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Capítulo I 

Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender é poder perguntar, melhor interrogar, melhor procurar, 

porque só se encontra o que se procura, porque os desafios que 

temos para responder exigem essa capacidade de ir aos problemas, 

fazendo outras maiores perguntas… 

Martins (2007:17) 
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1.1. Motivações para o Estudo e Contextualização 

 

No que diz respeito à dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, o Decreto-

Lei 240/2001 de 30 de Agosto salienta vários parâmetros, mas vem também realçar o que 

outros normativos legais têm vindo a mencionar, de há uns anos a esta parte, que é a 

importância da língua portuguesa na formação integral de todo o professor. Reconhecendo o 

papel de relevo que a Língua Portuguesa desempenha na aquisição de múltiplos saberes, este 

decreto, no ponto 2, alínea d), reforça a importância da transversalidade desta língua, ao 

nível do currículo, afirmando que uma das competências do professor é utilizar 

correctamente a língua portuguesa nas suas vertentes escrita e oral, constituindo essa 

correcta utilização, objectivo da sua acção formativa.  

 Também o Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, no seu artigo 6 – Formações 

transdisciplinares – afirma que a educação para a cidadania bem como a valorização da língua 

portuguesa e da dimensão humana do trabalho constituem formações transdisciplinares, no 

âmbito do ensino básico. A lei de bases do sistema educativo, no seu artigo 47, postula que o 

ensino aprendizagem da língua materna deve ser estruturado de forma que todas as outras 

componentes curriculares dos ensino básico e secundário contribuam de forma sistemática 

para o desenvolvimento das capacidades do aluno ao nível da compreensão e produção de 

enunciados orais e escritos em Português.  

 Estes documentos não deixam dúvidas sobre a relevância que, actualmente, o 

discurso pedagógico oficial confere, no quadro curricular, à Língua Portuguesa, numa 

perspectiva transversal. Como defende Valadares (2003:13), esta orientação transdisciplinar 

no plano da educação linguística implica alterações no currículo e mudanças nas atitudes dos 

professores para com as suas especialidades, porque exige o desenvolvimento de novas 

competências no âmbito da análise e da intervenção sobre as práticas linguísticas. 

 Para Sim-Sim (1997:29), é fazendo uso correcto da língua, enquanto elemento 

unificador de um povo, que as pessoas conseguem comunicar devidamente entre si, em 

situações de acção e interacção social. A língua padrão é utilizada nos textos que consignam 

as normas de convivência social, jurídica e política da comunidade, nos compêndios 

escolares, na imprensa, nas obras (literárias e científicas) nela produzidas, nas situações 

institucionais de interacção, incluindo a própria escola. É pois um instrumento essencial de 

cidadania. 

 Nesta perspectiva, a língua portuguesa desempenha, através do desenvolvimento das 

suas competências, um papel de relevo na aquisição de saberes nas diversas disciplinas. É 

através do desenvolvimento de capacidades ao nível da leitura e compreensão orais e escritas 

da língua portuguesa que os alunos conseguirão construir a sua aprendizagem noutras áreas do 

saber, alcançando o tão desejado sucesso escolar e social. 
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 Dentro desta perspectiva, a disciplina de Matemática e, as dificuldades que a mesma 

suscita aos alunos em geral, tem desencadeado diversos estudos e investigações que, de 

alguma forma, confirmam a importância da Língua Portuguesa no ensino desta disciplina. 

Na óptica de Lopes (1970:39) a lógica linguística e a lógica matemática não são duas 

lógicas diferentes, mas dois graus ou usos (variavelmente eficazes) duma mesma lógica cuja 

identificação se está progressivamente fazendo desde há dois milénios e meio, pelo menos. 

Essa identificação, que é ao mesmo tempo construção recíproca, vai-se lentamente impondo, 

quer no plano científico, quer no plano literário, quer no plano didáctico. A lógica imanente 

à linguagem corrente quando correctamente usada é extraordinariamente complicada. 

Um estudo levado a cabo por Menezes (1999) aponta para a necessidade de articular a 

Matemática com a Língua Portuguesa, tendo em atenção dois níveis essenciais: o de estimular 

o trabalho colaborativo entre professores, podendo contribuir, deste modo, para a construção 

de outra cultura profissional; e, o de fomentar na sala de aula e nas duas disciplinas um 

trabalho de integração e complementaridade de conhecimentos. 

Na mesma linha de pensamento, Queiró (2007:86) também afirma que é bastante 

óbvio que um uso correcto e proficiente da língua é essencial para a boa aprendizagem de 

qualquer área, e em particular da Matemática: em Matemática o raciocínio é fundamental, e 

sem linguagem correcta não há raciocínio. 

Segundo Reis (2007:238), algumas das consabidas dificuldades dos nossos estudantes 

com a aprendizagem da Matemática são, antes de mais, dificuldades com o português, pelo 

menos em dois planos: no da construção, pelo professor, de enunciados, e no da 

compreensão, pelo estudante, de enunciados, mesmo quando eles são claros, o que nem 

sempre acontece. 

 Relativamente aos enunciados construídos pelos próprios professores, Menezes (1999) 

defende que a pergunta pode tornar-se muito relevante (…) conduzindo ao desenvolvimento 

de capacidades de comunicação e de raciocínio. Defende, igualmente, que a formulação de 

perguntas é um recurso muito utilizado no discurso da aula de Matemática, sendo aplicado em 

situações variadas. Também Ponte et al. (2005) defendem que o professor desempenha um 

papel fundamental na organização do discurso apresentado em sala de aula nomeadamente 

através do recurso às perguntas. 

 É nesta perspectiva que surge a pertinência desta investigação que visa apresentar 

uma reflexão sobre a importância da língua portuguesa na sala de aula de Matemática, 

nomeadamente através do discurso oral em geral e do questionamento em particular. 

Deste modo, a presente investigação, reveste-se de um carácter qualitativo e 

recorrerá pontualmente à investigação quantitativa com vista à obtenção de resultados 

estatísticos referentes ao comportamento dos intervenientes. 

Com vista à consecução deste projecto utilizar-se-á uma estratégia investigativa, 

tendo como base a investigação-acção. A mesma assumirá um papel importante na formação 

dos professores uma vez que levará os mesmos a questionarem as suas práticas e a 
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equacionarem novas soluções, permitindo-lhes a reconstrução de saberes anteriores e a 

reflexão sobre a prática de um modo contínuo e sistemático. 

Neste trabalho optou-se pela metodologia da investigação-acção cooperativa (Tripp, 

1989, citado por Moreira, 2001:33) onde as relações de poder entre as partes são muito 

semelhantes e todos os procedimentos são negociados. Com esta investigação pretendeu-se 

pôr em prática um modelo de investigação-acção participado em que o professor cooperante 

é inserido. Esta, por sua vez, é eminentemente prática, pois estuda as características 

específicas de cada aula, tendo como base uma observação centrada que permita 

flexibilidade de adaptação no decurso da sua implementação. 

Considerando-se, tal como Bogdan e Biklen (1994), que o principal instrumento de 

pesquisa em estudos de terreno é o próprio investigador, para a concretização deste estudo, 

recorrer-se-á a dois instrumentos: a observação participante e o inquérito, por meio de 

entrevista e por meio de questionário. Desta forma ir-se-á ao encontro do defendido por 

Lessard-Hébert et al. (2005:25,26) que afirma ser sabido que é frequentemente útil, se não 

mesmo necessário, recorrer a diