desde que terminaram a sua formação inicial, Rita e Guilherme evidenciaram uma 

disposição acrescida para se expor, profissionalmente, ao risco. Confrontados com a 

precariedade de emprego, não colocam a hipótese de procurar trabalho noutra área ou 

noutro nível de ensino. Estes dois jovens professores, dispõem-se a concorrer a nível 

nacional, ano após ano, com alguma confiança de que conseguirão atingir a estabilidade 

pretendida. No caso de Guilherme, a sua elevada média final de curso dá-lhe uma maior 

segurança de colocação mas poderia também levá-lo a procurar leccionar no ensino 

superior, o que não aconteceu. Contudo, no 3º ano de carreira, ao ter a hipótese de 

usufruir de uma bolsa de doutoramento no estrangeiro, confronta-se com o maior risco 

para a sua carreira profissional: perder a possibilidade de vir a tornar-se professor 

efectivo ou até mesmo de voltar a leccionar no nosso país. Deste modo, na parte final 

deste estudo, Guilherme enfrenta este dilema Risco/Segurança de uma forma crítica, 

porque a sua resolução pode ter consequências irreversíveis quanto ao exercício da 

profissão. 

Cheila e Susana, ainda que mais preocupadas com a precariedade de emprego não se 

dispõem a concorrer a nível nacional logo de início, pelo receio do prejuízo pessoal que 

tal opção pode gerar. Posteriormente, acabam por aceitar esse risco, porque é a única 

possibilidade que vêem de garantir uma situação profissional segura no futuro. 

A questão do risco também se coloca quanto à forma como estes jovens professores 

interagem com os seus colegas de escola. Todos eles mostram, em alguma medida, uma 

disposição para correr riscos, ao darem a conhecer as suas perspectivas e opiniões sobre 

o ensino da Matemática. Rita e Guilherme têm evidenciado autoconfiança ao 

apresentarem os seus pontos de vista, mesmo quando estes entram em confronto com 

os dos seus colegas. Não obstante serem professores com pouca experiência, estão 
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dispostos a correr o risco de entrar em conflito com os colegas e gerar uma imagem 

negativa junto deles. Susana não argumenta tão facilmente a favor das suas ideias e, 

talvez porque menos convicta das suas posições, acaba por não entrar num verdadeiro 

debate com os colegas. No entanto, é a professora que mais se dispõe a correr o risco 

do diálogo com os pares, mesmo quando estes têm perspectivas diferentes das suas, o 

que provoca uma certa fragmentação da sua identidade profissional, como referi no 

ponto anterior. Cheila, por sua vez, não encontra muito espaço para expor os seus 

pontos de vista, mas fá-lo em algumas situações que não suscitam grande controvérsia. 

Também não mostra grande abertura para correr o risco da colaboração com outros 

colegas. O mesmo se passa com Guilherme, que parece sentir falta de confiança nas 

possibilidades de entendimento mútuo, sendo para si mais seguro realizar o seu trabalho 

de modo independente. 

No caso do relacionamento com os alunos, Rita situa-se mais uma vez do lado do risco 

profissional, aceitando estabelecer relações interpessoais sem condições que lhe trazem 

uma grande dose de responsabilidade e o desempenho de papéis inusitados. Por sua vez, 

Guilherme e Susana oscilam entre o pólo do risco e o pólo da segurança. Guilherme não 

se escuda na segurança da sua disciplina, de contornos bem definidos, e na qual se sente 

muito à vontade, dispondo-se a explorar outras temáticas com os alunos, algumas das 

quais bastante sensíveis, como é o caso da sexualidade. No entanto, no relacionamento 

interpessoal com os alunos prefere resguardar-se atrás da segurança que a figura de 

professor lhe confere, não arriscando expor-se muito enquanto pessoa, nem a envolver-

se mais profundamente nos problemas que estes lhe confidenciam. Susana assume, por 

um lado, a segurança do seu papel como professora de Matemática, por outro lado, 

desenvolve uma relação afectiva com a generalidade dos alunos que se reveste, do seu 

ponto de vista, de algum risco. Vive este dilema nos dois primeiros anos, enquanto que, 

no 3º ano, pelas circunstâncias especiais em que trabalha, não se confronta com ele. No 

entanto, ele continua latente e é muito provável que volte a vivê-lo brevemente. Por seu 

turno, Cheila opta pelo pólo da segurança, procurando exercer o seu papel de modo 

eficiente na área para a qual se sente bem preparada, ou seja, ensinando Matemática aos 

alunos. 
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No que diz respeito, especificamente, ao ensino da Matemática, parece haver uma 

tendência geral destes jovens professores para navegarem mais pelo lado da segurança 

do que do risco, embora se registem nuances significativas. Rita aderiu, de modo 

incondicional, às novas orientações curriculares para o ensino básico, rejeitando 

liminarmente o ensino tradicional. Embora se disponha a arriscar determinado tipo de 

metodologias inovadoras com os alunos, fá-lo pontualmente, porque receia uma má 

reacção da sua parte. Procura atender às características dos alunos, as quais amiúde lhe 

parecem dificultar o desenvolvimento de uma prática mais inovadora. Guilherme, 

embora afirmando-se nos dois primeiros anos de carreira como um professor inovador, 

em sentido didáctico, aposta essencialmente em inovações pontuais, perspectivando as 

maiores mudanças na sua prática para o futuro. Quando implementa, com alguma 

continuidade, as investigações matemáticas na aula fá-lo tendo por base o trabalho 

desenvolvido no círculo de estudos em que esteve envolvido no 2º ano. Portanto, nesta 

vertente, este jovem professor parece preferir dar pequenos passos com segurança do 

que arriscar fazer grandes inovações. Susana começa por tentar desenvolver um 

conjunto de metodologias com as quais se identificava, mas a disparidade da sua prática 

com a generalidade dos colegas, criam-lhe alguma insegurança quanto a possíveis 

consequências para os seus alunos e começa a não querer correr riscos. Cheila, também 

nesta vertente, opta pela segurança de uma prática com a qual se sente à vontade e em 

relação à qual não tem enfrentado obstáculos significativos. 

Paralelamente, Rita e Guilherme vão-se confrontado com outros riscos profissionais 

que, em geral, assumem destemidamente. Por exemplo, desde o 1º ano de carreira, que 

estão dispostos a expor-se perante colegas mais experientes, apresentando 

comunicações no ProfMat. Guilherme, logo no 2º ano, tem uma “prova de fogo” ao 

discutir a formação matemática dos professores com um matemático, professor do 

ensino superior. Mostra-se igualmente disposto a correr riscos por frequentar o 

mestrado embora, numa primeira fase, não sabendo onde iria trabalhar nesse ano e, 

posteriormente, tendo que conciliar estas duas actividades realizadas em locais distantes. 

Rita mostra uma forte tendência para assumir o risco da participação em diversos 

projectos, com diferentes origens, mesmo quando estes se desenrolam em áreas com 

que não está familiarizada. 
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10.2.7. Autodesenvolvimento vs. Conformismo 

No que respeita à formação, os quatro jovens professores assumem a necessidade de 

continuar a envolver-se em processos formativos que lhes permitam um 

desenvolvimento profissional progressivo. A concretização de tal formação apresenta, 

porém, diferentes formas. Ainda que todos estes professores expressem o seu interesse 

em realizar um mestrado na área da Educação, de preferência na instituição em que 

decorreu a sua formação inicial, esta experiência tem significados diferentes para cada 

um deles. Rita encara essa como mais uma experiência de desenvolvimento profissional, 

entre outras. Participa em diversos projectos, por vezes em áreas que não domina, como 

referi acima, mas mostra-se continuamente disposta a realizar novas aprendizagens. 

Cheila perspectiva esse tipo de formação de um ponto de vista mais académico, através 

da qual espera adquirir mais conhecimentos que possa canalizar para a sua prática. Já 

Guilherme entra no mestrado em Educação com a motivação de alargar a sua 

aprendizagem a outras áreas, como é o caso da investigação, o que representa para si um 

contributo importante para o seu desenvolvimento profissional, bem como um 

enriquecimento pessoal. Para Susana, que valoriza uma formação centrada na escola, a 

realização do mestrado em Educação seria uma oportunidade para estabelecer a 

desejada ponte entre a teoria e a prática, que a iria ajudar a reflectir sobre a sua prática 

profissional. Portanto, todos estes jovens encaram favoravelmente a formação contínua 

e manifestam vontade de se envolver nesse processo. 

Relativamente à sua prática profissional, verifica-se que alguns destes jovens professores 

demonstram uma maior disposição para se desenvolver, procurando dar resposta aos 

problemas com que se vão confrontando, do que outros que tendem a dar respostas 

mais padronizadas e a entrar na rotina. Essa situação é vivida como um dilema apenas 

nos casos de Guilherme e Susana. Como tenho vindo a referir, Rita destaca-se pela sua 

atitude inconformista em relação ao ensino da Matemática e ao papel que o professor é 

chamado a desempenhar hoje em dia na escola. O mau momento que viveu, logo no 1º 

ano de carreira, fê-la questionar-se a si própria, não só quanto às suas capacidades e 

competências profissionais, mas também quanto aos seus objectivos como professora. 

Foi desenvolvendo uma forte auto-responsabilização para com os alunos, o que a 
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motiva a experimentar novas ideias e a ter uma atitude positiva em relação ao seu 

próprio desenvolvimento profissional. Cheila, por sua vez, desenvolveu um tipo de 

prática que lhe dá segurança e, através da qual, considera que contribui para o sucesso 

dos alunos e, como tal, não encontra grande margem para evolução, excepto em alguns 

aspectos didácticos. O seu desenvolvimento profissional é encarado, essencialmente, 

como um aprimoramento no âmbito do conhecimento didáctico. 

No caso de Guilherme, este dilema é vivido somente em termos do seu envolvimento 

na escola e da sua prática de sala de aula. Desde o 1º ano de carreira que é recorrente no 

seu discurso uma certa disfunção entre aquilo que considera que poderia investir na sua 

prática e aquilo que efectivamente concretiza. No 3º ano, por exemplo, afirma que tem 

pouco tempo para a planificação das aulas e para reflectir sobre estas, devido à 

realização do mestrado, mas simultaneamente admite que esse curso não é assim tão 

absorvente quanto se poderia pensar e que ainda poderia ter uma maior dedicação ao 

trabalho. No entanto, o seu sentimento geral é de um forte investimento no seu 

desenvolvimento profissional, dado considerar que está a realizar muitas aprendizagens, 

principalmente, agora através da frequência do mestrado. 

Em relação à sua prática, Susana vive um dilema entre assumir como inevitável um certo 

acomodamento a um estilo de ensino tradicional e a vontade de continuar a 

experimentar novas ideias, não abandonando as suas convicções. Perante os obstáculos 

que se levantam à aprendizagem de determinados conteúdos, principalmente ao nível do 

cálculo, esta jovem professora sente-se impotente para dar uma resposta que se coadune 

com as suas perspectivas sobre o ensino da Matemática e conduza ao sucesso dos 

alunos. Verifica-se, porém, que se mostra atenta à sua prática e que existe da sua parte 

uma atitude de autoquestionamento. Como consequência, Susana coloca-se muitas 

vezes em causa, manifestando vontade de transformar a sua prática com os alunos, mas 

simultaneamente denota pouca convicção quanto ao possível sucesso de tal 

transformação. Com o passar do tempo e com o contacto com realidades cada vez mais 

diversas, esta jovem professora parece vir a assumir uma posição mais conformista, 

embora denote uma expectativa muito positiva quanto às possibilidades de 
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desenvolvimento profissional através de uma formação contínua mais centrada na 

escola e focada na sua prática. 

 

10.2.8. Síntese: Tensões e dilemas e dinâmicas identitárias 

Todos estes jovens professores vivem as tensões e os dilemas que foram identificados, 

ainda que em diferentes graus, o que evidencia que a construção da identidade 

profissional não decorre linearmente da entrada na profissão. A resolução destes 

dilemas/tensões será fundamental para que possam construir uma narrativa coerente de 

identidade. 

Como vimos, Cheila é a jovem professora que experimenta o menor número de 

dilemas/tensões, o que parece decorrer da supremacia do seu projecto de vida sobre o 

projecto profissional. Como o seu objectivo principal é ter uma profissão, que designei 

pela dinâmica identitária TER, procura simplificar a sua esfera de actuação e 

desenvolver uma prática em que se sinta segura, não lhe traga problemas de maior e não 

a obrigue a questionar-se demasiado. Em termos profissionais, predomina nesta jovem 

professora um referencial profissional de natureza instrumental. Tem como objectivo 

principal ensinar aos alunos um conjunto de conhecimentos e procedimentos 

matemáticos relevantes, e de modo a que estes manifestem sucesso nessas 

aprendizagens. Contudo, Cheila não aparenta viver grandes dilemas/tensões quando 

não atinge tal objectivo, não pondo em causa a sua competência profissional, 

assumindo antes que isso resulte dos contextos escolares e sociais em que a sua acção se 

desenrola e que, amiúde, considera serem muito desfavoráveis para a aprendizagem da 

Matemática. 

Também no caso de Rita não se verifica, no geral, a existência de muitos 

dilemas/tensões. No entanto, no 1º ano de carreira, esta jovem professora viveu 

momentos muito difíceis que a fizeram experimentar, então, muitas dúvidas e 

incertezas, nomeadamente quanto à capacidade e competência profissionais e 

consequente continuidade na profissão. Através dessa experiência, realizou diversas 

aprendizagens que a ajudaram a construir uma identidade profissional que lhe tem 
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permitido encarar a sua actividade com bastante confiança. A sua forma de estar na 

profissão (SER) é bastante adaptável às situações que vai vivendo. Ainda assim, Rita 

vive alguns dilemas/tensões, entre os quais se destacam a tensão Intimidade Vs. 

Distanciamento relativamente ao trabalho colaborativo com colegas que têm 

perspectivas diferentes das suas, e no que diz respeito ao seu relacionamento com 

alunos do meio rural, que parecem recusar a intimidade a que ela está habituada. Ainda 

em relação a este último grupo, verifica-se também uma tensão do tipo Congruência 

Vs. Fragmentação quanto à sua identidade profissional, por não encontrar margem para 

ser autêntica com os alunos e expor-se abertamente enquanto pessoa. 

Guilherme, por sua vez, enfrenta diversos dilemas/tensões no decurso destes 

primeiros anos na profissão. Desde logo, é o professor em que se verifica a maior 

ruptura nas suas perspectivas sobre o lugar da profissão no seu projecto pessoal após o 

término da formação inicial. Esta tem vindo a ser assumida como um projecto de 

desenvolvimento profissional e pessoal. Este jovem professor encontra uma forte 

motivação profissional nas oportunidades que se lhe apresentam de uma aprendizagem 

contínua em áreas diversas, contribuindo para um enriquecimento pessoal bastante 

significativo e que se expressa na dinâmica identitária APRENDER. Os maiores 

dilemas/tensões parecem decorrer da ausência de uma definição clara dos seus 

propósitos morais enquanto professor, bem como da prevalência relativa do seu 

projecto de vida e do projecto profissional, estando este último num momento de 

indeterminação, em que vários cenários distintos se desenham. 

Por último, Susana é a professora que manifesta um maior número de dilemas e 

tensões na construção da sua identidade profissional, o que não é de surpreender se nos 

recordarmos que é a dinâmica identitária FAZER que caracteriza o seu percurso 

profissional. Ao iniciar a carreira, esta jovem professora pretendia desenvolver um 

ensino de acordo com o sentimento de vocação e com as perspectivas que tinha 

desenvolvido ao longo da formação educacional e do estágio mas deparou-se com 

grandes obstáculos na sua prática diária. Simultaneamente, foi sendo confrontada com 

as perspectivas de outros professores nas escolas por onde passou, as quais embora 

colidindo com as suas, sentia que deveria relevar, dado, no geral, provirem de 
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profissionais com mais experiência e que mostravam competência. Essas situações 

suscitaram-lhe muitas dúvidas e incertezas, conduzindo aos dilemas e tensões 

identificados na construção da sua identidade profissional. 

Adicionalmente, há a considerar que o modo como esta jovem professora reflecte sobre 

a sua prática também é geradora desses dilemas e tensões. Isto pelo facto de que essa 

reflexão conduz, amiúde, a uma apreciação negativa das suas consecuções e a uma auto-

responsabilização pelo insucesso relativo em atingir os seus objectivos como 

professora. Susana encontra-se ainda numa fase profissional transitória, continuando 

por resolver boa parte dos dilemas/tensões que tem experimentado. Parece depender 

bastante da almejada estabilidade profissional, para uma melhor definição do seu 

projecto profissional e, consequentemente, da sua identidade profissional. 

 

10.3. Principais influências na construção da identidade profissional de 

quatro jovens professores 

 
A análise dos quatro estudos de caso de professores de Matemática em início de carreira 

veio revelar que a sua identidade profissional se vai construindo através de um processo 

complexo e multidimensional que enfrenta diversos dilemas e tensões. Ao procurar as 

principais influências neste processo observa-se que não existem determinantes e que 

cada professor vive essas influências, de modo particular, consoante a sua história de 

vida. As suas experiências ligadas ao mundo da Educação, inicialmente como alunos, 

depois como futuros professores e agora como professores, mostram-se preponderantes 

na modelação da sua identidade profissional. De acordo com as questões de 

investigação, verificou-se ser possível identificar os principais contextos, condições e 

experiências que configuram o processo identitário destes jovens professores de 

Matemática e que se encontram expressos no esquema seguinte: 
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Figura 1 – Influências sobre o processo de construção da identidade  

profissional do professor 

 

 

É de salientar que estes elementos não são independentes uns dos outros. Muito pelo 

contrário, na influência que exercem na construção da identidade profissional do 

professor é bastante visível a sua forte interdependência. Vejamos, então, como 

poderemos interpretar o processo de construção da identidade profissional de cada um 

destes professores em início de carreira. Este processo deverá ser entendido tendo em 

conta também aquilo que defini anteriormente como constituindo as dinâmicas 

identitárias dominantes para cada caso. 

 
10.3.1. Rita 

A identidade profissional de Rita tem sido modelada pela sua experiência de vida e pelas 

situações que vai vivendo no dia-a-dia da profissão. Como referi anteriomente, o Eu 

desta jovem professora, assim como as suas experiências de formação inicial, têm 

também uma expressão significativa na sua identidade profissional. Veremos de seguida 

como têm concorrido estas influências para que Rita tenha chegado a ser a professora 

que é actualmente. 

Identidade 
profissional do 

professor 

Biografia/Eu 

Formação inicial 

Conhecimento profissional 

Processos relacionais 

Contextos escolares 

Condições sociais  
da pós-modernidade 
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Biografia/Eu 

A dinâmica identitária que associei a Rita, o SER, parece decorrer, em boa medida, de 

uma predisposição da sua parte para se deixar cativar pelas pessoas e pelas situações. 

Por um lado, parece ter uma empatia natural e uma abertura ao Outro, por outro lado, 

manifesta uma tendência para se envolver profundamente com as situações com que se 

confronta. Esta jovem dificilmente se mostra indiferente àquilo que a rodeia. A partir 

dos aspectos biográficos deste estudo de caso, não foi, porém, possível identificar 

claramente a origem desta sua predisposição, mas que estará provavelmente ligada à sua 

socialização primária. Observa-se que Rita foi desenvolvendo, ao longo da sua 

juventude (e, provavelmente, ainda num período anterior), certas características pessoais 

que vieram a mostrar-se bastante relevantes na construção da sua identidade 

profissional, destacando-se entre estas: o dinamismo, o gosto pelos desafios, a 

sociabilidade e o desejo de ajudar os outros. Encarando a profissão como um espaço 

para usar o seu potencial como pessoa, as referidas características são estruturantes 

relativamente ao seu modo de estar na profissão. 

Pelas diversas referências que esta jovem professora faz à sua família, esta aparenta 

representar uma forte ancoragem para si própria. Tendo passado pela difícil experiência 

da separação dos seus pais quando era ainda adolescente, Rita denota ter-se adaptado 

bem a uma nova realidade familiar e tem mantido fortes laços com ambos os 

progenitores. Essa experiência ter-lhe-á dado uma maior capacidade de adaptação a 

novas situações que poderiam, à partida, ser encaradas de modo negativo ou, até 

mesmo, como traumáticas. Isso veio a ocorrer no 1º ano na profissão quando, ao 

enfrentar muitas dificuldades na sua prática, acabou por ir aprendendo a lidar com os 

problemas e foi, pouco a pouco, integrando essas aprendizagens na construção da sua 

identidade profissional. 

Ainda no período que antecede a escolha da profissão e a entrada na faculdade, destaca-

se a influência nas suas perspectivas, sobre a escola e os alunos, da sua própria vivência 

do ensino secundário, numa escola inserida num meio com graves problemas sociais. 

Embora não fosse esse o seu caso, Rita conviveu de perto com a realidade da 
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inadaptação à escola, da disrupção e da violência. Passou, portanto, a conhecer um 

outro mundo, muito diferente do seu mundo de classe média, e a perceber como era 

fácil os dois entrarem em colisão no contexto escolar. Essa experiência ter-lhe-á dado a 

abertura de espírito e a sensibilidade necessárias para lidar, enquanto professora, com 

alunos oriundos desse tipo de meios e com problemas idênticos aos que tinha 

observado na sua escola quando frequentava o ensino secundário. 

 
Formação inicial 

A sua experiência relativa à formação educacional foi muito positiva e constituiu um 

enorme contraste em relação à formação matemática dos três primeiros anos da 

licenciatura, que foi superada com alguma dificuldade. Essa situação inicial menos 

favorável não deixou, contudo, uma marca negativa em Rita que rapidamente se 

concentrou no 4º ano, aproveitando ao máximo todas as oportunidades de 

aprendizagem que se lhe apresentavam. Para além dos conhecimentos que considera ter 

adquirido, esta jovem associa a formação educacional a uma mudança de perspectivas 

sobre o ensino da Matemática, que na sua opinião deve ter, posteriormente, um reflexo 

profundo na prática profissional. Salienta-se como contribuição para as suas 

perspectivas o conceito de conhecimento didáctico, que não se resume no seu caso a 

um conjunto de metodologias ou estratégias, mas que se reporta também a uma atitude 

profissional de empenhamento e à rejeição do conformismo e do ensino tradicional. A 

visão que desenvolveu sobre o ensino da Matemática, ao longo desse ano, encontra-se 

em total oposição ao tipo de ensino a que foi sujeita enquanto aluna, passando este a 

constituir uma referência por antagonismo relativamente à sua prática profissional. 

O estágio constituiu um momento muito importante no processo de construção da 

identidade profissional desta jovem professora. É um ano com uma conotação muito 

positiva para si, em que se sentiu bastante realizada e que veio confirmar-lhe a escolha 

profissional que fez. Embora registando-se uma continuidade nas suas perspectivas 

sobre o ensino da Matemática, é através desta experiência formativa que Rita começa a 

criar uma auto-imagem profissional e a definir os seus objectivos como professora. Isto 

acontece porque, por um lado, tem oportunidade para pôr em prática algumas das 
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aprendizagens realizadas no ano anterior que lhe são significativas e, por outro, é através 

da interacção com os alunos que vai tomando consciência da professora que quer ser, 

por forma a ir ao encontro das suas expectativas e necessidades. 

Este foi um ano de aprendizagem profissional, para o qual contribuiu significativamente 

a orientadora da escola, professora com muita experiência e com uma postura bastante 

activa na escola, principalmente no que diz respeito à realização de diversos projectos 

extra-curriculares com alguma projecção mesmo fora da escola. A orientadora parece ter 

criado um ambiente formativo em que as questões de avaliação foram secundarizadas, 

tal como Rita afirma. 

Deste ano, destaca-se também o trabalho intensamente colaborativo entre as três 

estagiárias que, aliás, tinham também formado um grupo bastante coeso no 4º ano do 

curso. A colaboração vem a tornar-se um elemento importante na identidade 

profissional de Rita, que defende, desde aí, incondicionalmente, esta prática para todos 

os professores. É igualmente neste ano que se apercebe, através da acção do orientador 

do Departamento de Educação, da importância de reflectir sobre a prática, aspecto que 

passa a considerar fundamental no seu desenvolvimento profissional. 

A forma como procura integrar as contribuições dos vários elementos deste processo 

formativo é mais um indício de como a dinâmica identitária SER se expressa na 

construção da sua identidade profissional. Existe uma abertura aos outros e uma 

flexibilidade que lhe permite adaptar-se às situações que vai vivendo e aprender com 

elas. 

 
Conhecimento profissional 

Perante as dificuldades com que Rita se depara no 1º ano de carreira, o seu 

conhecimento profissional é colocado em causa. No entanto, pelos motivos que referi 

acima, esta jovem professora procura compreender a situação em que se encontra e 

conhecer melhor os alunos, e vai tentando adaptar-se a essa realidade. Conseguindo, 

nesse ano, ultrapassar os principais obstáculos, essa experiência gera conhecimento 

profissional que lhe vai ser útil ao lidar com situações similares. Esse sucesso relativo de 
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Rita é incorporado na sua identidade profissional, passando a considerar-se uma 

professora vocacionada para trabalhar com alunos oriundos de meios desfavorecidos e 

problemáticos.  

Como vimos, o conhecimento didáctico é um elemento importante para a definição da 

sua identidade profissional e teve origem na formação educacional. Rita denota ter 

desenvolvido um conjunto de perspectivas, bem alicerçado, sobre o ensino da 

Matemática que lhe dá uma grande convicção quanto ao seu papel na formação 

matemática dos alunos. É de salientar que o tipo de trabalho que desenvolveu no 

estágio, sob a supervisão da orientadora da escola, veio reforçar essas perspectivas. Do 

seu ponto de vista, o conhecimento didáctico está sempre em crescimento através da 

experiência e da reflexão sobre esta e, também, em resultado da interacção com os 

outros, o que faz com que tenha uma atitude de aperfeiçoamento permanente. A este 

respeito parece ter havido uma influência notória do trabalho colaborativo que realizou 

ao longo do 2º ano de carreira com uma ex-colega de curso com quem partilhava 

perspectivas sobre o ensino da Matemática. Essa experiência veio aumentar a 

autoconfiança de Rita relativamente à qualidade da sua prática e é uma referência 

importante relativamente à sua identidade profissional. 

Também noutras vertentes do conhecimento profissional, tais como o conhecimento do 

currículo ou dos alunos, Rita manifesta ter fortes convicções. Estas levam-na, por 

exemplo, a colocar sempre em primeiro lugar aquilo que considera ser o melhor para o 

aluno, enquanto pessoa, e para a sua formação matemática, independentemente das 

pressões do currículo e de assumir, por vezes, uma posição não alinhada com os 

restantes elementos do grupo disciplinar. A sua participação num grupo de trabalho da 

APM (o GTAM), bem como em alguns projectos que decorrem na escola mas que são 

propostos no exterior, têm contribuído para que desenvolva novas perspectivas sobre a 

formação matemática do aluno e para que o seu conhecimento profissional se vá 

alargando a outros domínios. 

O conhecimento profissional afigura-se, pois, como um factor decisivo na construção 

da identidade profissional desta jovem professora, não só porque parece ter sido bem 

alicerçado na formação inicial, mas também porque é encarado de uma forma dinâmica 
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e evolutiva. Esta sua perspectiva sobre o conhecimento profissional articula-se com a 

dinâmica identitária associada a Rita, o SER, na medida em que o desenvolvimento 

profissional, que é visto como um imperativo da profissão, implica uma transformação 

do próprio professor em face das situações que vai vivendo. 

 
Processos relacionais 

Rita é uma jovem que manifesta uma disposição considerável para interagir com os 

outros e que se deixa moldar por essas interacções. Um dos aspectos mais significativos 

na construção da sua identidade profissional, logo a partir do estágio, tem sido o 

contacto com os alunos. Considera mesmo que só então, através da relação com os 

alunos, veio a definir a professora que queria ser. Foi através da interacção com os 

alunos que veio a criar um forte sentimento de responsabilidade para com estes e a 

alargar as suas perspectivas sobre a natureza do seu papel como professora, passando a 

ver-se a si mesma como uma educadora. 

A importância dos processos relacionais na sua identidade profissional é, igualmente, 

visível na valorização que faz do trabalho colaborativo entre professores e da atenção 

que concede ao feed back de outros sobre si própria enquanto professora. Como referi, a 

colaboração com as duas colegas de estágio teve uma expressão significativa no 

processo formativo desta jovem professora e acabou por constituir um modelo para si 

quanto ao tipo de trabalho a desenvolver com os seus pares. Este modelo, porém, nem 

sempre se tem mostrado adequado à realidade: teve sucesso com uma colega que fez a 

formação inicial na mesma instituição, com quem Rita considera partilhar perspectivas; 

não resultou no geral com outras pessoas, conduzindo até a um certo ambiente de 

conflito. No entanto, com o desenrolar no 3º ano, Rita conseguiu uma melhor 

aproximação a algumas colegas ainda que à partida não tenham muito em comum, o que 

tanto pode ser interpretado como uma tentativa de aproximação a outros para não ficar 

num isolamento total, como uma tentativa de aprender a colaborar com outros que se 

mostram diferentes. 

Em termos de processos relacionais, há também a mencionar a influência da orientadora 

de estágio da escola na construção da sua identidade profissional. Rita estabeleceu com 
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ela uma relação interpessoal que perdura para além do estágio, pois continua a ser 

alguém a quem recorre quando tem dúvidas ou precisa de apoio emocional. É de 

salientar, igualmente, que alguns dos projectos em que esta jovem participa têm origem 

na própria ex-orientadora. Embora Rita nunca a aponte como um modelo profissional a 

seguir, é notório que se trata de uma referência incontornável na sua identidade 

profissional. 

É de salientar, ainda, o suporte emocional que Rita deriva dos processos relacionais em 

que se envolve e que contribui para manter uma atitude empenhada e positiva na 

profissão. Recorde-se, por exemplo, que no 1º ano de carreira, o momento mais crítico 

da sua vida profissional, pôde contar com o apoio dos colegas mais experientes. No 2º 

ano, teve a oportunidade de trabalhar com uma colega com quem se identificava 

bastante. Também a participação nas reuniões do GTAM e o seu envolvimento em 

alguns projectos que são ali gerados, constituem contextos importante, de onde pode 

retirar algum apoio emocional. 

Concluímos, pois, que os processos relacionais não só têm tido uma influência notória 

na identidade profissional de Rita, como poderemos porventura questionar-nos se, sob 

circunstâncias menos favoráveis, teria ela condições de sustentar a dinâmica identitária 

SER com a mesma intensidade. 

 
Contextos escolares 

Rita tem-se mostrado bastante sensível às características de cada escola, tanto no 

aspecto da liderança, das condições de trabalho, das subculturas profissionais, bem 

como da população escolar. A sua experiência no 1º ano de carreira parece ter sido 

fundamental para que esta jovem professora passasse a estar atenta à cultura 

institucional e a procurar, cada ano, integrar-se plenamente na vida da escola. De facto, 

nessa escola existiam objectivos claros relativamente à formação dos alunos e os 

professores trabalham em equipa com vista a atingi-los. A liderança existente funcionava 

também, segundo Rita, como um elemento facilitador para a concretização esses 

objectivos. Deste modo, esta jovem professora teve oportunidade de contactar com 

uma instituição em que existia uma unidade de propósitos e na qual a preocupação e o 
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interesse pelos alunos eram dominantes. Na sua perspectiva, existia uma cultura de 

escola que não rotulava nem estigmatizava os alunos, mas procurava corresponder às 

suas necessidades. 

Nos anos seguintes, porém, Rita encontra escolas em que, na sua perspectiva, a 

liderança assume características bem diferentes. Observa, por vezes, que esta não 

funciona como um factor mobilizador ou facilitador da acção do professor mas antes 

como um elemento obstaculizador. Embora não se deixando vencer pelas restrições ou 

burocracias que tem encontrado, reconhece que o professor pode ser tentado a 

acomodar-se para não ter que afrontar a liderança da escola, principalmente quando tal 

situação se repete ano após ano. 

Como referi a propósito dos processos relacionais, a identidade profissional de Rita tem 

sido fortemente influenciada pelas características dos seus alunos. No seu 1º ano de 

carreira, o facto destes serem oriundos de meios socialmente desfavorecidos, 

apresentando necessidades muito especiais, teve um impacto profundo na construção da 

sua identidade profissional que perdurou nos anos seguintes. 

 
Condições sociais da pós-modernidade 

Pelos diversos aspectos que têm sido referidos quanto à construção da identidade 

profissional desta jovem professora, é possível concluir que, no seu caso, esta é 

profundamente marcada pelas condições sociais da pós-modernidade. No entanto, este 

contexto não constitui um factor perturbador desse processo, pelo contrário, tem um 

efeito configurador positivo. Rita dispõe-se a interpretar, com grande abertura, a 

realidade educativa com que se depara e as experiências por que vai passando e, dessa 

forma, vai criando a sua forma de estar na profissão. Embora tendo chegado à profissão 

com um conjunto de perspectivas bem definidas sobre o ensino da Matemática, não 

tinha criado uma auto-imagem profissional idealizada, o que facilitou essa flexibilidade 

no processo de construção da sua identidade. 

Os enormes desafios com que a escola se confronta hoje, levam Rita a atribuir um 

elevado grau de complexidade e exigência à profissão, o que não é compatível com uma 
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postura acomodada que observa em muitos professores. Essa visão está intimamente 

associada com o seu forte investimento na profissão e que é um elemento destacado da 

sua identidade profissional. No entanto, esse investimento só pode ser encarado de uma 

forma positiva porque existe uma grande continuidade entre o projecto pessoal e o 

projecto profissional, o que se harmoniza plenamente com a dinâmica identitária que foi 

desenvolvendo (SER). 

O problema da falta de estabilidade na profissão é algo que, naturalmente, preocupa esta 

jovem professora mas que não afecta, de modo significativo, a construção da sua 

identidade profissional. Independentemente das perspectivas de colocação futura, 

manifesta um grande envolvimento com o trabalho na escola e com outras iniciativas a 

nível profissional. Procura, assim, tirar partido das condições que tem, ainda que não 

sendo óptimas, para se desenvolver profissionalmente. 

Não deveremos perder de vista que a forma como reage a estas condições sociais, nas 

quais se desenvolve a sua prática e em que constrói a sua identidade profissional, têm 

muito a ver com a sua biografia e com o seu Eu, bem como com o seu contexto 

familiar. Este contexto parece ser bastante favorável para Rita, na medida em que, 

simultaneamente, constitui um importante suporte emocional e lhe proporciona toda a 

liberdade de que necessita como jovem adulta. Destaca-se, mais uma vez, na fase inicial 

da carreira de Rita, o movimento de integração que caracteriza a sua dinâmica identitária 

SER. 

 
10.3.2. Cheila 

Na construção da identidade profissional de Cheila assume uma especial relevância a 

fase anterior à entrada na profissão, a qual denominei por proto-identidade. Destaca-se 

desse período a influência da sua biografia e, particularmente, da sua experiência como 

aluna no seu modo de estar na profissão. O seu projecto profissional fica subordinado, 

de forma inequívoca, ao seu projecto pessoal, o que se encontra expresso na dinâmica 

identitária que denominei por “TER”. 
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Biografia/Eu 

Ao longo da discussão do estudo de caso de Cheila, ficou bem patente a enorme 

influência que a sua biografia e o seu Eu tiveram na construção da sua identidade 

profissional. Desde logo, há a destacar o facto de ter crescido num internato, onde 

desde cedo se habituou à necessidade, por exemplo, de obedecer a regras, ser pontual, 

responsável e respeitar hierarquias. Observa-se, por exemplo, que a justiça é um 

elemento vincado da sua identidade profissional, que está muito presente no seu 

discurso e que terá a ver com a sua história de vida. É natural que Cheila valorize os 

valores e princípios que desenvolveu nesse contexto e que sejam transpostos para a sua 

vida profissional, na medida em que, na sua perspectiva, lhe proporcionaram as 

condições necessárias para atingir a tão ambicionada licenciatura e a correspondente 

ascensão social.  

A aposta dos seus pais em lhe proporcionarem uma boa educação, e que os levou a 

colocarem-na no internato (bem como às suas irmãs), corresponde a um esforço no 

sentido de lhe garantirem um futuro melhor. Simultaneamente, tal decisão possibilita a 

integração desta jovem na cultura europeia, mas cria um certo afastamento da cultura de 

origem dos seus pais. De facto, Cheila vem a assumir-se como uma professora 

representante da cultura dominante no nosso país, expressando na escola as suas 

origens, de forma muito residual. 

A sua cultura de origem, está no entanto bem vincada na relação existente entre o seu 

projecto pessoal e o projecto profissional. Reconhece que na base do valor que atribui 

ao estabelecimento da sua própria família, está a influência da cultura africana. O desejo 

de ter filhos e de estar disponível para os acompanhar de perto no dia-a-dia vai 

condicionar as suas escolhas profissionais e, de um modo mais abrangente, o seu 

investimento na profissão. É também no círculo familiar que esta jovem considera ter 

desenvolvido algumas características pessoais que se evidenciam agora na sua prática 

profissional, como, por exemplo a capacidade de liderança e de argumentação, que 

contribuem de modo significativo para a auto-segurança que exprime relativamente à 

sua prática lectiva. 
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Uma outra influência relevante para a identidade profissional de Cheila foi a sua 

experiência enquanto aluna no ensino secundário, em especial, pelas aulas que teve na 

disciplina de Biologia. Apreciou imenso o ambiente de aprendizagem que a professora 

conseguia criar e o relacionamento afável que estabelecia com os alunos. Nessas aulas 

existia uma grande harmonia e a aprendizagem era uma experiência agradável, aspectos 

que passaram a constituir um modelo profissional para si própria. 

 
Formação inicial 

A componente matemática da formação desta jovem professora não parece ter tido um 

efeito significativo na construção da sua identidade profissional. Cheila é crítica 

relativamente ao desempenho da generalidade dos seus professores, os quais assumiam 

uma postura de matemáticos e pedagogicamente se distanciavam muito dos seus 

professores do ensino secundário que continuavam a ser o seu modelo profissional. 

Desta componente, destaca-se como contribuição para a sua identidade profissional, 

uma formação matemática que ela própria considera sólida, particularmente no que diz 

respeito aos conhecimentos e raciocínio matemáticos, embora existam algumas áreas em 

que sente algumas lacunas. Deste modo, esta jovem professora afirma-se 

matematicamente confiante, o que lhe dá muita segurança para enfrentar os alunos, em 

especial os do ensino básico. 

Um aspecto que se afigura relevante, neste período da formação inicial de Cheila, é o 

facto de ter começado a trabalhar em part-time. Desde logo, esta sua opção levou-a a 

olhar de uma forma estratégica para o seu plano de estudos, procurando conjugar a 

realização das disciplinas de Matemática e de Educação, por forma a garantir a 

conclusão do curso no menor número de anos possível. As oportunidades de 

aprendizagem na componente educacional terão ficado um pouco condicionadas não só 

porque esta foi desdobrada em dois anos e a sua atenção dispersa por duas áreas muito 

diferentes, mas também porque o tempo de que dispunha era mais limitado, não tendo 

grande disponibilidade, por exemplo, para trabalhar em grupo com os seus colegas.  

Através da frequência da componente educacional, Cheila apercebe-se que é possível 

desenvolver um ensino da Matemática mais motivador e interessante do que aquele que 
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conhecia até ali. No entanto, as suas perspectivas sobre as finalidades do ensino da 

Matemática não terá sido suficientemente questionadas neste período. Esta jovem 

professora parece ter apenas tomado consciência de que existem novas metodologias e 

que estas se adaptam melhor ao tipo de alunos que frequentam hoje o sistema de 

ensino, não manifestando ter reflectido suficientemente sobre aquilo que se deve esperar 

da formação matemática do aluno. Desta forma, no estágio, enfrentando dificuldades 

para pôr em prática as novas metodologias e verificando, também, que estas nem 

sempre são tão motivadoras quanto aquilo que pensava, suspende a sua concretização. 

É de salientar, neste contexto, que Cheila não teve, enquanto estagiária, nem o estímulo 

nem o apoio necessários para que pudesse encarar essas situações negativas de forma 

mais construtiva. Recorde-se que não houve também um trabalho verdadeiramente 

colaborativo que facilitasse o questionamento mútuo. Para além disso, há a referir que o 

facto de trabalhar quase sempre de modo individual durante o estágio não lhe permitiu 

desenvolver uma maior predisposição para colaborar com os colegas, o que vem a 

repercutir-se na sua identidade profissional nos anos subsequentes. 

Apesar de ter tido, no ano de estágio, um enquadramento que considere deficitário, essa 

foi uma experiência que também a marcou positivamente e que teve alguma influência 

na sua identidade profissional. O facto de ter conseguido vencer alguns obstáculos, que 

se afiguravam muito complexos, gerou em si sentimentos de realização pessoal e de 

autoconfiança nas suas capacidades como professora que se vieram a reflectir na sua 

auto-imagem profissional nos anos seguintes. Cheila mostra-se confiante na forma 

como lida com os desafios do dia-a-dia e não teme enfrentar situações que escapem ao 

seu controlo. É de destacar que todos estes ganhos são encarados como uma 

consecução pessoal, dada a ausência de apoio e de trabalho colaborativo. 

Em síntese, poder-se-á afirmar que, ao iniciar a formação inicial, Cheila encara-a, 

principalmente, como um instrumento que lhe permitiria desempenhar uma profissão 

com algum prestígio social e lhe garantiria a desejada estabilidade económica. Procurou 

ter o melhor desempenho possível, com vista a uma boa média final que lhe desse 

alguma garantia de colocação e, a breve trecho, um lugar de quadro numa escola. Nas 

várias componentes da formação inicial valoriza, especialmente, os elementos de 
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natureza mais prática que lhe parecem ter uma aplicação mais directa no ensino. Assim, 

verifica-se que esta jovem professora tem uma visão algo pragmática da formação 

inicial, a qual não se alterou no decurso da licenciatura nem posteriormente nos 

primeiros anos de carreira e que está em consonância com a dinâmica identitária TER. 

 
Conhecimento profissional 

Embora a questão “emprego” constitua um elemento central na identidade profissional 

desta jovem professora, o que poderia conduzir a uma certa desresponsabilização, existe 

da sua parte, pelo contrário, uma grande preocupação em realizar um trabalho de 

qualidade que se centra em dois objectivos fundamentais: definir aquilo que considera 

primordial os alunos saberem em Matemática e levá-los a ter sucesso na disciplina. 

Deste modo, o seu conhecimento profissional é mobilizado e desenvolve-se tendo em 

vista esses objectivos, e centrando-se quase que exclusivamente na prática lectiva. 

O conhecimento profissional assume, para esta professora, um significado próximo de 

“profissionalismo”, o qual se relaciona fortemente com os princípios e valores que foi 

desenvolvendo ao longo da juventude, tais como a responsabilização e o cumprimento 

de regras e normas. No seu caso, o programa da disciplina e o manual adoptado pela 

escola funcionam como autoridades relativamente aos aspectos curriculares da sua 

prática, contudo, a sua experiência diária tem também um papel importante na gestão 

curricular que realiza. As lacunas que detecta nos alunos no que respeita a certas áreas 

do conhecimento matemático que considera fundamentais, levam-na a fazer uma gestão 

muito própria do currículo mas que considera estar em harmonia com aquilo que é 

preconizado pelo Ministério da Educação. 

O conhecimento do currículo é, pois, uma dimensão bastante relevante do seu 

conhecimento profissional e com fortes implicações na sua identidade profissional, na 

medida em que a sua prática é orientada pelo objectivo de levar os alunos a ter sucesso 

na disciplina. A sua preocupação com a boa preparação matemática dos alunos do 

ensino básico em certas áreas, para enfrentarem o ciclo de ensino seguinte, decorre da 

sua visão desta disciplina como um instrumento imprescindível para o prosseguimento 

de estudos e a entrada na Faculdade. Esse foi o percurso que ela própria fez, com 
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sucesso, e que lhe permitiu chegar a uma profissão que representa uma ascensão social 

significativa, assegurando-lhe, também, a vida pessoal e familiar que ambicionava. O 

facto de ter sido bem sucedida leva-a a procurar criar, no âmbito da disciplina que 

lecciona, as condições necessárias para que os seus alunos possam, também, ter o 

mesmo tipo de realização no futuro. 

No caso desta jovem professora, o conhecimento didáctico e o conhecimento dos 

alunos parecem estar bastante condicionados pelo conhecimento do currículo. Isto é, as 

estratégias e recursos que desenvolve e utiliza visam levar os alunos a atingir os 

objectivos curriculares que ela própria estabelece, e são seleccionados por forma a 

cumprir o programa, especialmente nas áreas consideradas fundamentais. Centrando-se 

quase sempre no mesmo tipo de metodologias, Cheila não se confronta com situações 

que a poderiam levar a questionar-se sobre o seu conhecimento do currículo e dos 

alunos. 

O seu conhecimento didáctico é deficitário em algumas áreas, como ela própria 

reconhece, mas não se sente motivada para experimentar e arriscar novas abordagens. 

Sente-se segura e confortável com a sua prática, em termos gerais, avaliando 

positivamente o seu desempenho profissional. Essa avaliação favorável decorre, em boa 

medida, do sucesso que os seus alunos muitas vezes atingem. Quando tal não sucede, 

Cheila consegue encontrar justificação em condições extrínsecas à sua acção, razão pela 

qual encontra pouca margem para evoluir profissionalmente. 

Estando pouco vinculada a perspectivas mais holísticas sobre o ensino da Matemática, o 

seu conhecimento profissional tem evoluído, nestes primeiros anos de carreira, quase 

exclusivamente através das aprendizagens que decorrem da sua experiência lectiva. 

Também, o conhecimento profissional que Cheila manifesta reduz-se, praticamente, à 

dimensão lectiva da profissão. Portanto, embora reconheça no campo das intenções que 

os tempos exigem uma nova prática por parte do professor, não existe uma disposição 

da sua parte para implementar essa mudança: por um lado, porque se sente satisfeita 

com a que tem, por outro, porque a transformação exigida constitui um grande desafio 

para o professor. Assim, a perspectiva que esta jovem professora apresenta 

relativamente ao seu conhecimento profissional, liga-se com a dinâmica identitária TER, 
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uma vez que, tendo atingido uma prática profissional estável e com a qual se sente bem, 

não vê necessidade de ir em busca de outros caminhos. 

 
Processos relacionais 

Embora sendo uma pessoa que gosta de comunicar e de interagir com outros, a sua 

identidade profissional não parece ser muito marcada pelos processos relacionais dos 

seus primeiros anos de carreira. A este respeito afigura-se como principal influência a 

professora de Biologia que teve no ensino secundário e por quem desenvolveu uma 

enorme empatia, como referi acima. Por analogia com a relação próxima que esta 

professora tinha com a sua turma, Cheila procurou estabelecer também “uma relação 

pessoal e de confiança” (nas suas palavras) com algumas turmas, particularmente no ano 

de estágio e no 1º ano de carreira. 

No entanto, afirma que, à medida que o tempo vai passando, tem evitado fomentar esse 

tipo de relacionamento para não enfrentar, no final de cada ano, o sentimento de perda 

decorrente da mudança de escola. Para além da justificação que apresenta, há que ter em 

conta que hoje em dia, em especial no caso do ensino básico, essa proximidade com os 

alunos gera inevitavelmente a responsabilidade para com eles. Esta situação poderá ser 

problemática para o professor, dado que os problemas com que os próprios jovens se 

confrontam são cada vez mais complexos e as respostas menos simples e directas. 

Cheila provavelmente não estará disposta a enfrentar tais desafios, escudando-se na 

segurança relativa da disciplina que ensina. Assim, os processos relacionais com os 

alunos acabam por não ter um papel relevante na construção da sua identidade 

profissional. 

Como mencionei anteriormente, o seu percurso de formação inicial não integrou uma 

dimensão colaborativa significativa e Cheila também não evoca algum professor como 

referência, não sendo por isso reconhecível uma influência significativa dos processos 

relacionais na construção da sua identidade profissional, nesse período. Também ao 

iniciar a sua carreira profissional, esta jovem professora trabalha predominantemente 

sozinha. As suas interacções com os colegas restringem-se, em geral, às reuniões 

institucionalmente programadas. Ainda assim, alguns momentos de interacção com 
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colegas do grupo disciplinar têm um certo impacto na sua identidade profissional, na 

medida em que reforçam a sua convicção de que é uma professora competente, em 

especial no que diz respeito ao conhecimento do currículo e ao conhecimento dos 

processos de instrução. Isto acontece porque observa, por exemplo, que consegue ter 

uma visão mais abrangente do currículo do ensino básico que lhe permite fazer uma 

articulação horizontal e vertical a que, por vezes, as suas colegas mais experientes não 

dão a devida atenção. Pela comparação com a prática das colegas, e pelo feed back dos 

alunos, tem também a ideia de que é uma professora exigente, o que reforça a sua auto-

imagem de professora competente. 

Verifica-se, pois, que os processos relacionais não têm tido uma influência de relevo na 

construção da identidade profissional de Cheila, nestes primeiros anos de carreira. Esta 

jovem professora tem procurado não se envolver muito nesses processos, quer com os 

alunos, quer com os seus pares, mostrando que quer ter o controlo sobre o seu 

envolvimento com a profissão, o que está em harmonia com a dinâmica identitária TER 

que lhe é característica. Mas, como vimos, esses processos relacionais vêm também 

confirmar-lhe, em certa medida, a sua auto-imagem de competência, o que acaba por 

repercutir-se na sua identidade profissional. 

 
Contextos escolares 

Ao longo dos três primeiros anos Cheila passou por escolas com características bem 

distintas, inseridas em meios muito distintos. Apercebe-se das diferenças existentes 

entre essas escolas tanto quanto à liderança e sub-culturas existentes como em relação à 

população escolar. Apesar de considerar também que o contexto escolar condiciona 

bastante a prática do professor, tal facto, porém, não parece influenciar de modo 

significativo a sua identidade profissional. 

Tal como tem sido seu apanágio ao longo da vida, esta jovem professora procura 

cumprir as suas obrigações profissionais, seguindo as orientações que emanam dos 

diferentes órgãos da escola. Essa sua faceta é particularmente notória no ano em que se 

encontra numa escola que considera ter uma cultura de exigência. Nesse caso, Cheila 

sente ter sido incentivada a ter ainda um melhor desempenho profissional, o que, na sua 
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opinião, tem aspectos positivos mas também negativos, como a pressão a que o 

professor fica sujeito tanto pela instituição e pelos seus pares como pelos alunos e 

encarregados de educação. A experiência desse ano vem, igualmente, reforçar a sua 

visão sobre a competência profissional, muito associada à ideia de exigência, como referi 

no ponto anterior. Em algumas escolas, verificou que existiam professores bastante 

envolvidos na vida da instituição, desenvolvendo projectos variados. Cheila, embora 

valorizando essa dedicação dos colegas, não tem encontrado a motivação para seguir o 

seu exemplo, fazendo depender um maior envolvimento com a escola da obtenção de 

uma situação estável na profissão. 

Cheila mostra-se, igualmente, atenta às características dos alunos, os quais observa terem 

desempenhos e motivações muito diversas relativamente à Matemática. Na sua prática é 

sensível às diferenças que observa, no entanto, apenas pela vertente da motivação e do 

grau de exigência que coloca em cada turma. Esse confronto com a realidade não 

provoca um verdadeiro questionamento quanto às necessidades e interesses efectivos 

dos alunos, permitindo-lhe manter a sua prática dentro dos mesmos padrões. 

 
Condições sociais da pós-modernidade 

Cheila tem consciência de que as mudanças que a nossa sociedade tem enfrentado criam 

diversos desafios à escola e ao professor, em particular. No entanto, face aos 

constrangimentos que surgem, tem conseguido desenvolver a sua prática sem fazer 

grandes concessões. Como referi, a propósito do conhecimento profissional, sente-se 

satisfeita com aquilo que tem conseguido realizar e considera que desenvolveu um 

conjunto de competências que lhe permite encarar os anos à frente com confiança. Não 

perspectiva, portanto, um desenvolvimento profissional contínuo que acompanhe as 

transformações que vão ocorrendo à sua volta. 

Curiosamente, pela sua cultura de origem, esta jovem professora está, em algumas 

situações, numa condição privilegiada para lidar com a diversidade na sala de aula. 

Como aconteceu, especialmente, no seu ano de estágio, Cheila tem a possibilidade de 

criar um relacionamento mais próximo com alunos de origem africana que, tal como ela, 

falam crioulo. Pela compreensão que tem da realidade cultural desses alunos, ela poderia 
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funcionar, de alguma forma, como uma mediadora entre as duas culturas, por um lado, 

ajudando os outros professores a perceber melhor os alunos, por outro, servindo como 

um certo modelo de sucesso e de integração. No entanto, parece que ainda não se 

apercebeu do papel importante que pessoas como ela podem ter no ensino, preferindo 

assumir-se como uma professora igual a tantas outras.  

Um aspecto que tem marcado fortemente estes primeiros anos de Cheila na profissão é 

a precariedade de emprego entre os professores de Matemática, situação que não podia, 

de modo algum, antever quando iniciou a licenciatura. A insegurança financeira com que 

se confronta é especialmente problemática devido aos compromissos que assumiu de 

aquisição de habitação, no início, e pouco depois, ao facto de ter constituído família. 

Para minimizar tais dificuldades desenvolve algumas actividades complementares ao 

ensino. A perspectiva de entrada para o Quadro de Zona Pedagógica, no final do 3º ano 

de carreira, gera uma grande ansiedade em Cheila que, por um lado, vê aproximar-se a 

oportunidade de TER o seu lugar como professora e fazer desta a sua profissão mas, 

por outro, teme ser colocada muito longe de casa, o que seria muito difícil de conciliar 

com o seu papel de mãe de um bebé. Portanto, mesmo a hipótese de conseguir um 

lugar de professora efectiva, no próximo ano, não corresponde exactamente às 

expectativas de emprego que tinha quando se decidiu por esta profissão. 

 
10.3.3. Guilherme  

É possível identificar neste jovem professor a influência de diversas experiências e 

contextos que foram provocando várias transformações na sua forma de ver e de estar 

na profissão e, de um modo mais profundo, na sua identidade pessoal. Guilherme é, 

entre todos estes jovens professores, aquele que manifesta, neste momento, uma maior 

transformação na sua identidade profissional. Vejamos, então, como evoluiu a sua 

identidade profissional (desde a proto-identidade) e como chegou a construir a dinâmica 

identitária que defini por APRENDER, de acordo com o conjunto de experiências e 

influências que se indicam de seguida. 

 



 

 
A construção da identidade profissional 

502

Biografia/Eu 

A influência das experiências escolares de Guilherme na sua proto-identidade 

profissional não foi homogénea ao longo do seu percurso. As mudanças que ocorreram 

parecem ter tido repercussões importantes na dinâmica identitária que este jovem 

professor vem a manifestar posteriormente. Ressalta desse período um aumento da 

auto-estima e do sentimento de confiança nas suas capacidades matemáticas, por 

exemplo, ao passar de uma situação em que a Matemática era uma disciplina difícil para 

si, no final do 3º ciclo, para se tornar numa disciplina que domina e em que tem 

expectativas elevadas de sucesso, no decurso do ensino secundário. Guilherme começa 

aqui a perceber que tem condições para aprender continuamente, podendo tirar partido 

dos contextos escolares para se desenvolver enquanto pessoa. 

Da sua experiência escolar, destaca-se também o aumento da autoconfiança nas suas 

capacidades, ao conseguir ultrapassar um problema de gaguez que o marcou de forma 

muito negativa, e o dispor-se a escolher uma profissão em que tem que estar 

constantemente a comunicar com um grupo alargado de pessoas (por vezes, pouco 

empático relativamente a esse tipo de problemas). 

Destaca-se, ainda, da sua biografia, a situação de ruptura relativamente ao seu modelo 

familiar e ao projecto de vida predominante, principalmente, no caso do seu pai. 

Começa por confrontar os pais com a escolha de uma profissão que fica aquém das suas 

expectativas. Recusando, a partir de certa altura, o modelo parental do esforço e da 

auto-subsistência, Guilherme cria como motivação profissional o autodesenvolvimento 

e a realização pessoal. As suas ambições são diferentes das do seu pai, principal 

referência familiar a nível de carreira e do projecto pessoal: para este, o sucesso mede-se 

pelas consecuções materiais; para Guilherme, pelo enriquecimento pessoal através de 

actividades de natureza intelectual. Este jovem professor pretende, pois, alargar 

horizontes e explorar as suas potencialidades, não se sentindo realizado através daquele 

modelo familiar. 
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Formação inicial 

A sua experiência da formação inicial permite-lhe reforçar e aprofundar a sua convicção 

de que tem condições para se desenvolver enquanto pessoa, na medida em que se 

apercebe que esse contexto lhe proporciona não só a aquisição de outras competências 

matemáticas mas também um enriquecimento cultural, que não estava anteriormente 

nos seus horizontes, e o contacto com uma certa comunidade intelectual. 

O seu sucesso nas disciplinas de Matemática, num curso conotado como muito exigente 

(o que é visível nos resultados dos alunos), vem reforçar-lhe a autoconfiança e a auto-

estima. Perante os seus bons resultados afigura-se-lhe como plausível a escolha da 

carreira de investigação, no entanto, sente que tal situação iria limitar as suas 

possibilidades de desenvolvimento como pessoa. Considerando o mundo da 

Matemática como um “mundo fechado”, não haveria então lugar para alargar os seus 

horizontes. 

À medida que avança na formação inicial, especialmente através da formação 

educacional, Guilherme aumenta a sua convicção de que tem muito para descobrir, 

inclusivamente a respeito de si mesmo. Esta experiência formativa leva-o a questionar a 

formação matemática do futuro professor e a interessar-se profundamente sobre as 

questões da natureza da Matemática, sobre as quais desenvolve uma nova visão. 

Identifica-se com as ideias veiculadas na formação educacional, embora seja selectivo 

quanto à sua importância. Começa também a valorizar e a interessar-se pela investigação 

em educação. Desse ano, Guilherme destaca também o exemplo positivo que os 

professores davam, pelo forte envolvimento que demonstravam ter relativamente às 

questões do ensino da Matemática. Ao longo do 4º ano, verifica-se, portanto, uma forte 

transformação das suas perspectivas sobre a formação inicial. 

No estágio pedagógico verifica-se uma continuidade das ideias que desenvolveu sobre a 

educação e o ensino da Matemática, em particular. A orientadora da escola embora não 

tendo, na perspectiva de Guilherme, uma prática propriamente inovadora, mostrava 

abertura a que os estagiários experimentassem novas abordagens, dando-lhes toda a 

margem de iniciativa e autonomia. Por sua vez, o trabalho com o orientador do 

Departamento de Educação esteve em grande sintonia com as perspectivas do 4º ano, 
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particularmente no campo da Didáctica da Matemática. O sucesso deste projecto veio 

contribuir para a sua auto-imagem de professor inovador e, por outro lado, abriu-lhe 

novas perspectivas a outras esferas de actuação do professor, nomeadamente, pela 

possibilidade de participar nos encontros de professores de Matemática, onde passou a 

intervir de forma regular logo após o estágio. O sucesso que obteve nesse ano veio 

também reassegurar-lhe a certeza da escolha profissional que tinha feito. 

 
Conhecimento profissional 

Guilherme desenvolveu um discurso bem articulado sobre o ensino da Matemática, o 

qual assenta bastante nas ideias veiculadas pela formação inicial, bem como em algumas 

leituras que foi fazendo posteriormente. Tem demonstrado uma disposição para 

explorar ao máximo as possibilidades que se lhe apresentam de aprofundar teoricamente 

certas áreas ligadas ao ensino e à investigação educacional. No entanto, as repercussões 

das suas perspectivas acerca do ensino da Matemática na sua prática não são tão fortes 

quanto o seu discurso poderia indiciar, à excepção de alguns momentos em que 

desenvolve estratégias mais inovadoras. Na sua opinião, isto decorrerá de uma certa 

fuga a empenhar-se mais profundamente na planificação da sua prática, uma vez que, 

tanto os seus interesses pessoais, numa primeira fase, como o envolvimento no 

mestrado, numa fase posterior, ocupam-lhe o tempo que poderia dedicar a essa 

actividade. Como referi anteriormente, a sua identidade profissional, começa a 

apresentar indícios de uma certa fragmentação entre as vertentes de professor e de 

investigador. 

No entanto, Guilherme evidencia uma consistência entre as suas perspectivas e práticas 

no que diz respeito ao papel da Matemática na formação do aluno no 3º ciclo, o único 

que tem leccionado nestes três primeiros anos de carreira. Observa-se que toma 

determinadas opções curriculares, particularmente no domínio da avaliação, de acordo 

com as suas convicções. Neste caso, a exigência de empenhamento pessoal e de tempo 

não é significativa, razão pela qual não representa uma limitação ao seu envolvimento 

em outras actividades. 
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A dinâmica identitária associada ao processo de construção da identidade profissional de 

Guilherme, não se expressa da igual forma nos vários domínios da profissão. Assim, o 

desejo de aprender e se desenvolver profissionalmente expressa-se, em especial, no 

domínio do saber, ou seja, de um conhecimento de natureza mais teórica. O 

conhecimento acerca da Matemática e o conhecimento do currículo são as duas 

vertentes do conhecimento profissional por que este jovem professor tem mostrado 

maior interesse. Mostra-se bastante seguro relativamente ao conhecimento didáctico, 

devido à formação educacional, embora não ponha em prática tudo aquilo que 

aprendeu, pelos motivos anteriormente apontados. Ainda assim, Guilherme afirma-se 

um professor inovador. 

Portanto, poderá dizer-se que o conhecimento profissional é, neste caso, um elemento 

com um efeito modelador importante na identidade profissional, na medida em que a 

motivação e realização profissionais de Guilherme decorrem em boa medida do desejo 

de Aprender, no sentido de adquirir mais conhecimentos. No entanto, como esse 

Aprender se expressa principalmente no domínio intelectual, a vertente de prática acaba 

por receber uma atenção mais reduzida e as condições para um verdadeiro 

desenvolvimento profissional ficam de algum modo limitadas. 

 
Processos relacionais 

A sua interacção com os alunos teve, logo a partir do 1º ano de carreira, um efeito 

significativo na forma como passou a encarar o seu papel como professor. Os interesses 

e necessidades dos alunos levaram Guilherme a explorar outras áreas de intervenção 

junto destes, que não só a Matemática, e a assumir a responsabilidade de ser também um 

educador. 

A interacção com outras comunidades ligadas à educação, quer nacionais quer 

internacionais, principalmente no âmbito da investigação, tem também provocado uma 

influência significativa na identidade profissional deste jovem professor. Tem vindo a 

identificar-se, cada vez mais, com essas comunidades, desenvolvendo a auto-imagem de 

professor-investigador. No entanto, em relação a esta imagem, Guilherme não apresenta 

ainda uma definição clara, o que virá a acontecer, provavelmente, no decurso da 
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realização da sua tese de mestrado ou pela entrada no projecto de investigação 

internacional em que coloca também a hipótese de participar. 

Guilherme manifesta, como vimos, uma tendência para o individualismo no trabalho na 

escola, embora tenha tido sucesso no trabalho de grupo, tanto no 4º ano como no 

estágio. Ainda assim, de uma forma geral, poder-se-á afirmar que os processos 

relacionais têm tido uma influência importante na construção da sua identidade 

profissional. 

 
Contextos escolares 

Guilherme não parece ser afectado de modo significativo pelas condições de trabalho, 

pela liderança ou pelas subculturas das escolas por onde tem passado. Denota aproveitar 

a liberdade concedida pelas escolas para orientar a sua prática de forma autónoma e para 

se dedicar a outras actividades no âmbito da profissão, como por exemplo o mestrado. 

No entanto, mostra-se atento às características particulares de cada população escolar 

com que tem contactado, tendo em conta o seu meio cultural e social de origem. 

Procura adaptar-se a tais realidades e proporcionar aos alunos novas experiências que 

lhes permitam alargar os seus horizontes. De alguma forma, nesta preocupação de 

Guilherme ressalta um paralelismo (embora numa outra escala) com aquilo que a 

formação inicial lhe facultou em termos de enriquecimento cultural. 

 
Condições sociais da pós-modernidade 

O processo de construção da identidade profissional deste jovem professor evidencia 

uma apropriação significativa das condições sociais da pós-modernidade. De facto, 

Guilherme é um professor cosmopolita que se integra em contextos muito diversos 

desde o início da sua carreira. Aproveita as oportunidades que se lhe apresentam de 

alargamento da sua profissionalidade a outras vertentes, como seja o caso da 

investigação em Educação e procura interagir com outras comunidades, para além dos 

professores. Esse tipo de interacção também lhe tem proporcionado um alargamento 

das suas perspectivas sobre a Educação e o ensino da Matemática. 
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Como referi acima, também se mostra atento às características dos alunos que tem 

perante si, observa e aceita com naturalidade a diversidade na escola. As solicitações dos 

alunos levam-no a investir em áreas muito diversas da Matemática. Quando os alunos o 

procuram, também, para falar de problemas pessoais, muitas vezes bastante complexos, 

Guilherme evita ser paternalista, dar a sua opinião ou emitir juízos de valor. Manifesta 

alguma dificuldade em lidar com essas situações, embora considere que faz parte do seu 

papel como educador escutar os alunos. 

Neste jovem professor são, ainda, bastante visíveis as influências das condições sociais 

da pós-modernidade, no que diz respeito ao equilíbrio entre os seus projectos pessoal e 

profissional. Desde logo, existe um certo conflito entre o assumir das responsabilidades 

da vida adulta e a sua condição de jovem adulto, entre o investimento na profissão e o 

usufruto dos tempos livres para fins pessoais. Apresentam-se-lhe, também, diversas 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional que originam uma certa 

indefinição quanto ao rumo que o seu projecto profissional irá tomar no futuro 

próximo. São, igualmente, essas oportunidades que exercem uma profunda influência na 

dinâmica identitária de Guilherme, caracterizada pelo APRENDER. 

 
10.3.4. Susana 

Susana é, dentre os quatro jovens professores, aquela que, simultaneamente, tem uma 

opção profissional mais precoce e enfrenta, no momento, a maior indefinição no que 

diz respeito ao seu projecto profissional. Todo o seu percurso escolar e, 

particularmente, a formação inicial mostram ter uma influência significativa na 

construção da sua identidade profissional, mas também os contextos de prática, os quais 

a conduzem, amiúde, numa direcção oposta. A dinâmica identitária FAZER, está no seu 

caso associada a uma vivência profissional com múltiplos dilemas e tensões. 

 
Biografia/Eu 

Susana sentiu-se atraída pela profissão desde muito jovem, altura em que imitava nas 

suas brincadeiras os gestos profissionais dos professores. Não consegue explicar quais 

os motivos ou as influências que terá tido nesse sentido, o que é compreensível dado 
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que esse interesse surgiu muito precocemente. De qualquer modo, recorda que essa 

vocação foi sendo corroborada por outras pessoas que lhe reconheciam a sua habilidade 

natural para ensinar. Paralelamente, esta jovem foi começando a ter uma vivência 

bastante intensa da escola, para além das aulas, convivendo com os seus professores e 

participando com eles em diversas iniciativas. Deste modo, a escola era um local onde 

passava bastante tempo e onde se sentia muito bem. Tornar-se professora foi, assim, 

algo muito natural para Susana, uma extensão da experiência escolar por que tinha 

passado, e que tendo sido muito agradável, criou-lhe a expectativa de vir a repetir-se, 

agora desempenhando um outro papel. 

Do seu percurso escolar, destaca-se também a sua boa relação com a Matemática escolar 

e o sucesso obtido que a levaram a construir uma auto-imagem forte como uma boa 

aluna nesta disciplina, o que, aliás, era fortemente corroborado pela sua professora no 

ensino secundário. Deste modo, o seu objectivo como professora era o de conseguir 

levar os alunos a terem uma visão favorável desta disciplina, mal amada socialmente, e a 

experimentarem o sucesso, tal como aconteceu consigo. Começa assim a desenhar-se a 

dinâmica identitária FAZER, mesmo antes de Susana iniciar a formação inicial. 

Como referi anteriormente, o Eu desta jovem professora é, igualmente, bastante visível 

na sua identidade profissional. É uma pessoa muito emotiva e que facilmente se 

entusiasma com certas situações e se encanta com determinadas pessoas. É dessa forma 

que vai também viver a formação inicial e começa, posteriormente, a exercer a sua 

profissão, embora venha a deparar-se com muitos obstáculos que condicionam esse seu 

entusiasmo. Simultaneamente, Susana reconhece que é muitas vezes uma pessoa 

insatisfeita e tende a oscilar entre um estado de espírito optimista e pessimista. Portanto, 

observam-se no seu Eu alguns aspectos conflituosos e até mesmo contraditórios que 

acabam por ter reflexo no processo de construção da sua identidade pessoal e 

profissional. Provavelmente, esta jovem professora precisará ainda de amadurecer mais 

em termos pessoais para poder ser também mais estável na vertente profissional. 
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Formação inicial 

A sua experiência inicial com a componente matemática da sua formação inicial 

constituiu um enorme choque para Susana que rapidamente compreendeu que não 

voltaria a ser a boa aluna que tinha sido no ensino secundário. Ao mesmo tempo que se 

foi apercebendo da existência de muitas lacunas na sua formação matemática anterior, 

foi também tomando consciência de que a licenciatura, na área da especialidade, 

preenche pouco as necessidades dos futuros professores. Identifica várias áreas em que 

considera a sua formação deficitária, embora argumente que esta lhe proporcionou o 

desenvolvimento de capacidades tais como a resolução de problemas e a autonomia 

para estudar novos assuntos. Estes dois aspectos são, aliás, aqueles que se configuram 

como a principal contribuição desta fase, para a sua identidade profissional. 

A formação educacional vem, por seu turno, transformar profundamente as suas 

perspectivas sobre o ensino e a sua visão acerca do papel do professor de Matemática. 

Começa então a aperceber-se de que não queria ter o mesmo tipo de prática que a sua 

professora de Matemática do ensino secundário (de quem gostava bastante e com quem 

teve muito sucesso). Para além de tomar consciência de que o seu sucesso tinha sido, 

em parte, fictício, começa a contactar com perspectivas muito diferentes sobre o ensino 

da Matemática com as quais se identifica bastante. Destacam-se como ideias principais, 

nesse período, a valorização que faz da aprendizagem centrada no aluno e a rejeição de 

um estilo de ensino transmissivo, tal como tinha experimentado enquanto aluna. O seu 

objectivo principal como professora de Matemática seria o de levar os alunos a 

realizarem uma aprendizagem significativa do ponto de vista dos conhecimentos e 

processos matemáticos e que constituísse, também, uma experiência agradável para 

todos. Assim, aparentemente, a sua dinâmica identitária, FAZER, que se iniciou mesmo 

antes da sua entrada na Faculdade, prevalece nesse momento, embora transformando-se 

quanto ao seu conteúdo. A sua forte adesão às ideias veiculadas pela formação 

educacional relacionar-se-á exactamente com a dinâmica identitária que foi elaborando. 

Susana terá desenvolvido a convicção de que, através dessas novas perspectivas, poderia 

proporcionar aos alunos uma melhor formação matemática e uma vivência positiva da 

escola. 
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O ano de estágio vem reforçar esta sua convicção, sentindo que existia uma grande 

sintonia de perspectivas e práticas com a orientadora da escola e, também, com o 

orientador do Departamento de Educação. O modelo colaborativo de formação que a 

orientadora desenvolvia é altamente valorizado por Susana, que, como vimos, integra na 

sua identidade profissional uma forte dimensão colaborativa. É também pela influência 

da orientadora que esta jovem professora atribui hoje grande importância à reflexão 

sobre a prática, embora a encare como uma competência que pessoalmente ainda 

necessita de desenvolver mais. Apesar desses elementos positivos da supervisão, Susana 

sentiu, por vezes, a necessidade de um maior apoio emocional por parte da orientadora, 

que se mostrava uma pessoa um pouco reservada nessa dimensão. Embora salientando 

a enorme contribuição desta para a sua formação como professora, nota-se que não se 

desenvolveu uma ligação afectiva, nem se criaram laços suficientemente fortes que 

favorecessem a continuidade do contacto entre ambas nos anos seguintes. Esse 

contacto poderia ter constituído um suporte importante na fase inicial na carreira, 

favorecendo uma certa continuidade de perspectivas e práticas. 

A contribuição do estágio para construção da sua identidade profissional situa-se 

também ao nível do trabalho desenvolvido com os seus dois colegas. Existia um espírito 

de equipa muito forte, tendo a colaboração entre os três prevalecido, praticamente, em 

todas as áreas do estágio. Susana defende que algumas das iniciativas mais significativas 

do núcleo, foram altamente potenciadas pelo trabalho colaborativo. Manifesta um 

sentimento muito positivo de realização pessoal e de grupo que é fortemente sustentado 

por essas iniciativas, o que vem ao encontro da dinâmica identitária FAZER. Para além 

da importante referência profissional que estes colegas constituem na sua identidade 

profissional, há a salientar, desta experiência, mais uma vez, a colaboração entre pares 

como um elemento muito relevante na sua forma de ver a profissão. 

 
Conhecimento profissional 

Neste domínio, a vertente relativa ao conhecimento didáctico é aquela que se afigura 

preponderante na identidade profissional de Susana nos primeiros anos de ensino. 

Como vimos ao longo desta análise, esta jovem professora mostra-se insatisfeita com a 
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sua prática, em diversos momentos, pelo facto de não conseguir promover as 

aprendizagens matemáticas que pretendia, nem desenvolver as metodologias de ensino 

que considera mais válidas e estimulantes para os alunos e para si própria. Denota uma 

certa incapacidade para lidar com as dificuldades com que se confronta a nível didáctico, 

o que a leva a afastar-se do tipo de prática que tinha idealizado no decurso da formação 

educacional e do estágio. 

Tentando perceber o que terá conduzido a esta situação, convém antes de mais salientar 

que, através da análise do estudo de caso, parece que Susana terá aderido, genuinamente, 

a um conjunto de perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática 

veiculadas pela formação inicial e que, como referi, eram, na sua opinião, partilhadas 

pela sua orientadora e pelos seus colegas do núcleo. Essas perspectivas têm uma 

conotação muito positiva para esta jovem professora, que evidencia um grande 

entusiasmo por algumas metodologias inovadoras e um enorme prazer em concretizá-

las. Portanto, existe da sua parte uma dimensão afectiva bastante significativa associada 

ao conhecimento didáctico e que será, talvez, um dos seus principais alicerces. No 

entanto, no seu discurso não parece transparecer uma visão própria sobre as finalidades 

do ensino da Matemática, em particular, do perfil visado para o aluno, como mencionei 

numa secção anterior. Estes dois últimos factores contribuirão decisivamente para que 

Susana se sinta desapontada quando, com frequência, os alunos não se entusiasmam 

com essas novas metodologias, nem estas parecem conduzir a melhor resultados a nível 

da aprendizagem, conforme era a sua convicção. Existirá, neste respeito, um certo 

domínio da emoção sobre a razão que a leva por vezes ao desânimo e a um sentimento 

de insatisfação relativamente ao seu conhecimento profissional, o que acaba por 

influenciar negativamente a sua auto-imagem profissional. A sua dinâmica identitária, 

caracterizada pelo FAZER, fica assim abalada, conduzindo-a em duas direcções 

contrárias. Por um lado, evidencia uma postura afirmativa, admitindo que ainda tem 

muito a progredir e que pretende dar passos firmes no sentido do seu desenvolvimento 

profissional. Noutras ocasiões, pelo contrário, questiona-se sobre as suas perspectivas 

acerca do ensino, parecendo disposta a abdicar delas por considerar que não serão as 

mais adequadas à realidade. 
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Progressivamente, esta jovem professora evidencia um certo desacreditar na 

possibilidade de atingir o seu ideal de prática pelos obstáculos com que se depara. Para 

esta situação contribuirá também significativamente a sua interacção com os colegas 

(como veremos no ponto seguinte) e as suas características pessoais. Em relação a este 

último aspecto, recordemos que Susana se vê como uma pessoa e profissional optimista, 

ao dizer por exemplo, “Lanço as ideias e penso que vai correr tudo às mil maravilhas”, 

no entanto, faltam-lhe, por vezes, a capacidade e a convicção necessárias para levar por 

diante as suas iniciativas, sentido-se incapaz de lidar com as contrariedades que surgem. 

Essa sua limitação é, igualmente, visível no papel que a reflexão sobre a prática tem no 

seu desenvolvimento profissional. Embora considerando esse processo como um 

requisito para a sua aprendizagem como professora, acaba por aproveitar pouco das 

suas potencialidades, na medida em que, depois de analisar determinada situação que 

exige uma mudança, acaba por não ter a determinação suficiente para prosseguir nessa 

direcção. Portanto, embora o FAZER seja o elemento caracterizador da sua dinâmica 

identitária, Susana tende, neste momento, a ser pouco empreendedora e a acomodar-se, 

ainda que tal atitude gere um sentimento de insatisfação e lhe crie diversos dilemas e 

tensões, que são bastante visíveis no processo de construção da sua identidade 

profissional. 

 
Processos relacionais 

Susana é uma pessoa muito sociável que aprecia bastante o convívio com colegas e 

alunos. É, dentre os quatro jovens professores, aquela que mais procura colaborar com 

outros, desde que lhes reconheça competência profissional (e independentemente das 

suas perspectivas coincidirem ou não com as suas). É também a professora que tem sido 

mais fortemente influenciada pelas interacções com os seus pares, nestes primeiros anos 

de carreira. Evidencia uma tendência para a dinâmica identitária RELACIONAR-SE 

que não é, contudo, a dominante como defendi anteriormente. 

A relevância dos processos relacionais na construção da sua identidade profissional é, 

especialmente, notória desde o período de formação inicial. Susana teve, então, um 

grupo de colegas com quem conviveu intensamente e que constituiu um importante 
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suporte emocional para enfrentar as agruras dos primeiros anos do curso e não desistir. 

Mais tarde, foi também com parte desse grupo que sempre trabalhou na formação 

educacional e no estágio, desenvolvendo um conjunto de perspectivas sobre o ensino 

que considera serem partilhadas por todos os seus elementos. Mesmo após a sua 

dispersão por escolas diferentes, continuaram a constituir uma referência importante 

para Susana durante algum tempo, funcionando como um certo contraponto em relação 

às influências de sentido contrário que ela experimentava na sua escola. Com o passar 

do tempo, a distância geográfica entre as respectivas escolas e a ausência de um projecto 

comum vão limitando as interacções entre estes jovens, acabando a sua relação por se 

desenvolver quase exclusivamente no plano da amizade. 

A interacção com os colegas tem afectado a construção da sua identidade profissional, 

como referi anteriormente, levando-a a colocar em causa, em certos momentos, as suas 

perspectivas sobre o ensino e o seu ideal profissional. Susana tende a valorizar bastante 

a opinião dos professores que evidenciam certas competências que ela considera ainda 

não ter atingido, embora não aprove totalmente as suas práticas. Esta situação leva-a a 

viver um conflito interior porque se, por um lado, afirma recusar um estilo de ensino 

transmissivo, como observa na maioria dos colegas, por outro, começa a colocar a 

hipótese de as suas práticas estarem mais adaptadas à realidade e de terem maior sucesso 

com os alunos. Deste modo, o foco da sua dinâmica identitária começa também a ficar 

um pouco difuso. O seu grande objectivo de levar os alunos a aprender Matemática 

mantém-se, mas existe agora uma grande indefinição quanto ao que significa “aprender 

Matemática” e de como é que tal objectivo poderá ser atingido. 

Os processos relacionais com os alunos têm tido também alguma influência na sua 

prática, na sua auto-imagem e nas suas perspectivas (em suma, sobre a sua identidade 

profissional). Como afirma: “são muito os alunos que fazem os professores”. Susana 

sente-se muito satisfeita quando as interacções com os alunos decorrem bem, mas fica 

bastante abalada quando se passa o contrário. No entanto, o feed back que recebe dos 

alunos relativamente a si própria é bastante positivo, correspondendo a uma imagem de 

competência, o que tem uma influência favorável na sua auto-imagem. No entanto, no 

que diz respeito à sua prática, como vimos no ponto anterior, a interacção com os 
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alunos tem colocado muitos desafios a Susana, de tal modo que se interroga sobre a 

possibilidade de implementar as suas perspectivas sobre o ensino da Matemática. 

No 3º ano de carreira, experimentando imensas dificuldades em promover a 

aprendizagem dos alunos, é levada a rever as suas perspectivas sobre o ensino, deixando, 

por exemplo, de ser “tão idealista” como considerava ser anteriormente. Essa 

experiência também a conduz a uma reavaliação dos anos anteriores, passando a 

considerar que talvez tivesse sido então demasiado exigente. Desse modo, desenvolve 

retrospectivamente uma auto-imagem mais favorável, o que atenua o sentimento de 

insatisfação decorrente de um ano lectivo muito problemático que afectou 

profundamente a sua identidade profissional. 

 
Contextos escolares 

Susana tem-se integrado com alguma facilidade nas escolas por onde tem passado, 

principalmente através das relações interpessoais que estabelece com outros professores. 

Considera que a liderança da escola pode condicionar bastante a prática do professor e 

conduzir a um sentimento de mal-estar os docentes. Em geral, mostra-se bastante crítica 

em relação ao Conselho Executivo, mas a nível pessoal não se sente muito afectada pela 

forma como a liderança é exercida. 

A construção da identidade profissional de Susana é profundamente marcada pelo 

contexto escolar que encontra no seu 3º ano de carreira. Apercebendo-se das 

características muito particulares da população escolar, oriunda de um meio com graves 

problemas sociais, é obrigada a repensar o seu papel como professora de Matemática. 

Esforça-se por conhecer e ir ao encontro das preocupações dos alunos, esperando, 

dessa forma, desenvolver uma boa relação com eles a partir da qual possa cativá-los para 

a aprendizagem da Matemática. Contudo, esta situação se, por um lado, veio alargar a 

esfera de actuação de Susana como professora, por outro, veio abalar ainda mais o seu 

ideal de ensino, como mencionei no ponto anterior. As consequências desta experiência 

na sua identidade profissional, no futuro, estão em aberto: ela poderá ter constituído um 

momento importante de aprendizagem profissional para esta jovem professora ou, pelo 
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contrário, ser uma época de que se quererá esquecer, esperando não voltar a ter um 

contexto de trabalho semelhante. 

 
Condições sociais da pós-modernidade 

Susana enfrenta diversos dilemas e tensões no processo de construção da sua identidade 

profissional, o que em certa medida, decorre do confronto entre as suas representações 

da escola e a situação real com que se depara na sua carreira. Desde logo, há a salientar a 

situação muito desafiadora por que passa no seu 3º ano de ensino. O combate que tem 

sido feito ao abandono escolar antes do término da escolaridade básica tem facilitado a 

permanência no sistema de ensino de muitos jovens que têm uma vivência extra-escolar 

muito forte e para quem a escola pouco significa. É este tipo de população escolar que 

esta jovem professora vai, predominantemente, encontrar nessa escola. A complexidade 

dos problemas familiares e sociais dos alunos, alguns entrando já na esfera da 

delinquência, é uma realidade para que não estava preparada e que lhe era até bastante 

estranha. No entanto, a sua aproximação aos alunos é facilitada pelo facto de ser uma 

pessoa sem preconceitos morais e que se dispõe a ouvi-los, conseguindo criar um bom 

relacionamento. Esta acção estratégica pode, contudo, não representar um alargamento 

de perspectivas quanto ao seu papel como professora, sendo que continua a reger-se 

pela lógica disciplinar e os seus objectivos educacionais restringem-se à vertente da 

formação matemática. 

Os dilemas e tensões que enfrenta também surgem pela multiplicidade de perspectivas 

sobre o ensino da Matemática com que Susana vai contactando no decurso dos 

primeiros anos de carreira e que, amiúde, não se harmonizam com as ideias inovadoras 

que desenvolveu na formação inicial. Neste período, esta jovem professora procura, 

ainda, o sentido de um conjunto de medidas de renovação curricular no ensino básico 

que, mais uma vez, encontram múltiplas interpretações nos seus pares, muitas vezes 

pouco favoráveis. 

Um outro aspecto contextual que interfere na construção da identidade profissional de 

Susana, tem a ver com a mudança súbita das condições de empregabilidade. Quando 

iniciou a licenciatura, a Matemática era considerada ainda uma área carenciada em 
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termos de professores, o que oferecia boas perspectivas de colocação desde o primeiro 

ano de carreira. Ao terminar a licenciatura, porém, a situação altera-se dramaticamente, 

comprometendo as expectativas de poder vir a exercer, de modo pleno, a sua vocação. 

A própria falta de estabilidade profissional e a imprevisibilidade de colocação é algo que 

a perturba bastante. Susana mostra-se muito contrariada com a perspectiva de vir a ter 

que optar por outra actividade profissional. Manifesta também o seu descontentamento 

com a hipótese de ficar confinada a actividades educativas paralelas, como as 

explicações. Existe, da sua parte, uma recusa em pensar assumir outra identidade 

profissional, dado que esta já tinha sido começado a ser arquitectada há muitos anos, 

mas, por outro lado, não consegue assumir plenamente o seu projecto profissional dada 

a incerteza de que este se reveste. 

Susana é, assim, mais um caso de uma jovem adulta que continuará a viver com pais até 

mais tarde do que era habitual na nossa sociedade, a menos que o seu projecto pessoal 

passe a incluir viver com alguém com uma maior estabilidade financeira. O seu desejo, 

contudo, era o de poder atingir a sua independência o quanto antes. Assim, as 

possibilidades que se pareciam abrir, para Susana, de um futuro profissional promissor e 

seguro, pelo seu bom desempenho na disciplina de Matemática no ensino secundário, 

são defraudadas pela súbita falta de lugares para professor. No final do 3º ano de 

carreira, porém, surge novamente a esperança de vir a adquirir a desejada estabilidade 

através da entrada para o Quadro de Zona Pedagógica. 

 
10.3.5. A concluir 
 
Pudemos analisar, ao longo desta secção, as várias influências sobre o processo de 

construção da identidade profissional de forma individualizada para cada professor em 

início de carreira. No capítulo concludente, desta investigação, voltarei a abordar este 

assunto procurando evidenciar a interdependência existente entre as diversas influências. 
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CAPÍTULO 11 

 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

 

 

Neste último capítulo procuro dar conta, numa primeira parte, das principais conclusões a 

que foi possível chegar através deste estudo. Começo por apresentar os aspectos mais 

significativos da identidade profissional dos quatro professores de Matemática em início 

de carreira, evidenciando as dinâmicas identitárias que foram descortinadas. 

Seguidamente, abordo os principais tensões e dilemas que foram analisados no processo 

de construção da identidade profissional destes professores. Depois são identificadas as 

principais influências sobre este processo e a relação entre estas. Na parte seguinte, 

apresento as principais implicações deste estudo em relação à formação inicial e à fase 

inicial da carreira. Concluo, por fim, com uma brevíssima reflexão sobre o significado 

pessoal deste trabalho. 

 

11.1. A identidade profissional de quatro professores em início de carreira 

 
Dadas as características particulares do modelo de formação da instituição frequentada 

por estes professores, a entrada na profissão ocorreu no ano de estágio, com o assumir da 

responsabilidade total sobre duas turmas do ensino básico e/ou do ensino secundário. 
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Esse início deu-se em circunstâncias muito particulares que há que ter em conta. Antes de 

mais, trata-se, efectivamente, de um ano de formação em que a identidade pessoal do 

estagiário se desdobra em duas identidades – a de formando e a de professor – que se 

encontram interrelacionadas. Embora mais visível em alguns destes professores, a 

identidade como aluno ou formando está presente na forma como assumiram as suas 

responsabilidades como professores. Há também a salientar que o apoio e os contextos 

escolares favoráveis que três dos jovens professores encontraram no ano de estágio, 

contribuíram para uma entrada na profissão, como estagiário, relativamente suave, sem 

grandes problemas ou percalços. É no ano seguinte que, na ausência de um 

enquadramento específico da sua condição de novatos e perante contextos desfavoráveis, 

passam a enfrentar os maiores obstáculos à sua prática e a compreender, verdadeiramente, 

a complexidade da profissãoi. Ainda que dêem mostras de que a formação educacional 

lhes trouxe uma visão mais alargada da profissão e da exigência e complexidade de que se 

reveste o papel do professor, é, somente, no primeiro ano de carreira, pela sua própria 

experiência, que passam a sentir tais elementos como parte integrante da sua identidade 

profissional. 

Estes professores em início de carreira desenvolveram algumas perspectivas comuns 

sobre a natureza da profissão e o papel do professor de Matemática, algumas das quais 

perspectivam como decorrentes das mudanças na sociedade. Assim, no geral, consideram 

que se exige do professor, actualmente: 

 um elevado nível de empenhamento; 

 responsabilidade; 

 competência; 

 formação inicial matemática e educacional sólidas; 

 inovação no ensino da Matemática; 

 alargamento do seu papel para além do ensino da Matemática; 

 trabalho colaborativo com outros professores; 

 formação ao longo da carreira. 

Procurando ainda evidenciar os aspectos mais consensuais na identidade profissional 

destes jovens professores, há a referir que, de uma forma geral, consideram que são: i) 
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matematicamente competentes; ii) inovadores no âmbito da Didáctica da Matemática ou, 

pelo menos, com capacidade para inovar; iii) responsáveis, e empenhados, embora em 

graus diferentes. Relativamente ao modo como vêem os seus pares e a escola, existe uma 

tendência geral para considerar a escola e a prática dos colegas como reduto da tradição e 

uma fonte de resistência à inovação, principalmente, devido a uma falta de 

empenhamento na profissão. No entanto, alguns destes professores em início de carreira 

denotam uma certa admiração pelos colegas mais experientes que demonstram 

competência profissional, independentemente do tipo de ensino e metodologias que estes 

preconizam. A ideia de competência profissional aparece associada a um conhecimento 

didáctico que lhes parece ser fundamentado pela experiência acumulada. Em qualquer dos 

casos, a dedicação às actividades na escola é sempre um aspecto muito valorizado pelos 

jovens professores mas que não encontram expressa na profissionalidade da maioria dos 

professores. 

Como vimos na discussão dos quatro casos, no capítulo anterior, a identidade profissional 

compreende diversas vertentes que, em conjunto, ajudam a compreender a globalidade do 

professor. A análise das vertentes profissão, social, trabalho, formação/desenvolvimento 

profissional, Eu e da relação existente entre o projecto profissional e o projecto de vida 

tornou possível discernir uma dinâmica identitária distinta para cada um dos quatro 

professores em início de carreira: SER, TER, APRENDER e FAZER. Contudo, há que 

fazer a ressalva de que não se pretende tomar a dinâmica identitária pela pessoa do 

professor. Nem o professor, nem sequer a sua identidade profissional, se podem reduzir a 

uma categorização que se baseia na análise do seu discurso num campo específico de 

actividade, neste caso a profissão (Dubar, 2000). Estas dinâmicas tal como são 

apresentadas visam dar corpo à ideia de identidade narrativa como orientação, e que 

possui uma dimensão moral e ética (Dubar, 2000; Laitinen, 2003; Taylor, 1989).  

Tendo sempre presente que a identidade é um processo complexo e multidimensional, 

procurei sintetizar as principais características das dinâmicas identitárias profissionais 

destes quatro jovens professores no quadro que se segue (Quadro 2). Estes são os 

aspectos que parecem configurar as principais diferenças entre as suas identidades 

profissionais nos primeiros três anos na profissão. 



 

 
A construção da identidade profissional 

520

 

 

Dinâmica 
identitária 

Significado da 
dinâmica identitária 

Referencial 
profissional 
dominante 

Orientação 
educativa 
dominante 

Perspectiva de 
desenvolvimento 
profissional 

Relação entre os 
projectos 
profissional/pessoal 

 
SER 
 
 
 

 
Ser na profissão 
como se é na vida 

 
De natureza moral: o 
bem-estar dos alunos

 
Responsabilidade 

 
Transformativa 

 
Continuidade entre 
ambos 

 
TER 
 

 
Ter uma profissão 

 
De natureza 
instrumental: 
visa a segurança 
económica 

 
Promoção do 
sucesso 

 
Pragmática 
 

 
Primazia do projecto 
pessoal 

 
APRENDER 

 
Desenvolver-se 
pessoal e 
profissionalmente 

 
Interno: 
referente à pessoa do 
professor 

 
Enriquecimento 
cultural 

 
Auto-
desenvolvimento 
‘centrífugo’ 
 

 
Fusão entre ambos 

 
FAZER 
 
 
 

 
Ensinar Matemática 

 
Interno: 
vocação, realização 
pessoal 

 
Formar 
matematicamente 

 
Reflexiva 

 
Indefinida 

 
Quadro 2 – Dinâmicas identitárias 

 



 

 
A construção da identidade profissional 

Entre os quatro professores verificam-se, pois, orientações muito diversas, , quanto ao 

que representa a profissão em termos da sua identidade. O aspecto fulcral desta 

distinção emerge da hipotética resposta à questão: “O que procuro na profissão?”. 

Assim, Rita poderia responder, “SER na profissão como sou na vida”; Cheila diria, 

provavelmente, “TER uma profissão”; Guilherme, “Desenvolver-me pessoal e 

profissionalmente, ou seja, APRENDER” e, por fim, de Susana esperaria ouvir: 

“Ensinar Matemática, ou seja, FAZER”. Naturalmente, essas respostas nunca existiram, 

pelo menos com essa formulação tão directa e sintética. No entanto, a orientação que 

cada professor em início de carreira mostrou ter relativamente à profissão parece poder-

se enquadrar numa dessas respostas-tipo. Deste modo, para além das vertentes da 

identidade que foram explanadas na discussão dos casos e que já referi, a identidade 

profissional, enquanto uma procura de resposta à questão mais genérica “Quem sou 

como professor(a)?”, pode surgir numa formulação sintética: “Sou um(a) professor(a) 

que me oriento, principalmente, “para SER”, “para TER”, “para APRENDER”, ou 

“para FAZER”.  

A primeira, SER, significa que a vida profissional é uma extensão da vida pessoal. O seu 

Eu está muito presente na sua forma de estar na profissão e é um recurso importante na 

sua prática. Mas, mais do que isso, a professora não separa a esfera de actuação 

profissional da sua pessoa, da sua forma de estar na vida. Em termos do referencial 

profissional dominante, esta dinâmica identitária distingue-se das outras pelo facto de 

ser a única em que este não é predominantemente interno. Ele representa uma 

orientação profissional de natureza moral, correspondendo a uma abertura ao Outro, o 

aluno, que visa o seu bem-estar. Tal preocupação é uma extensão do seu próprio modo 

de estar na vida e de se relacionar com os outros. 

No pólo oposto, relativamente à orientação dominante da identidade profissional, 

encontra-se a segunda dinâmica que surge no quadro, TER. Neste caso, não só existe 

uma clara demarcação entre a vida pessoal e a vida profissional, como esta última é 

encarada, principalmente, como um meio para garantir a sobrevivência e a estabilidade 

económicas, o que evidencia um referencial profissional de natureza instrumental. 
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Nos outros dois casos, o referencial profissional dominante também é interno mas tem 

uma natureza diferente: visa particularmente o desenvolvimento pessoal (APRENDER) 

ou a realização pessoal (FAZER). Assim, na primeira destas duas dinâmicas, a profissão 

é vista como uma oportunidade de enriquecimento pessoal por via do desenvolvimento 

na profissão ou em áreas afins, como a investigação em educação. No segundo caso, 

FAZER, a orientação profissional principal é o ensinar Matemática que emerge de um 

forte sentido de vocação para o ensino e de um gosto muito particular pela Matemática. 

Trata-se, deste modo, de um referencial profissional de natureza afectiva que visa a 

satisfação e a realização profissionais através da disciplina que lecciona. A dinâmica 

FAZER, bem como a TER, dizem respeito a identidades profissionais muito marcadas 

pela lógica disciplinar. 

SER, enquanto referencial profissional dominante, conjuga-se plenamente com a 

orientação educativa dominante, a responsabilidade pelo aluno, que se aproxima de uma 

ética do cuidado (Noddings, 2001). Embora a identidade como professora de 

Matemática seja dominante na identidade profissional de Rita (tal como acontece com 

todos os outros), ela assume-se claramente como educadora, visando o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos, para além da sua formação matemática, 

como é natural. Estas constituem também preocupações que alguns dos outros 

professores manifestam, uns mais regularmente do que outros, no entanto, não 

constituem a sua orientação educativa predominante. No caso das dinâmicas FAZER e 

TER existe uma certa aproximação de propósitos, na medida em que ambas têm como 

objectivo levar o aluno a aprender Matemática. No entanto, Cheila mostra-se 

particularmente sensível à questão do sucesso do aluno na disciplina, uma vez que, na 

sua perspectiva de vida, o sucesso escolar potencia uma vida adulta bem sucedida. Já 

Susana encontra-se mais preocupada em fazer com que as experiências de aprendizagem 

na disciplina sejam agradáveis para os alunos e mais alargadas do que foram as suas 

próprias enquanto aluna. Também Guilherme se mostra orientado, em especial, para a 

formação matemática dos alunos, embora as suas preocupações educativas mais gerais 

estejam igualmente bastante presentes na sua identidade profissional. A sua orientação 

educativa dominante parece ser o enriquecimento cultural dos alunos através da 

escolarização e, muito em particular, o desenvolvimento de uma cultura matemática, de 
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forma a que estes passem a encarar a Matemática como uma actividade humana com 

significado. 

A perspectiva de desenvolvimento profissional que se associou à dinâmica SER é 

transformativaii. Por um lado, dado que este desenvolvimento decorre das situações em 

que Rita se vai envolvendo, visando o crescimento pessoal do aluno, vai provocando 

novas elaborações na sua identidade profissional. Por outro lado, esta jovem professora 

vai procurando intervir noutras áreas relacionadas com a profissão, que lhe acrescentam 

novas dimensões à sua identidade profissional. No caso da dinâmica APRENDER, 

descortinamos uma orientação semelhante visando um alargamento da identidade 

profissional a outras dimensões, no entanto, não só a motivação é diferente, porque é 

mais centrada no autodesenvolvimento, como também tende a ser mais ‘centrífuga’ 

quanto aos seus interesses. Em ambos os casos, há uma procura activa de oportunidades 

de desenvolvimento profissional e de formação, não ficando dependentes das ofertas 

mais habituais de formação. 

Em relação às dinâmicas TER e FAZER, o desenvolvimento profissional é visto como 

emergindo essencialmente da prática lectiva, no entanto, no segundo caso a dimensão 

reflexiva é acrescentada como uma condição necessária. Em ambos os casos, a 

formação contínua é valorizada, embora segundo diferentes perspectivas. Assim, Cheila 

denota uma perspectiva essencialmente pragmática de formação, que dê resposta aos 

problemas concretos da prática e que ajude a colmatar algumas lacunas da formação 

inicial, tendo origem no exterior. Por seu turno, Susana valoriza a formação contínua 

centrada na escola que ajude o professor a problematizar e reflectir sobre a sua prática. 

Por último, há a referir a relação existente entre o projecto profissional e o projecto 

pessoal de cada professor(a), ou seja, a centralidade que o projecto profissional assume 

nos respectivos projectos de vida. No caso da dinâmica SER, pelo que foi afirmado 

anteriormente, torna-se notório que deverá existir uma continuidade entre ambos, o que 

se expressa, por exemplo, no facto de não haver uma separação clara entre os tempos de 

uso profissional e pessoal. Nesta fase inicial da carreira, e sem fortes obrigações 

familiares, Rita dá primazia ao projecto profissional. No caso da dinâmica 

APRENDER, embora o projecto profissional de Guilherme tenha também uma 
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enorme relevância no projecto de vida, a relação entre ambos é de fusão mais do que de 

continuidade. Na medida em que o autodesenvolvimento se tornou um objectivo 

pessoal prioritário que pode ser atingido através da profissão e de outras áreas afins, não 

é possível separar claramente o projecto profissional do pessoal. Mas, em paralelo, 

Guilherme coloca a hipótese de conduzir o seu projecto pessoal por outros caminhos 

que o afastem da profissão, pelo menos temporariamente, o que faria com que o 

projecto profissional fosse eliminado (ou, pelo menos, suspenso) do seu projecto de 

vida. 

Relativamente à dinâmica identitária TER é, por definição, o projecto pessoal que 

assume preponderância face ao projecto profissional, verificando-se uma clara 

demarcação entre a vida profissional e a vida pessoal de Cheila. 

No caso da professora Susana, verifica-se ainda uma grande indefinição quanto à relação 

existente entre os projectos profissional e pessoal, uma vez que se encontra num 

momento de incerteza quanto ao seu futuro profissional. Mostra-se pessimista quanto à 

possibilidade de alcançar uma estabilidade profissional, o que a leva a questionar-se 

sobre a necessidade de vir a procurar outra ocupação. Essa situação representaria um 

duro golpe no seu projecto de vida que, desde muito cedo, começou a contemplar a 

profissão de professora como uma forte hipótese de realização pessoal. A incerteza de 

que se reveste o seu projecto profissional afecta o seu projecto pessoal que tem de ficar 

em suspenso em algumas vertentes importantes como, por exemplo, a independência 

económica. 

Após ter apresentado as quatro dinâmicas identitárias associadas à construção da 

identidade profissional destes quatro professores em início de carreira, é de realçar que 

estas não devem ser interpretadas e analisadas à parte da história de vida de cada um 

deles. De outro modo, correríamos o risco de estas dinâmicas perderem o seu sentido. 

Tomando a identidade profissional como parte da identidade pessoal, tal como foi 

definida, ela é uma auto-interpretação que assenta em boa medida nas narrativas e que 

está impregnada de temporalidade (Dubar, 2000; Gergen, 1998; Laitinen, 2002; Taylor, 

1989). Efectivamente, só foi possível chegar a estas configurações identitárias 

conhecendo a biografia dos professores, o seu passado (ainda que muito parcialmente), 



 

 
Capítulo 11 – Conclusões e Implicações 

525

e também tentando perceber as suas antecipações do futuro. Paralelamente, foi 

fundamental compreender também a forma como interpretam os contextos escolares e 

sociais em que se desenrola a sua acção como professores principiantes. 

É de salientar, ainda, que tais dinâmicas não devem ser vistas como estruturas definitivas 

e estáticas que acompanharão os professores ao longo de toda a sua carreira. As suas 

experiências pessoais e profissionais nos primeiros anos de ensino foram determinantes 

na construção da sua identidade profissional e da dinâmica identitária que lhes está 

associada, razão pela qual, o surgimento de novas circunstâncias, quer no âmbito 

profissional, quer pessoal, poderá gerar novas orientações identitárias. Como refere 

Dubar, “a identidade pessoal é um processo, uma história, uma aventura e nada pode 

torná-la fixa a um momento qualquer da biografia” (2000, p. 210). O mesmo se poderá 

dizer sobre a identidade profissional. 

Entre os professores que participaram nesta investigação, é Susana quem revela uma 

maior indefinição no seu projecto profissional e que poderá vir a evoluir, proximamente, 

para uma dinâmica identitária diferente daquela que parece exprimir neste momento. 

Múltiplos cenários se podem desenhar, havendo, porém, alguns mais verosímeis do que 

outros (Pouchain-Avril, 1996). Tratando-se de jovens que ainda não constituíram 

família, à excepção de uma delas, é natural que mudanças a esse nível venham alterar 

profundamente o seu projecto de vida e que tenham repercussões no projecto 

profissional, a tal ponto que venham a provocar transformações mais substanciais na 

própria dinâmica identitária. Também a formação contínua pode vir a ter uma influência 

significativa nessas dinâmicas, especialmente pela natureza da formação por que a 

maioria destes jovens professores manifestou preferência, assim como os contextos em 

que se desenrola a sua acção profissional. 

 

11.2. Tensões e dilemas na construção da identidade profissional 

 
No capítulo anterior, dedicado à discussão dos estudos de caso, foram identificados sete 

dilemas/tensões principais com que os jovens professores se têm confrontado na 
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construção da sua identidade profissional. Estes constituem mais uma evidência de 

como a identidade se constrói através de um processo dinâmico complexo, sujeito a 

inúmeros constrangimentos e a ameaças ao desenvolvimento de sentimentos de 

continuidade, congruência, auto-estima e orientação pessoal e profissional (Gohier, 

2001; Marc, 1997; Sachs, 2001; Tap, 1997). É um processo marcado por momentos de 

ruptura e crise devido à existência de múltiplos conflitos interiores e exteriores ao 

indivíduo (Gohier et al., 2001). Estes dilemas e tensões têm origens diversas e são 

experimentados de formas diferentes pelos quatro professores em início de carreira: 

 Continuidade vs. Ruptura 

 Incapacidade vs. Apropriação 

 Autoridade vs. Incerteza 

 Intimidade vs. Distanciamento 

 Congruência vs. Fragmentação 

 Risco vs. Segurança 

 Autodesenvolvimento vs. Conformismo 

Destaco neste ponto somente o primeiro destes conflitos, uma vez que permite ter uma 

perspectiva de evolução temporal da identidade profissional destes jovens professores. 

A tensão entre continuidade e ruptura, é vivida, principalmente, no ano de formação 

educacional e em alguns momentos particulares dos primeiros anos de carreira. Tendo 

presente que estes jovens professores começaram a desenvolver concepções sobre o 

ensino da Matemática, a profissão e antecipações de si próprios como professores, no 

decurso da sua escolarização. É quando chegam ao 4º ano da licenciatura e contactam 

com as disciplinas de Ciências da Educação que começam a constatar que existem 

outras formas de conceber o ensino e o papel do professor de Matemática. Todos eles 

se referem a essa experiência como uma ruptura ou, pelo menos, como uma 

transformação conceptual importante. Já o estágio representa, na maioria dos casos, 

uma continuidade assumida sem grandes obstáculos. A excepção dá-se no caso da 

estagiária Cheila que se sente pouco apoiada pelos orientadores e enfrenta turmas que 

considera difíceis. A sua experiência de estágio parece vir contrariar algumas 
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expectativas positivas que tinha desenvolvido no ano anterior quanto ao sucesso de 

certas metodologias que considere mais inovadoras. Portanto, essa jovem professora 

vive logo no ano de estágio o chamado “choque com a realidade” (Veenman, 1984). 

No caso dos outros três professores, as rupturas maiores, neste âmbito, dão-se nos anos 

subsequentes. No caso de Rita e Guilherme, essa ruptura, corresponde a uma percepção 

de que podem desempenhar um papel importante como educadores que não se 

restringe ao ensino da Matemática e que decorre de uma postura profissional de 

abertura aos alunos. Já as suas perspectivas sobre o ensino da Matemática vão evoluindo 

mas em continuidade com aquelas que desenvolveram ao longo da formação inicial. Por 

parte de Susana, é assinalada uma forte continuidade de perspectivas sobre o ensino da 

Matemática entre a formação educacional, o estágio e, em parte, no primeiro de ano de 

carreira. No entanto, pouco a pouco, esta jovem professora começa a questionar-se 

sobre as suas perspectivas, devido às dificuldades que tem de lidar com certas situações 

desfavoráveis e pelo confronto com as ideias e práticas de outros professores, tornando-

se muito visível a tensão continuidade/ruptura. 

A existência destes conflitos nesta fase inicial da carreira é algo expectável dado que é, 

nesse momento, que as suas “teorias de ensino” são postas à prova, submetidas a 

reinterpretações e incorporadas ou não na sua praxis. Contudo, o aspecto mais relevante 

em alguns destes casos de jovens professores, e que vem no sentido contrário a 

resultados que se encontram em muitas investigações, é que o “choque com a realidade” 

pode conduzir à construção de identidades profissionais que não são reproduções de 

identidades observadas. Antes, decorrem de uma resposta identitária criativa face a 

situações desafiadoras e potencialmente inibidoras da construção de uma identidade 

profissional positiva e congruente do ponto de vista do professor (Laitinen, 2002). 

Uma das maiores rupturas quanto à identidade profissional relaciona-se com as 

expectativas de empregabilidade. Ao escolherem a licenciatura, a profissão afigurava-se 

como uma das poucas áreas em que teriam garantia de emprego. Quando a terminaram, 

a situação tinha-se alterado de modo surpreendente, e passaram a viver intensamente o 

espectro da não colocação. Essa situação não afectou de igual forma a todos estes 

jovens professores, havendo alguns que aceitaram melhor essa mudança de condições e 
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que se dedicaram à profissão sem pensar muito no que os esperaria no ano seguinte. 

Para outros, para quem a segurança económica é determinante, devido aos seus 

projectos pessoais, a instabilidade e a precariedade de emprego afectaram-nos de tal 

forma que o seu próprio projecto profissional parece, em certa medida, suspenso, à 

espera de condições mais favoráveis. Em alguns casos o dilema continuidade/ruptura 

também se colocou em termos de continuidade na profissão ou na procura de uma 

outra ocupação, embora tal hipótese fosse apontada de modo muito remoto e com uma 

conotação muito negativa.  

 

11.3. Influências sobre a construção da identidade profissional e suas 

relações 

 
Através do presente estudo, observa-se como a construção da identidade profissional é 

um processo sujeito a múltiplas influências, que se interrelacionam e conjugam de 

diversas formas, por vezes não sendo sequer possível apontar aquelas que parecem mais 

modeladoras. Em vez de encararmos tais influências como factores que condicionam a 

identidade profissional, há que vê-las antes como elementos de uma história, como 

acontecimentos ao longo de um percurso biográfico que configuram a representação 

que o professor tem de si próprio e da profissão. Tal como o percurso biográfico de 

cada um dos quatro professores é único e particular, embora sincrónico e em alguns 

pontos do trajecto espacialmente coincidente (na formação inicial), também a identidade 

profissional de cada um deles é única e particular. Analisaremos, em seguida, alguns dos 

aspectos que parecem ter tido uma maior expressão na construção da identidade 

profissional destes jovens professores, procurando realçar também a sua 

interdependência.  

 
11.3.1. Biografia/Eu 

Esta investigação vem corroborar um conjunto vasto de literatura que defende a enorme 

importância da biografia na construção da identidade profissional do professor, bem 

como da presença do Eu pessoal no Eu profissional (Bullough, 1997; Flores, 2002; 
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Kagan, 1992; Kelchtermans, 1995; Knowles, 1992; Tickle, 2000). Na identidade 

profissional de todos estes jovens professores encontra-se bem patente uma história de 

vida que se cruza com histórias de outras vidas, uma vez que a biografia não é 

construída num vácuo social ou cultural. O projecto de vida destes jovens foi sendo 

construído no seio dos projectos de vida da família, umas vezes em alinhamento com 

estes, outras vezes em oposição a estes. A própria identidade pessoal do professor só 

pode ser entendida, como uma identidade distribuída, tendo em conta os outros 

membros da família e a sua história conjunta (Bruner, 1997). Os contextos sociais e 

culturais em que o professor cresceu enquanto indivíduo, para além da esfera familiar, 

são igualmente configuradores da sua identidade profissional. 

Desde logo, a opção profissional destes jovens denota, de um modo geral, a aprovação 

dos pais, que corroboram em alguns casos a “vocação” que os filhos parecem ter para a 

profissão. Na maior parte dos casos, os pais consideram-na uma profissão com prestígio 

social. No único caso em que é manifesta a decepção dos pais, porque ambicionavam 

uma carreira mais prestigiante para o filho, este vai tentar mostrar-lhes, quando inicia a 

actividade profissional, que esta é igualmente interessante e exigente. As imagens que as 

respectivas famílias construíram acerca da profissão foram relevantes para estes jovens 

professores no momento da escolha da profissão. 

Ao contrário do que atestam alguns estudos e a evidente falta de professores em muitos 

países, a profissão não é uma primeira opção para muitos professores tanto entre os que 

começaram agora como entre os que já estão no ensino há muito tempo (Flores, 2002; 

Kyriacou, 2000; Vieira, 1999). Neste estudo passa-se exactamente o contrário. A opção 

de uma licenciatura em ensino foi uma primeira escolha para os quatro jovens 

professores, e a motivação para a profissão da maioria deles era bastante elevada. À 

medida que se aproximava o final do curso, a expectativa de começarem a leccionar era 

muito entusiasmante para todos eles. 

Apesar de terem escolhido a profissão por motivos aparentemente semelhantes, os seus 

objectivos finais eram diferentes e foram também mudando, ao longo do tempo, em 

alguns casos. A boa relação com a disciplina de Matemática e o sucesso atingido nesta, a 

facilidade em explicar esse e outros conteúdos aos outros, em alguns casos sentida como 
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uma vocação, o gosto por interagir com jovens e contribuir para a sua formação, são 

algumas das razões apontadas para a opção que tomaram. Também foram valorizadas 

algumas características particulares da profissão, como o ser pouco rotineira e haver 

tempos de trabalho que são geridos pelo próprio professor. A garantia de emprego, que 

pensavam existir quando concorreram à Faculdade, também foi referida, mas não parece 

constituir a nota dominante nas suas motivações, constituía apenas mais um factor que a 

tornava apelativa.  

Alguns destes professores manifestaram como uma das suas motivações principais para 

a profissão o papel socialmente relevante do professor, em especial o de Matemática. 

Contudo, as dinâmicas identitárias que desenvolveram, nomeadamente no que diz 

respeito ao referencial profissional dominanteiii, acabam por ir numa direcção um pouco 

diferente, devido a diversas circunstâncias. As razões predominantes na escolha para a 

profissão podem vir a constituir um factor de insatisfação quando a profissão não 

corresponde àquilo que esperavam dela. Por exemplo, embora Susana aprecie a natureza 

da profissão, denota um certo sentimento de insucesso por não conseguir desenvolver 

em pleno a sua vocação como professora, pelas dificuldades com que se depara. 

Mais do que classificar a motivação para a profissão, em razões intrínsecas ou 

extrínsecas, como se umas fossem mais favoráveis que outras, e como se houvesse uma 

primeira razão para a escolha que foi feita, há que atender ao significado que estas têm 

no âmbito do projecto de vida do professor e como se relacionam com o seu projecto 

pessoal. Esta investigação vem mostrar, em especial, que a motivação para a profissão é 

muito importante, não propriamente aquela que os levou a escolher a profissão mas 

aquela que vão reconstruindo ao longo da carreira. Uma das contribuições deste estudo 

é, exactamente, mostrar que a biografia é importante não só para compreender o 

passado do professor em termos gerais, mas porque é necessário perceber como o 

projecto profissional se enquadra no projecto de vida dos professores. E, naturalmente, 

não é possível compreender o projecto de vida sem atender à sua biografia. 

Ligada à sua motivação para a profissão surge, amiúde, nesta investigação, a influência 

de antigos professores como modelos profissionais, tal como atestam também outros 

autores (Galvão, 1998; Tardif, 2000). Também as experiências escolares com uma 
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conotação negativa constituem marcas importantes para a construção da sua identidade 

profissional. No entanto, é notório que, no momento em que são entrevistados, na 

maior parte dos casos, deixam de ver esses antigos professores como um modelo a 

seguir, pelo facto de considerarem que a formação educacional veio provocar uma 

mudança nas suas perspectivas sobre o ensino. Tem sido amplamente apontado o papel 

importante que a socialização antecipatória e o chamado “aprendizado da observação”, 

têm sobre as concepções e práticas do professor, sobrepondo-se, muitas vezes, à 

própria formação inicial (Vieira, 1999; Zeichner, 1990). Neste estudo, observa-se que os 

jovens professores passaram a reinterpretar as suas experiências escolares, conseguindo, 

no geral, ‘desmontar’ esse aprendizado e, alguns deles começaram mesmo a questionar a 

sua formação matemática e a sua auto-imagem como alunos de Matemática de sucesso 

no final do ensino secundário. No entanto, ao nível das suas práticas verifica-se que 

nem todos desenvolvem consistentemente um tipo de ensino diferente daquele que 

experimentaram como alunos, pois consideram que existem muitos constrangimentos 

que são difíceis de ultrapassar. 

Neste estudo é evidente também a importância do Eu do professor, as suas 

características pessoais, para a sua identidade profissional, para além dos aspectos 

biográficos mais gerais. Diversos autores vêm a afirmar que o Eu pessoal e o Eu 

profissional são, de facto, indissociáveis (Thomas, 1993; Tickle, 2000), e os jovens 

professores que investiguei expressam também essa convicção. Notam que têm 

qualidades pessoais que lhes são úteis na profissão, bem como alguns aspectos de 

personalidade que devem combater. Em alguns casos encaram mesmo a profissão como 

um espaço em que podem usar o seu potencial como pessoas. O Eu pessoal e as 

vivências pessoais são usados como um recurso na prática, por alguns destes jovens 

professores, principalmente aqueles que se consideram transparentes no seu 

relacionamento com os alunos. É de salientar que a auto-imagem do professor 

desempenha um papel importante na sua identidade profissional. Por exemplo, se o 

professor se vê como uma pessoa com boas capacidades comunicativas, é muito 

possível que considere também que comunica com facilidade com os alunos, embora o 

contexto seja muito diferente.  
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Foi, igualmente, possível identificar alguns valores que os jovens professores defendem 

na sua prática e que são parte integrante do Eu pessoal. Os quatro professores referem, 

em geral, aspectos diferentes, destacando-se: a justiça, o interesse e a preocupação pelo 

Outro, o sentimento de responsabilidade pelo Outro, o sentido de responsabilidade e a 

autenticidade. Cada um desses aspectos tem visibilidade na vida pessoal do professor e, 

por vezes, é mesmo possível perceber que existe uma história relativa à sua construção. 

Muitos deles terão a ver com a socialização primária, com o ambiente familiar. Alguns 

desses valores são mais centrais na identidade profissional do professor do que outros. 

Como vimos, por exemplo, a dinâmica identitária SER expressa de forma mais intensa 

essa forte interrelação entre o Eu pessoal e o Eu profissional, e onde o sentimento de 

responsabilidade assume um papel destacado. 

 
11.3.2. Formação inicial 

Como referi no ponto anterior, a escolha de uma licenciatura em Ensino foi uma 

primeira opção para todos os jovens professores que participaram nesta investigação, 

que revelavam uma grande motivação para a profissão, na sua maioria, e um gosto 

muito especial pela disciplina. Entraram no curso com grandes expectativas e, à medida 

que avançavam, desejavam chegar, rapidamente, ao fim e começar a trabalhar. O 

balanço geral que fazem da formação que lhes foi proporcionada pela FCUL é muito 

positivo. Valorizam bastante a sua formação inicial e denotam uma forte identificação 

com a instituição, ao contrário do que se observa em outros estudos realizados no nosso 

país (por exemplo, em Flores, 2002; Silva, 1997). Um dos indícios dessa identificação e 

do prestígio que atribuem à FCUL é o desejo manifesto por todos eles em vir a realizar 

ali uma pós-graduação. No decurso do período de três meses em que se desenrolou a 

presente investigação, três dos jovens professores concorreram mesmo a cursos de 

mestrado, tendo sido admitidos dois deles. Um destes veio, contudo, a desistir devido a 

incompatibilidades de horário. O interesse manifestado pelos professores em início de 

carreira de manterem o contacto com a instituição responsável pela sua formação inicial, 

tinha sido já referenciado num estudo anterior realizado também com ex-alunos da 

FCUL (Ponte et al., 2001). Evidencia-se, entre estes jovens, a existência de uma 

identidade social ligada à pertença a uma instituição, o que, aliás, alguns sentem ser 
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corroborado por colegas de escola que atribuem maior competência aos professores 

formados ali. Portanto, a sua auto-imagem profissional é bastante positiva decorrendo 

da formação sólida que consideram ter recebido. 

A contribuição de cada componente da formação para a construção da identidade 

profissional é, contudo, bastante particular. Em relação à componente da formação na 

área da especialidade, os jovens professores não consideram que esta tenha trazido um 

contributo significativo em termos da sua identidade profissional, à excepção dos 

conhecimentos matemáticos adquiridos (embora com lacunas em algumas áreas 

importantes para os ensinos básico e secundário) e do desenvolvimento de uma boa 

capacidade para pensar matematicamente. Um dos jovens professores chegou a sentir 

um certo apelo pela carreira de investigação, colocando em causa a sua anterior opção 

pela licenciatura em Ensino. No entanto, resolveu não alterar o percurso anteriormente 

traçado, dado que começou a sentir que o mundo da Matemática era um “mundo 

fechado” que não lhe daria tantas possibilidades de autodesenvolvimento como a 

Educação. 

Estes jovens professores atribuem grande relevância à formação educacional quanto às 

perspectivas que desenvolveram sobre o ensino da Matemática. Defendem que este foi 

um marco importante na sua formação, na medida em que lhes mostrou que existiam 

formas de pensar o papel do aluno e do professor na aula de Matemática muito 

diferentes daquelas que tinham conhecido enquanto alunos. Na sua opinião, a sua 

formação ficaria muito empobrecida sem esta componente educacional. Refere Susana, 

“depois de se ter [a formação educacional] é que se percebe como é que se podia ser 

mau se não se tivesse [tido] aquelas cadeiras” (E1, p. 12). Desenvolveram um discurso 

da inovação, por oposição ao ensino tradicional, em que as ideias dominantes são a 

aprendizagem centrada no aluno, a diversificação de estratégias e a utilização de diversos 

recursos, com especial incidência no uso do computador. No entanto, verifica-se que as 

suas perspectivas sobre as finalidades da Matemática não foram igualmente interpeladas 

através da formação. Estes professores em início de carreira, embora, supostamente, 

tenham tido a mesma formação educacional, manifestam perspectivas diversas sobre o 

que deve ser a formação do aluno no ensino básico. Em alguns casos, os objectivos que 
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delineiam para os alunos encontram-se muito em consonância com aquilo que foi a sua 

experiência escolar; noutros nota-se que houve uma (re)construção muito própria que 

foi motivada pela formação educacional e que se alicerça nela. Alguns destes jovens 

professores realçam também a atitude de empenhamento e entusiasmo de alguns 

professores do Departamento de Educação em relação ao ensino como um factor 

positivo e que teve bastante influência neles próprios. Alguns deles defendem um 

modelo integrado para a formação inicial porque gostariam de começar a ter disciplinas 

de Educação logo desde o início do curso. Isto porque consideram que um ano é um 

período de tempo demasiado curto para assimilarem tantos conhecimentos novos e 

reflectirem sobre eles. 

O sentido que cada futuro professor atribuiu às ideias veiculadas pela formação 

educacional, embora aparentemente comum em termos do seu discurso, revela-se 

particular quando é posteriormente expresso através da análise da sua prática. O 

discurso educacional não chega de igual forma aos futuros professores porque eles são 

pessoas diferentes que têm expectativas, experiências e origens muito diversas, isto é, as 

suas histórias de vida tornam-nos mais ou menos susceptíveis de ser questionados 

quanto às suas concepções, valores e conhecimentos acerca do ensino da Matemática. 

O estágio é um momento de formação muito valorizado por todos estes professores, o 

que vem ao encontro de outros estudos realizados na mesma instituição, com alunos de 

diferentes licenciaturas em Ensino (Galvão, 1998; Ponte et al., 2001; Ponte e Oliveira, 

2002), embora assumindo características muito diversas consoante o núcleo onde 

decorreu. À excepção de uma das professoras, estes jovens sentiram-se bastante 

apoiados pelas respectivas orientadoras da escola e consideram que estas tinham 

perspectivas sobre o ensino da Matemática que estavam em consonância com as que 

tinham trazido do 4º ano. Em dois casos, essa foi uma figura fundamental para o 

processo de construção da identidade profissional. As orientadoras demonstravam uma 

atitude empenhada no ensino e concediam espaço para os estagiários porem em prática 

as suas ideias. Uma dessas orientadoras caracterizava-se, segundo a jovem professora, 

pelo dinamismo, pelo espírito de iniciativa, aspectos que vêm a manifestar-se também 

na sua prática nesse ano bem como nos anos subsequentes. Outra jovem professora 
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recorda da sua orientadora o estímulo permanente à reflexão sobre a prática e como 

essa ideia a tem acompanhado, em certa medida, nestes primeiros anos de carreira. 

Todos estes jovens professores valorizam também o papel do orientador do 

Departamento de Educação, ainda que este não pudesse conceder, na maior parte dos 

casos, o apoio que gostariam de receber. À excepção da estagiária que se sentiu pouco 

apoiada pela orientadora da escola, consideram que a actuação destes dois orientadores 

era concordante. Já em relação ao orientador do Departamento de Matemática, não 

sentiram, por parte deste, um contributo significativo para a sua formação. Na sua 

perspectiva, a actuação deste orientador esteve sempre muito desligada da sua prática 

lectiva, e na maior parte dos casos limitou-se à orientação de um trabalho sobre um 

tema matemático que não estava relacionado com nenhum dos anos de escolaridade que 

tinham a seu cargo. 

Três dos jovens professores consideram que o trabalho fortemente colaborativo que 

desenvolveram no núcleo de estágio é um factor altamente positivo desse ano e deixou 

algumas marcas na sua identidade profissional, na medida que atribuem grande 

relevância ao trabalho colaborativo entre professores. Todos estes continuaram a 

interagir com alguma regularidade com os antigos colegas de estágio, e, num caso, com a 

própria orientadora da escola, procurando tirar dúvidas, trocar materiais e opiniões. No 

primeiro ano após o estágio, verifica-se mesmo que esses ex-colegas constituem um 

suporte emocional importante para duas destas jovens professoras. 

Ainda que atribuindo um papel decisivo e insubstituível à formação inicial, todos 

afirmam que esta tem de ser complementada ao longo da carreira com a formação 

contínua. Alguns deles consideram mesmo que a formação inicial é somente um 

princípio e que o professor tem de estar permanentemente implicado num processo de 

desenvolvimento profissional. 

 
11.3.3. Conhecimento profissional 

Nos primeiros anos de carreira, as questões relativas ao conhecimento profissional do 

professor destacam-se entre as preocupações e autodefinições do professor (Kagan, 
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1992; Calderhead, 1997). Pela própria definição, esta é a fase do aprender a ensinar, que 

se caracteriza, portanto, pela existência de intensas e variadas aprendizagens. O 

desenvolvimento do conhecimento profissional do jovem professor e, muito em 

particular, de uma “teoria educacional subjectiva” assumem especial relevância no 

processo de construção da sua identidade profissional (Kelchtermans, 1993; Tardif, 

2000), o que se verifica amplamente nos casos investigados neste trabalho. 

Para todos estes professores em início de carreira, a disciplina que ensinam é um 

elemento identitário muito relevante, uma vez que o seu gosto pela Matemática 

constituiu um factor determinante na escolha da licenciatura e a formação inicial veio 

reconfirmar e, em alguns casos, até mesmo, aumentar essa afinidade. Ainda assim, dois 

destes professores vão procurar alargar o conhecimento profissional a outros domínios 

para os quais não estavam muito despertos à partida, preocupando-se com o educar, 

num sentido mais amplo. Para as duas outras professoras as suas grandes preocupações 

situam-se no âmbito do conhecimento didáctico relativo à Matemática e da gestão da 

aula. 

Existem, contudo, objectivos ligados ao ensino da Matemática que são comuns a todos 

os professores: transformar a visão negativa que muitos alunos têm acerca da 

Matemática, ajudar a criar uma boa relação dos alunos com a disciplina e procurar 

desenvolver um ensino não tradicional. Como referi na secção anterior, estes 

professores apresentam um discurso de inovação que atribuem à formação educacional, 

especialmente à Didáctica da Matemática, e que consideram ser, teoricamente, mais 

interessante para os alunos e para o próprio professor. No entanto, verifica-se que 

existem diferenças importantes no significado que atribuem a esse ensino inovador, na 

medida em que, como mencionei também acima, nem todos desenvolveram 

perspectivas esclarecidas sobre as finalidades da Matemática. Esse desenvolvimento é 

dificultado por um currículo que tem uma leitura pouco clara e que se encontra hoje 

disperso em documentos com formatos e conteúdos bem distintos. Curiosamente, um 

destes jovens professores considera que só se apercebeu da dificuldade que isso levanta 

ao professor quando discutiu o assunto numa disciplina do mestrado. 
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Os propósitos morais do ensino não são claramente discernidos por todos estes 

professores. De uma forma geral, as duas professoras que tendem a centrar a definição 

do seu conhecimento profissional em torno das ideias de profissionalismo e 

competência profissional são aquelas que têm maior dificuldade em construir uma 

identidade profissional que extravase o domínio estrito da aquisição de conhecimentos. 

Pois, tais conceitos dificilmente captam aspectos essenciais do ensino, como a definição 

de princípios e objectivos mais latos de natureza moral (Fenstermacher, 1990) e que, no 

fundo, deverão orientar a definição daquilo que se pretende atingir com o ensino e que 

tipo de formação matemática se pretende para cada aluno. 

Ao nível do conhecimento didáctico dos professores verifica-se um certo confronto 

entre aquilo que achavam que deveria ser a sua prática e aquilo que realmente é, embora 

com ênfases diferentes. Para alguns destes professores é evidente um factor que Flores 

também referiu e que pode ser entendido como uma distinção entre os discursos de 

duas comunidades com que os jovens se identificam em momentos diferentes: as 

“comunidades de explicação” ou seja, a comunidade dos educadores no ensino superior 

e as “comunidades de prática”, isto é, os contextos de prática profissional (2000, p. 338). 

Um aspecto que se mostrou igualmente significativo, em termos da construção da 

identidade profissional destes jovens professores, foi a sua tomada de consciência de 

uma certa limitação ao nível do conhecimento dos alunos e da gestão da aula. Essa 

situação acabou por ter implicações importantes, para alguns deles, no modo como 

passaram a ver a sua acção como professores e aquilo que os alunos esperam deles. 

Relacionado com o conhecimento profissional destes jovens professores foi possível 

identificar alguns valores que orientam certos aspectos da sua prática. Esses valores 

parecem ser elaborados pelo professor na situação da prática mas, tal como referi 

anteriormente, estarão muito ligados ao seu próprio Eu pessoal e à sua biografia. 

Curiosamente, poderemos afirmar que a formação inicial não parece ter tido aqui um 

papel importante ou, pelo menos, os professores não o explicitam nem dão indicações 

de o terem relevado. 
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11.3.4. Processos relacionais 

A contribuição dos processos relacionais para a construção da identidade profissional 

destes professores em início de carreira, é muito diferenciada. Em alguns casos, esses 

processos relacionais tiveram um papel crucial no caminho que a identidade tomou; 

noutros, vieram reforçar uma identidade que tinha começado a ser forjada antes do 

início da profissão. 

Desde logo, há a destacar o papel de “outros significativos” que os jovens professores 

foram encontrando ao longo da sua vida (Kelchtermans, 1995). No caso de Cheila, 

regista-se a influência que recebeu de uma antiga professora de Biologia no ensino 

secundário, pelo ambiente descontraído e amigável que caracterizava as suas aulas e a 

relação próxima que estabelecia com os alunos e que tem constituído um modelo para 

si. Já no caso de Rita, foi muito importante a orientadora de estágio, que continua a ser 

uma referência importante na sua forma de estar na profissão. Denota também uma 

grande proximidade com a colega com quem colaborou intensamente no seu segundo 

ano de carreira, considerando que houve uma influência mútua muito produtiva. Para 

Susana, os seus antigos colegas de estágio têm constituído um suporte importante tanto 

a nível cognitivo como emocional, com os quais partilha os seus ideais sobre o ensino. 

No entanto, com o passar do tempo a sua relação profissional com eles tem vindo a 

perder intensidade. Embora admirando o valor da sua orientadora de estágio, como 

professora e como orientadora, ela acaba por não constituir uma referência decisiva na 

identidade profissional desta jovem professora, porque faltou, do seu ponto de vista, 

uma relação de maior proximidade afectiva. Sem esta, não se deu a criação de laços que 

perdurassem para além do ano de estágio. Guilherme, por seu turno, parece ser menos 

marcado pelos processos relacionais, embora se encontrem alguns “outros 

significativos” na sua história de vida. O explicador de Matemática no ensino secundário 

que terá tido uma contribuição importante na sua decisão de enveredar por uma 

licenciatura em Matemática. Também o exemplo de alguns professores do 

Departamento de Educação, entre os quais o seu orientador, que demonstravam 

dedicação e empenho pela causa da Educação Matemática. 
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Ao longo destes três primeiros anos de carreira, estes professores foram estabelecendo 

também os seus grupos profissionais de referência, ainda que com graus de identificação 

muito diversos. Rita evidencia uma relação de pertença forte com o grupo de trabalho 

GTAM no seio da APM, onde pertencem, aliás, as duas pessoas que referi acima, a ex-

orientadora de estágio da escola e a colega com quem colaborou no segundo ano, e 

ainda o seu ex-orientador do Departamento de Educação. No caso de Guilherme, a 

comunidade profissional de referência tem um carácter mais abstracto e será a 

comunidade ligada à Educação Matemática, numa primeira fase como um grupo que 

procura reflectir sobre o ensino da Matemática e, posteriormente, através da frequência 

do mestrado, como uma comunidade ligada também à investigação em Educação. 

Começa igualmente a sentir-se parte de uma sub-comunidade mais restrita: a dos 

professores-investigadores. No caso de Cheila, o grupo profissional de referência é, 

tendencialmente, abstracto, na medida em que existe uma identificação com um grupo 

de professores que classifica como “activos”, os que se dedicam a actividades na escola 

para além da componente lectiva, mas não concretiza este grupo quanto aos seus 

elementos. Para Susana, para além dos seus antigos colegas de estágio, não é fácil 

identificar um grupo de referência. Mostra uma afinidade com os professores que 

considera assumirem uma postura profissional e de entusiasmo por aquilo que fazem, 

mas não se torna claro o que tais características realmente significam em termos de 

identidade profissional. 

Em termos dos processos relacionais com colegas de escola que se mostrem 

modeladores relativamente à identidade profissional destes professores em início de 

carreira, há a destacar o caso de Susana. As suas perspectivas sobre o ensino da 

Matemática têm vindo a ser abaladas pela interacção que tem procurado estabelecer com 

os colegas de grupo disciplinar das várias escolas onde tem trabalhado. Reconhecendo 

competência e experiência a muitos desses professores questiona-se sobre a viabilidade 

das suas ideias educacionais. 

Os processos relacionais com os alunos constituem outro dos elementos configuradores 

da identidade profissional destes jovens professores, ainda que de maneira bem 

diferenciada. Assim, para Rita e Guilherme, foi o contacto com alunos que os levou a 
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aperceber-se de que, para além de professores de Matemática, também precisavam de 

ser educadores. Nos casos de Cheila e Susana, esse contacto mostrou-lhes que, em 

alguns casos, era imprescindível conhecer mais intimamente os alunos e as suas 

preocupações para conseguirem estabelecer uma boa relação com eles que pudesse 

depois ser capitalizada a favor da aprendizagem da Matemática. Mas a responsabilidade 

que estes professores em início de carreira sentem em relação aos alunos não é 

igualmente aceite por todos como uma experiência de “intimidade” (Quicke, 1998). 

O relacionamento com os alunos é também uma influência importante relativamente à 

auto-imagem avaliativa dos professores e que se encontra documentada em outros 

estudos (Cooper, 1996). De um modo geral, estes jovens professores valorizam o feed 

back que recebem dos alunos quanto ao seu desempenho profissional. No entanto, é nos 

casos de Cheila e Susana, que se verifica uma influência significativa desse feed back sobre 

a sua identidade profissional, na medida em que a imagem de competência, que os 

alunos revelam a seu respeito, vem reforçar o seu sentimento de posse de tal atributo 

profissional. 

 
11.3.5. Contextos escolares 

Foi possível identificar um conjunto de características das escolas a que estes jovens 

professores se têm mostrado atentos: a liderança, as condições de trabalho, as sub-

culturas profissionais e a população escolar e o respectivo meio sócio-cultural. A 

liderança tem sido reconhecida como um factor importante no desenvolvimento do 

professor e na sua identidade profissional (Flores, 2002; Pouchain-Avril, 1996), e que 

também se observou em alguma medida nesta investigação. No caso de uma das 

professoras, no seu primeiro ano de carreira, na escola onde se encontrava existia um 

projecto educativo significativo, partilhado pela comunidade educativa, e que estava 

pensado de acordo com as características dos alunos. Esta experiência teve fortes 

repercussões na identidade profissional desta jovem professora. Noutro caso, uma 

jovem professora encontrou uma cultura de exigência na escola, com a qual em parte se 

identifica. Esta veio reconfirmar-lhe a sua própria definição de competência profissional 

em que a exigência ocupa um lugar central. 
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As condições de trabalho são consideradas, no geral, como limitativas ao tipo de ensino 

que gostariam de desenvolver. Um dos aspectos muito referido é a falta de recursos 

tecnológicos. No entanto, há professores que acabam por contornar essas situações com 

alguma criatividade, enquanto outros se escudam nessas circunstâncias para justificar a 

distância que separa, em alguns aspectos, a sua auto-imagem profissional ideal da real. 

As sub-culturas profissionais das várias escolas por onde têm passado são relativamente 

homogéneas, na maioria dos casos. Rita e Guilherme demarcam-se um pouco das 

perspectivas e práticas dos colegas, entrando por vezes em choque com estes. Rita 

começou, porém, a tentar uma aproximação mais pacificadora aos outros colegas de 

grupo no terceiro ano de carreira. O contacto destes dois jovens com a realidade 

docente veio reforçar a sua auto-imagem como professores não-tradicionais. No caso de 

Cheila, ainda que não existindo uma interacção muito intensa com os seus pares, esse 

contacto vem reforçar uma auto-imagem positiva de competência. O caso de Susana é 

completamente distinto, na medida em que as sub-culturas onde se insere mudam 

bastante de escola para escola e, como referi acima, influenciam bastante o processo de 

construção da sua identidade profissional, gerando diversos conflitos e dilemas pessoais. 

Para além da resposta às situações concretas que decorrem da sua interacção com os 

alunos, estes professores em início de carreira denotam, no geral, aperceber-se das 

características mais gerais da população escolar. Todos eles têm trabalhado em escolas 

com alunos com diversos tipos de carências, no entanto, o impacto que tais 

circunstâncias têm sobre a sua identidade profissional é bem diverso. Enquanto que, 

para alguns, essas experiências são encaradas como momentos de aprendizagem e 

transformação e constituem desafios interessantes, para outros são momentos penosos 

em que aprenderam algo mas que procurarão evitar no futuro. Mais uma vez se verifica 

como a pessoa do professor está presente na forma como entendem e vivem os 

contextos da prática (Bullough e Baughman, 1993). Para compreender a construção da 

identidade profissional do professor é necessário atender aos contextos bem como ao 

seu Eu e à sua biografia. 
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11.3.6. Condições sociais da pós-modernidade 

Através desta investigação é possível identificar alguns dos elementos que têm vindo a 

ser reconhecidos como desafios particulares à acção e ao desenvolvimento do professor 

nos tempos da pós-modernidade ou, dito de uma forma mais simples, na viragem para 

um novo milénio (Day, 2000; Hargreaves, 1998, 2002; UNESCO, 1996). Contudo, as 

implicações das condições sociais dos nossos tempos sobre a escola, interferem de 

maneiras muito diversas na construção da identidade profissional dos quatro jovens 

professores que participaram neste estudo. Curiosamente, dois destes professores 

parecem adaptar-se a essas condições e até tiram partido delas para alargar a sua 

identidade a outras dimensões, enquanto uma outra professora desenvolve a sua 

identidade profissional procurando evitar os efeitos de tais mudanças. Ainda em relação 

a uma outra professora, observa-se que o processo de construção da sua identidade 

profissional é profundamente influenciado pelas condições sociais e pelos contextos em 

que se desenrola a sua prática, gerando diversos dilemas e tensões. Verifica-se, também, 

que o seu projecto profissional se encontra numa certa indefinição. 

De uma forma geral, todos estes professores se apercebem de que a profissão é hoje em 

dia bastante exigente e complexa face às múltiplas situações com que têm que lidar. A 

diversidade entre os alunos, a falta de motivação e interesse pela escola, as dificuldades 

de aprendizagem e os problemas de integração social são alguns dos desafios que 

começaram a conhecer de perto através do contacto diário com os alunos. 

Simultaneamente, têm consciência de que a escola é para todos e que há que combater o 

insucesso e o abandono escolar. Tais circunstâncias exigem, na perspectiva destes jovens 

professores, um grande investimento na profissão, no entanto, vivem-no de formas 

diversas. Dois deles encaram-no como um factor positivo e que associam ao seu próprio 

desenvolvimento profissional (os casos das dinâmicas identitárias SER e APRENDER). 

Uma outra professora encara-o como uma extensão da sua atitude habitual de dedicação 

às suas actividades e que se expressa na quantidade de tempo que dedica às tarefas 

escolares, tanto na escola como em casa. No entanto, considera que tal investimento 

pode conduzir à decepção quando o professor não vê os esperados frutos do seu 

trabalho (o caso da dinâmica identitária FAZER). Ainda uma outra professora, associa o 
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investimento na profissão ao envolvimento em diversas actividades extracurriculares na 

escola, o que implica o dispêndio de tempo às custas de outras ocupações profissionais 

complementares ou da vida pessoal (o caso da dinâmica identitária TER). 

Esses desafios da escola de hoje constituem um teste à matriz principal sobre a qual se 

constrói a identidade profissional dos jovens professores. Todos eles iniciam a carreira 

com uma forte identificação com a disciplina. “Ser professor”, começa por representar 

exclusivamente “ser professor de Matemática”. No entanto, a complexidade da realidade 

educativa leva alguns a alargar essa identidade inicial à identidade profissional como 

educador. Nos outros casos, a identidade de matriz disciplinar sai reforçada quer porque 

aparentemente representa um domínio mais seguro (na dinâmica identitária, TER) quer 

porque corresponde a um certo sentimento de vocação (na dinâmica identitária, 

FAZER). A aceitação do seu papel como educador, como referi, leva alguns destes 

jovens professores a assumir uma responsabilidade pelo aluno (Van-Manen, 2000), o 

que lhes levanta, por vezes, dúvidas e incertezas de natureza moral. Este aspecto é 

particularmente relevante numa época que se caracteriza pela incerteza colectiva 

(Hargreaves, 1998), o que implica um esforço pessoal de construção identitária. 

Outro elemento que se afigura importante quanto à identidade profissional é o 

currículo, entendido em sentido lato. Estes jovens professores iniciaram a sua actividade 

num momento em ocorreram algumas mudanças significativas no ensino básico e em 

que os conceitos de gestão flexível do currículo e de autonomia da escola e do professor 

ganharam uma maior visibilidade (Fernandes, 2000). Alguns mostram-se empenhados e 

agradados por poder experimentar outros papéis como professores de Formação Cívica 

ou Estudo Acompanhado, e participar na Área de Projecto com as suas turmas de 

Matemática, embora nem todos tenham tido oportunidade de se envolver nessas novas 

áreas. Esse alargamento de funções é visto, por alguns destes professores, como uma 

oportunidade de conhecer melhor os alunos e de aprendizagem profissional. Nestes 

casos, embora a sua identidade dominante continue a ser a de professores de 

Matemática, o facto de se considerarem também educadores leva-os a encarar com 

naturalidade esses novos papéis, não os perspectivando como um afastamento do seu 

objectivo profissional principal.  
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A autonomia que manifestam na gestão do currículo da disciplina de Matemática é outro 

dos aspectos contrastantes entre estes professores em início de carreira. Todos eles 

reconhecem que o professor tem uma boa margem de autonomia para gerir o currículo, 

no entanto, alguns sentem-se muito pressionados pela extensão dos programas. A 

comparação com os outros colegas do grupo disciplinar, as provas globais e o 

prosseguimento de estudos são factores que alguns professores apontam como 

condicionantes de uma prática lectiva que gostariam que fosse menos tradicional. 

Observa-se, em alguns destes professores, um sentimento de culpa, uma “culpa 

persecutória” segundo Hargreaves (1998, p. 162) pelo receio de virem de alguma forma 

a prejudicar os alunos nas provas ou exames pelas suas práticas mais inovadoras. Deste 

modo, optam por não arriscar e conformam-se mais às práticas dos seus pares. Outros 

definem por si próprios aquilo que consideram fundamental na formação matemática 

dos seus alunos, muitas vezes de modo dissonante relativamente ao grupo disciplinar, 

assumindo a plena responsabilidade pelas decisões curriculares que tomam. 

Existem ainda outros aspectos em que se verifica a influência das condições sociais da 

pós-modernidade no processo de construção da identidade profissional. Um deles é a 

gama de oportunidades que se apresentam aos jovens de exercerem uma multiplicidade 

de escolhas (Giddens, 1994), no sentido de explorarem outras dimensões associadas à 

profissão. Dois destes jovens professores denotam aproveitar as condições que têm para 

intervir noutros espaços, por exemplo, no âmbito da APM. Apercebem-se também de 

que a investigação em Educação é uma área aberta para os professores, pela qual 

começam a mostrar um forte interesse (muito em especial, um destes professores). No 

caso destes dois jovens professores, o facto de não procurarem compromissos 

familiares nesta fase da vida, dá-lhes uma maior margem para se envolverem em 

diversos projectos profissionais. Este facto relaciona-se com as condições sociais da 

nossa época, na medida em que cada vez mais, pelo menos no nosso país, os jovens 

saem mais tarde de casa dos pais, embora possuam uma ampla liberdade, inerente à sua 

condição de adultos. 
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11.4. Implicações do estudo 

 
11.4.1. A formação inicial 

Uma das minhas primeiras motivações para esta investigação foi tentar compreender 

quais os motivos que levam os professores a desenvolver práticas e identidades 

profissionais tão diversas mesmo quando possuem uma formação inicial muito 

semelhante. Este estudo veio confirmar que os professores constróem identidades 

profissionais distintas, logo desde os primeiros anos de ensino, embora valorizando a 

sua formação inicial e mostrando um razoável sentimento de identificação com a 

instituição em que esta decorreu. Como vimos, a construção da identidade profissional é 

um processo complexo, em que entram em jogo múltiplas influências e referentes. A 

formação inicial é apenas um deles. Ainda assim, foi possível observar que esta cumpre 

um papel decisivo para alguns futuros professores, sendo de esperar que o seu impacto 

venha a ser ainda mais significativo e abrangente se forem bem aproveitadas as 

oportunidades que o contexto actual proporciona. 

Este estudo evidencia que o actual modelo de formação nesta instituição tem muitas 

potencialidades, mas também algumas fragilidades. O primeiro aspecto a focar é o facto 

de permitir, pela estrutura subjacente, que as três componentes da formação não se 

articulem, por vezes, funcionando quase de forma independente. Um segundo aspecto, 

é a ausência de um projecto de formação próprio da instituição, com orientações de 

natureza geral, onde se enquadre a contribuição de cada disciplina e com o qual o futuro 

professor se possa identificar. Um terceiro, em parte consequência do anterior, é a 

focagem quase exclusiva sobre a aquisição de conhecimentos e competências dando 

pouca atenção ao autodesenvolvimento do futuro professor. Um quarto aspecto diz 

respeito à prática pedagógica, que frequentemente não reúne as condições adequadas 

para o trabalho do estagiário e em que a intervenção da instituição de formação é, por 

vezes, pouco expressiva. 

Um resultado que sobressai da presente investigação é a necessidade de ter em conta a 

biografia do professor para perceber a sua identidade profissional. Em consequência, 

poder-se-á afirmar que é indispensável que também na formação inicial se atenda à 
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biografia e ao Eu do professor (Lawson, 1992). Também noutras investigações se tem 

sugerido que é necessário partir das crenças e concepções prévias dos futuros 

professores sobre o ensino e a aprendizagem e sobre a profissão (Flores, 2002; Galvão, 

1998; Ponte et al., 2000; Sendan e Roberts, 1998). No entanto, este estudo evidencia que 

é necessário ir mais longe, atendendo à pessoa do futuro professor e ao seu projecto de 

vida. Assim como se reconhece que o professor deve compreender quem o aluno é, 

também os formadores precisam de compreender quem é o futuro professor, atender às 

suas características pessoais e à sua origem sócio-cultural, bem como conhecer as suas 

expectativas e aspirações. Fazendo ‘tábua rasa’ do background cultural dos alunos, o 

ensino superior acaba por legitimar as desigualdades sociais que pretende combater. 

Embora aparentemente se possa considerar que os efeitos dessas desigualdades foram 

anulados através da aquisição de um diploma, no entanto, quando se faz uma análise 

qualitativa da formação pode perceber-se que estes, muitas vezes, perduram. 

Embora nesta investigação se tenha notado a relevância dos momentos de discussão 

que aconteciam com bastante frequência em algumas disciplinas da componente 

educacional, parece que muitas vezes estes acabam por constituir simples exercícios 

académicos, para alguns dos futuros professores. Alguns expõem-se e expressam as suas 

convicções, mas muitos não o fazem habitualmente. Deste modo, o formador precisa de 

criar as condições adequadas para promover, entre todos os formandos, a auto-reflexão 

e a partilha de perspectivas e valores. Um dos objectivos da formação deve ser também 

o de promover o autoconhecimento e a autocompreensão na medida em que são 

condições necessárias para o desenvolvimento enquanto pessoa e profissional. Pelas 

mesmas razões que apontam os professores do ensino básico ou do ensino secundário, 

também na formação inicial existe amiúde um número elevado de alunos por turma e 

uma intensificação do trabalho do formador, razão pela qual não é, habitualmente, fácil 

para este ter oportunidades de conhecer realmente quem é o futuro professor. Contudo, 

tal conhecimento é essencial para vir a auxiliar o futuro professor na construção do seu 

projecto profissional. 

Um dos objectivos destacados da formação inicial é proporcionar ao futuro professor a 

aquisição de um conjunto de conhecimentos e competências considerados relevantes 
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para o desempenho da sua profissão. Um dos aspectos que mais tem ocupado as 

discussões em torno da formação é, exactamente, saber se o professor desenvolveu um 

conhecimento profissional significativo. Este estudo vem mostrar, porém, que não é o 

saber fazer, por si só, que determina a identidade profissional do professor. O 

conhecimento didáctico, por exemplo, é um elemento muito importante na identidade 

profissional, mas não pode ser encarado à parte das perspectivas mais alargadas do 

professor sobre a Educação e o ensino da Matemática. Como vimos, alguns dos jovens 

professores deste estudo, embora valorizando um ensino não tradicional e acreditando 

que possuíam um conhecimento didáctico que lhes permitia desenvolver práticas 

inovadoras, ao aperceberem-se dos obstáculos que se levantam a tal tipo de prática, 

acabam por acomodar-se. A partir dos estudos de caso realizados, é possível verificar 

que há necessidade de reforçar a discussão sobre as finalidades da Educação e do ensino 

da Matemática, em particular, tendo em conta as concepções e a própria experiência 

escolar dos futuros professores. Tal discussão terá toda a vantagem em ser prolongada 

para o estágio, o momento em que as suas perspectivas sobre as finalidades são 

questionadas face aos constrangimentos e contradições curriculares de que se vai 

apercebendo, aos interesses e necessidades dos seus alunos e às perspectivas dos seus 

pares. 

Nos primeiros anos de carreira, alguns destes jovens professores passaram a atribuir à 

dimensão “educador” um lugar importante na sua identidade profissional, ao se 

aperceberem de que a complexidade da realidade escolar exigia deles mais do que serem 

apenas professores de Matemática. No entanto, a formação inicial nem sempre é bem 

sucedida em fazer sentir aos futuros professores o papel importante que podem ter nas 

vidas dos jovens, não só quando proporcionam aprendizagens significativas na sua 

disciplina, mas também quando contribuem para a sua formação enquanto pessoas, quer 

através do seu discurso quer pelo modelo que estabelecem pelas relações interpessoais 

(Fenstermacher, 1990; Hansen, 2001). De forma que é fundamental que a formação 

inicial proporcione experiências de aprendizagem aos futuros professores, através das 

quais eles possam começar a definir o seu papel como educadores, alargando as suas 

competências profissionais para além da esfera do conhecimento didáctico. Os estudos 

de caso destes jovens professores também evidenciaram que as emoções desempenham 
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um papel importante na sua identidade profissional. Tal como refere Day (2000), no 

ensino estão envolvidos, simultaneamente, a mente e o coração, portanto, a visão 

cognitivista do ensino que é, muitas vezes, transmitida pela formação inicial pode dar 

uma ideia distorcida da profissionalidade docente. Os conceitos de profissionalismo e de 

profissional competente, precisam de ser explorados com os futuros professores para 

que estes não os reduzam à ideia de competência na área disciplinar. 

A formação educacional necessita de continuar apostada em promover um contacto 

directo dos futuros professores com a escola, bem como ajudá-los a reconhecer os 

desafios com que o professor se confronta actualmente (Alarcão, 1998; Hargreaves, 

2000a). Se tal não for feito, o estágio pode constituir um momento de “choque com a 

realidade” demasiado desgastante para quem tem que realizar tantas aprendizagens 

(Schmidt e Knowles, 1995). 

O estágio constituiu uma experiência de aprendizagem de grande relevância para a 

maioria dos jovens professores que participaram neste estudo e com implicações 

significativas na sua identidade profissional. A análise das condições em que o estágio 

destes professores ocorreu leva-me a destacar alguns elementos que poderão contribuir 

positivamente para a formação dos novos professores, e que na sua maioria têm sido 

também apontados noutros estudos (Flores, 2002; Galvão, 1998; Ponte et al., 2002). O 

modelo de estágio em vigor na FCUL tem muitas potencialidades, podendo contribuir 

decisivamente para formar professores empenhados e com capacidade para lidar com os 

enormes desafios que se levantam actualmente à sua acção. Destacam-se como 

elementos muito positivos, uma forte componente colaborativa no seio do núcleo de 

estágio, envolvendo os estagiários e a orientadora de escola, e o facto do estagiário ter 

turmas próprias. Por vezes aponta-se como motivação principal para a dedicação do 

estagiário durante este ano a classificação final, mas há que ter em conta que existe todo 

um contexto que favorece a experimentação, nomeadamente um grupo coeso com 

objectivos comuns, e onde o estagiário se sente muito apoiado. Pelo que observámos 

neste estudo é muito difícil voltar a ocorrer mais tarde uma situação tão favorável como 

esta. 
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A articulação do trabalho realizado na escola com a universidade é fundamental para se 

desenvolver uma nova forma de conceptualizar a ligação entre teoria e prática, não 

como dois domínios independentes que o professor tem que articular mas como duas 

fases alternadas de uma única actividade (Russell, 1988). Neste contexto, assume 

especial relevância a promoção da reflexão sobre a prática e sobre o processo de 

aprendizagem do professor, porque a experiência só por si não é suficiente (Asher e 

Malet, 1996; Johnston, 1994). Tal como na componente educacional da formação inicial, 

é importante que os orientadores atendam à pessoa do professor-estagiário e ao seu 

projecto de vida e criem condições para reflectir sobre as suas concepções e crenças 

acerca do ensino e da profissão. Por outro lado, o estagiário necessita de ter, por parte 

dos seus orientadores, um apoio e um suporte emocional que o ajude a lidar com as 

dificuldades do dia-a-dia (Schmidt e Knowles, 1995) e a examinar os seus sentimentos, 

frequentemente muito negativos, sem entrar no desânimo total (Trumbull, 2001). No 

relacionamento dos orientadores com o estagiário em especial o da escola com quem 

contacta todos os dias, existe uma componente afectiva que é muitas vezes crucial para a 

criação de um bom ambiente e que dá grande confiança ao estagiário (Kagan, 1992). 

Um outro aspecto bastante relevante na construção da identidade profissional do 

professor é a sua integração na escola no ano de estágio. Muitas vezes os estagiários têm 

uma experiência de trabalho muito centrada na sala de aula e interagem muito pouco 

com outros professores, mesmo com os do seu grupo disciplinar. Verifica-se que o 

trabalho interdisciplinar é quase inexistente, mesmo quando há outros núcleos de 

estágio na mesma escola. Estas situações levam alguns jovens professores a 

considerarem que tiveram uma vivência limitada da vida escola, o que lhes vai dificultar 

a integração numa nova escola no ano seguinte. 

Dado que o estágio é uma componente da formação inicial que tem um peso muito 

significativo na classificação final de curso, é frequente existirem expectativas muito 

elevadas por parte do estagiário quanto à sua avaliação. Daí que se torna fundamental 

um trabalho por parte dos orientadores no sentido de lhe fazerem sentir aquele ano 

principalmente como um momento de aprendizagem. A postura que o estagiário assume 

relativamente àquela experiência formativa poderá ter implicações importantes na forma 
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como irá perspectivar o seu desenvolvimento profissional no futuro. Simultaneamente, 

o estagiário deve ser ajudado a compreender que o estágio constitui apenas um princípio 

de um longo processo de desenvolvimento, que poderá ser enriquecido de múltiplas 

formas e que não se reduz ao acumular de experiência através dos anos (Johnston, 

1994). 

Este estudo vem mostrar que a investigação em Educação pode começar a interessar os 

professores desde o início da carreira e que poderá constituir um elemento importante 

na construção da sua identidade profissional, como tal deverá também ser objecto de 

atenção no processo de aprender a ensinar, quer na parte curricular da formação inicial, 

quer na prática pedagógica (Lampert, 1998; Silva, 1997). Algumas investigações 

realizadas no nosso país apontam, por exemplo, para o potencial da investigação-acção 

como uma estratégia de formação reflexiva para o ano de estágio (Brunheira, 2002; 

Moreira, 1997; Perez, 2002) que, segundo os resultados deste estudo, poderia ser um 

contributo importante para o desenvolvimento de identidades profissionais mais 

adaptadas aos problemas complexos com que os professores se debatem no início da 

sua carreira.  

No fundo, estas propostas partem do princípio de que é possível estabelecer objectivos 

mais ambiciosos para a formação inicial e para o estágio, em particular. Deste modo, por 

um lado, colocam-se diversas questões quanto ao modo de selecção dos orientadores de 

escola, bem como da formação e do enquadramento que a universidade lhes 

proporciona. Por outro lado, há que ter em conta que para realizar um trabalho deste 

tipo exige-se uma maior disponibilidade dos orientadores da universidade para 

acompanhar os projectos de formação, o que poderá ser conseguido, por exemplo, 

através de uma utilização mais extensiva e planeada das facilidades concedidas pelas 

TIC, através da comunicação virtual. Perante a experiência acumulada na formação 

inicial e o avolumar da investigação sobre a fase do “aprender a ensinar” haverá 

condições de fazer uma reflexão profunda sobre o projecto de formação de professores 

das instituições de ensino superior. Nessa reflexão há que atender que o processo 

formativo do professor, enquanto desenvolvimento profissional, ocorre ao longo da sua 
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vida profissional e que, como tal, a formação inicial deverá articular-se com a formação 

contínua do professor. 

Uma das preocupações que estes jovens expressaram relativamente ao seu futuro 

profissional, face às dificuldades de colocação como professores, foi a falta de 

qualificações para exercerem outra profissão ligada ou não à educação ou ensinarem 

uma outra área. De facto, a formação inicial nas universidades é muito especializada no 

nosso país. Paradoxalmente, desde há muitos anos que se concede a oportunidade de 

profissionalização para leccionar a disciplina de Matemática no 3º ciclo do ensino básico 

e no ensino secundário, a pessoas que entraram nos Quadros de Nomeação Provisória, 

com licenciaturas em áreas muito diversas e que nada tinham a ver com o ensino. 

Este será um momento que, sem dúvida, obriga a repensar o papel destas instituições 

uma vez que vem a ser cada vez mais difícil atrair jovens para os cursos de formação de 

professores, dadas as baixas expectativas de emprego como professores. Diversas 

questões se levantam: Que outros caminhos poderão estas instituições seguir? Que 

alunos ainda procurarão um curso de formação de professores? Quais serão as suas 

motivações? Que implicações isso terá na própria formação inicial?. 

 
11.4.2. Os primeiros anos na profissão 

O início da profissão tem vindo a ser apontado como um momento decisivo que tem 

consequências importantes na carreira do professor, e, por esse motivo, é fundamental 

procurar conhecê-lo em profundidade. Não será suficiente para tal identificar as 

dificuldades com que os professores principiantes se confrontam, o chamado “choque 

com a realidade”, ou encarar este período como uma fase com características bem 

determinadas, tais como a “sobrevivência” e a “descoberta” (Huberman et al., 1997; 

Veenman, 1984). Este estudo vem mostrar que, ao contrário da visão homogénea sobre 

a fase inicial da carreira que muitas investigações apresentam, existem formas muito 

diferentes de interpretar e de viver a profissão logo desde os primeiros anos de ensino, 

mesmo entre professores que supostamente tiveram a mesma formação inicial. Há que 

procurar conhecer essas diferenças e saber interpretá-las. De facto, existe uma 

complexidade muito grande por de trás daquilo que vulgarmente enunciamos como 
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sendo o conhecimento profissional do professor e que, no início da carreira, se pensa 

que poderá indiciar se estamos perante um bom profissional ou não. O conhecimento 

profissional tem de ser equacionado em termos de um conjunto vasto de parâmetros, 

tendo em conta os contextos de trabalho do professor, as suas perspectivas acerca da 

profissão e a forma como se articula o seu projecto profissional com o seu projecto de 

vida pessoal. 

Como vimos, através dos estudo de caso destes quatro professores em início de carreira, 

a biografia, a formação inicial e os contextos em que se desenrola a prática contribuem 

interactivamente para a construção da sua identidade profissional. Como refere 

Bullough (1997), num processo complexo como é o tornar-se professor, “as pessoas 

contam, os contextos contam, os acontecimentos contam e, como resultado, os 

professores mudam” (p. 92). Como tal, embora estes jovens professores tenham 

passado pela experiência formativa do estágio, assumindo a responsabilidade por duas 

turmas, nos primeiros anos de carreira realizam ainda muitas aprendizagens decorrentes 

das situações que vão vivendo. 

Em diversos estudos tem sido apontada a necessidade de dar uma atenção especial a 

este período inicial na profissão, nomeadamente através da criação de programas de 

indução (Braga, 2001; Cordeiro-Alves, 2000; Flores, 2000, 2002; Serpell, 1999; Silva, 

1997; Tickle, 2000). No entanto, no nosso país persiste uma total ausência de medidas 

que visem apoiar os professores nos seus primeiros anos na profissão. As escolas, na sua 

maioria, não têm em conta a condição de principiante destes professores e, além do 

mais, não são, habitualmente, lugares em que se favoreça a aprendizagem e o 

desenvolvimento profissional mas que se pautam pelo individualismo. Neste estudo, 

observámos algumas excepções a este tipo de cultura profissional e, nesses casos, o 

impacto sobre a identidade profissional do(a) jovem professor(a) foi bastante 

significativo. 

Este estudo vem mostrar que o processo de tornar-se professor e de construção de uma 

identidade profissional não pode ser entendido simplesmente como um processo de 

socialização, através do qual se adquire os conhecimentos, normas e valores da 

profissão. As perspectivas de socialização na profissão não são suficientemente ricas 
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para interpretar um processo multifacetado, subjectivo e idiossincrático, que envolve 

“relações complexas entre pessoas e entre a pessoa e o contexto escolar” (Bullough e 

Gitlin, 1994). A influência da classe profissional é, com certeza, importante, mas não 

nos podemos esquecer que esta é uma profissão que: 

 se caracteriza pela heterogeneidade, não se tratando verdadeiramente de uma 

profissão (quanto muito de uma semi-profissão); 

 é exercida (ainda) muito em isolamento dos seus pares; 

 a interacção com os alunos tem, em alguns casos, uma influência modeladora 

muito significativa. 

Assim sendo, é imprescindível que se tomem medidas concretas que facilitem a 

integração dos jovens professores. As questões importantes que se colocam nada têm a 

ver com a certificação. Os alunos foram submetidos a uma avaliação contínua durante 

um ano lectivo completo em que tiveram que demonstrar a sua competência científica e 

pedagógica. O estágio constitui um contexto muito favorável para se poder analisar se o 

candidato a professor tem condições de exercer a profissão com qualidade, algo que 

nenhum exame poderá vir a fazer, por mais bem elaborado que seja. 

Como orientadora através do trabalho com estagiários, e agora neste estudo, tenho 

construído a ideia de que existem novos professores que estão empenhados em fazer 

algo de diferente do ensino e não apenas em imitar os modelos e reproduzir as ideias 

daqueles que já estão há mais tempo no ensino, como refere por exemplo Vieira (1999). 

Mas, os comentários que os jovens professores ouvem, por vezes, nas suas escolas, 

acerca de si próprios, nomeadamente que vêm para o ensino com ideias irrealistas e 

desajustadas da realidade, acaba por minar a confiança inicial de muitos deles. 

Como este estudo mostrou, o jovem professor pode ter desenvolvido um conceito 

muito favorável relativamente à colegialidade, devido às suas experiências de trabalho 

colaborativo na formação inicial. Esse poderá constituir um ponto de partida para a 

criação de sistemas de apoio a estes professores. Não existindo, por parte do Ministério 

da Educação, nem das escolas que os recebem, iniciativas concretas para a fase de 

indução, as instituições responsáveis pela formação inicial podem desempenhar um 
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papel importante a este respeito: Será possível criar um sistema na universidade de 

forma a seguir os primeiros anos de carreira dos formandos? Como sensibilizar as 

escolas e os órgãos de gestão para a importância desta fase inicial na profissão? Assim 

como na formação inicial a criação de parcerias se afigura um caminho promissor, 

também na fase inicial de carreira haverá muitas vantagens em construir projectos 

comuns de desenvolvimento profissional (Rust, 1994; Day, 1998). No final do estágio, 

seria vantajoso identificar as áreas em que o professor precisa de um maior investimento 

nos anos subsequentes, bem como ajudá-lo a construir a matriz do seu projecto 

profissional. Consequentemente, nos primeiros anos de carreira, o professor poderia ser 

acompanhado na concretização dos seus objectivos profissionais, de acordo com o que 

tinha construído até ali. 

Esta investigação veio evidenciar a relevância que certos interlocutores assumem na 

construção da identidade profissional nos primeiros anos de ensino. Alguns destes 

jovens professores estabeleceram comunidades de referência que constituem um forte 

ponto de apoio. A sua identificação com essas comunidades faz com que não sejam tão 

influenciados pelas culturas “anti-progressistas da escola” (Rust, 1999), como acontece 

com outros jovens professores que estão muito isolados e sem referências profissionais 

significativas. Em alguns dos casos estudados, as iniciativas da APM revelam-se muito 

significativas, o que vem corroborar a ideia de que o associativismo pode desempenhar 

um papel importante na identidade profissional do professor (Ponte et al., 2001). Alguns 

destes jovens começaram também, desde logo, a procurar formação complementar, 

nomeadamente, círculo de estudos, oficinas de formação ou, até mesmo, pós-

graduações, para além da participação em alguns projectos. Esse interesse que os 

professores em início de carreira manifestaram em continuar a aprender, para além da 

sua prática diária, e que se expressou de diversas formas, mostra que há que ser 

cauteloso e bastante flexível quanto a possíveis propostas para programas de indução. 

Nesta investigação, verifica-se que aquilo que os jovens professores pretendem e 

procuram é um certo contexto de interacção ou uma comunidade de referência. Assim, 

em vez de se pensar em programas padronizados de indução, haverá toda a vantagem 

em permitir que sejam os próprios professores a procurarem formas de se desenvolver 
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profissionalmente segundo os seus interesses, embora dentro de um certo 

enquadramento institucional. 

A indução do professor deve ser entendida como um momento inicial de um longo 

processo de desenvolvimento profissional. Deste modo, é essencial pensar em formas 

de articular esta fase com a formação contínua de professores. A importância da 

biografia e do Eu do professor na construção da identidade profissional, amplamente 

documentada nesta investigação, tem de ser levada em conta também ao longo da 

carreira do professor (Lawson, 1992). As narrativas e as histórias de vida podem ser 

entendidas como ferramentas significativas de desenvolvimento profissional e de 

“desocultamento” da pessoa do professor (Ferreira-Alves e Gonçalves, 2001), 

contribuindo para o seu próprio desenvolvimento profissional (Alexander et al., 1992). 

 

11.5. A concluir 

 
A realização deste estudo veio reafirmar a minha convicção de que ser professor, nos 

dias actuais, representa um enorme desafio que exige o desenvolvimento de um 

conhecimento profissional multidimensional e complexo. Para além disso, o professor 

confronta-se com perspectivas e forças conflitantes do interior e do exterior do sistema 

educativo que exercem uma grande pressão sobre a construção da sua identidade 

profissional. A possibilidade de crescimento profissional dos professores em início de 

carreira, no sentido de dar resposta às grandes questões com que a escola se confronta 

hoje, depende de múltiplos factores, como vimos nesta investigação. No entanto, torna-

se claro que, perante as crescentes exigências que se colocam à prática do professor, é 

imprescindível reforçar e enriquecer a formação inicial e não enfraquecê-la com medidas 

que desconsideram a natureza específica da profissão e a complexidade dos tempos que 

vivemos. 

Pela minha parte, este trabalho constituiu uma experiência muito significativa de 

aprendizagem, através do qual pude deambular por caminhos inusitados, explorar 

diversas áreas e autores que me eram desconhecidos e repensar a minha própria 

identidade profissional. A possibilidade que tive de acompanhar estes professores em 
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início de carreira, por um período de três anos, foi um elemento muito significativo 

deste percurso. O resultado pessoal desta viagem não pode ser totalmente condensado 

neste documento, mas vai com certeza transformar as minha práticas como formadora e 

investigadora. Aquilo que espero, como pessoa profundamente comprometida com a 

melhoria do ensino da Matemática e com a educação dos nossos jovens, é que, assim 

como me foi dada a oportunidade de crescer profissionalmente através deste trabalho, 

sejam criadas as condições para que os futuros professores e os professores em início de 

carreira se possam desenvolver enquanto pessoas e profissionais e que na sua identidade 

profissional esteja sempre bem presente o “calor das lembranças”: 

A objectividade, que normalmente se exige a quem escreve, não é 
incompatível com o calor das lembranças. Pelo contrário, é bem no recesso 
de cada um, na sua experiência mais íntima e calorosa que está a verdadeira 
generalidade, por isso que só é extensível aos outros o que em nós demora e 
persiste – (Vitorino Nemésio). 

 

 

                                                 
NOTAS 

i No caso da professora Cheila que viveu o estágio de uma forma diametralmente oposta – com 
falta de apoio e turmas difíceis – sentiu logo nesse ano a complexidade da profissão, mas ainda 
assim o peso da identidade como formanda não pode ser desconsiderado. 
ii Esta perspectiva aproxima-se daquela que é apresentada em (Mesirow, 1991), embora sendo-
lhe impostas menos condições. 
iii Apresentado na secção 11.1 
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ANEXO 1 
 

Guião da entrevista 1 
 
 

1. Caracterização geral da experiência do 1º ano como profissional: 
- Grau de satisfação (Em que aspectos? Porquê?) 
- Relação com os alunos 
- Relação com colegas (conselho de turma, grupo disciplinar, outros) 
- Relação com comissão executiva 
- Cargos desempenhados (Quais? Grau de satisfação? Porquê?) 

 
2. Caracterização sumária da formação inicial 

- Componente da área da especialidade (grau de satisfação e caso de sucesso ou 
insucesso?) 
- Componente educacional (grau de satisfação e caso de sucesso ou insucesso?) 
 

3.  Caracterização da experiência de estágio 
- O que destaca do ano de estágio? 
- Grau de satisfação (Em que aspectos? Porquê?) 
- Que tipo de trabalho colaborativo existiu no estágio? 
 

4. Evolução como profissional em relação ao estágio? 
- Na componente de ensino (competência científica, didáctica, pedagógica) 
- Nas outras tarefas 
- Auto-imagem como professor (no estágio: via-se mais como aluno ou como 
professor?) 

 
5. Quais as suas principais características como professor? 

(Qual o estilo que persegue e como acha que os alunos o vêem: profissional, 
matemático, exigente, distante, efusivo, amigo, confidente...) 

 
6.  Imagem como profissional face à escola 

- Como os colegas na escola o encaram? 
(principiante, inexperiente, competente, cumpridor, activo, inovador, tradicional, 
revolucionário, crítico...) 
- Imagem que procura projectar perante os colegas 

 
7. Que tipo de utilização faz das TIC? (pessoal, profissional: aulas, escola) 

 
 



 

 
Anexos 

573

 
 

8. Como se sente na profissão (confrontar com expectativas anteriores)? Quais as 
expectativas de colocação para o próximo ano lectivo? Que projectos 
profissionais tem para o futuro? 
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ANEXO 2 
 

Guião da entrevista 2 
 
 
Objectivos: 

* Perceber bem quais as motivações para a profissão e como têm evoluído 
- Quando pensaram escolher a profissão como a viam: em termos de funções, 

regalias, tipo de trabalho, relações profissionais, componente lectiva 
* Perceber bem como a sua visão da profissão tem evoluído  
 
 
(Ideias para a exploração de aspectos biográficos nas entrevistas) 

Processo identitário biográfico: 
- Como os outros significativos encararam a sua decisão de tornar-se professor? E 

de Matemática? (familiares, colegas do secundário, amigos) 
 
- Quais os motivos da escolha da profissão? 

o Factores externos: estabilidade de emprego, garantia de emprego, ausência 
de hierarquias, ausência de chefe/patrão, horário, férias, salário 

 
o Factores internos: O ensinar, o lidar com jovens, a missão... 

 
- Como relaciona esta decisão com os percursos e ambições familiares (conhecer 

um pouco da origem socio-cultural da família) 
 

- Como se vê em termos da profissão escolhida, neste momento, face aos seus 
antigos colegas e amigos? 

 
- Como encara actualmente a carreira de professor? E a progressão na carreira? 
 

 
A profissão 

- Qual a natureza da actividade? (Profissão, semiprofissão..., “caring”) 

- Qual o grau de autonomia nas suas decisões? 

- Sente-se responsável perante quem? (alunos vs. directrizes do ministério) 

- Há momentos de contradição entre o que quer fazer e o que é imposto? 
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Processo identitário relacional: (Quais as pessoas que o têm ajudado a desenvolver-se 
profissionalmente? E qual a sua importância relativa?) Reconhece a contribuição de 
algumas pessoas na construção de si como professor? Colegas, alunos, outros...? 
 
O estágio (processo identitário): De que forma, a auto-imagem que criou enquanto 
professor, no ano de estágio, o tem acompanhado ao longo deste ano? 
 

Balanço do primeiro ano 

 Quando terminou o ano e olhou para trás, como se sentiu no cumprimento do 
seu papel como professora? (liga-se com a secção anterior) 

(Ao olhar os alunos na última aula, o que pensou?) 

- O que destaca de mais positivo neste ano? E de mais negativo? 

- Relate-me uma aula muito boa e uma muito má. 

- De que forma pensa que estas experiências irão influenciá-lo no próximo ano? 

- Grau de satisfação com o que atingiu até aqui: Profissional e pessoalmente? 

 

A escola  

- Que diferenças encontra entre a escola de hoje e a que conheceste enquanto 
aluna? Como está a escola e o ensino hoje? 

- Que diferenças encontra nos alunos? O que pensa dos alunos hoje? O que 
conhece pessoalmente dos teus alunos? 

- A proximidade de idades ajuda? Porquê? Em que aspectos? 
- Qual o papel da escola na sociedade? E o do professor? 
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ANEXO 3 
 

Guião relativo à observação de aulas 
 
 

 
 
Preparação da aula 
 

- Conhecer os objectivos e as metodologias para esta aula 
- Esclarecer como irá apresentar a investigadora aos alunos 

 
 
Registo da aula 

 
- Conhecimento didáctico (conhecimento currículo....) 
- Dimensão moral do conhecimento profissional 
- Processos relacionais (Quem são os alunos que mais interferem e intervêm na 

aula? Com quem o professor interage mais?) 
- Como a pessoa do professor parece estar envolvida na aula? 

 
 
Reflexão sobre as aulas 

 
- Como correu a aula (uma impressão geral)? Grau de satisfação? 
- Atingiu os objectivos pretendidos? 
- Até que ponto foi uma aula típica? Em que se assemelha a outras? Em que se 

distingue? 
- Seria muito diferente na outra turma? E noutro nível de escolaridade? 
- Por que motivos tomou determinada acção ou opção? (Quem já viu fazer 

assim? Onde aprendeu...?) 
- Pedir comentários ao professor sobre alguns elementos do registo da aula 
 
 

Próxima aula 

 
- O que pretende fazer? 
- Que aspectos pretende dar maior atenção? 
- Fazer vídeo da aula? 
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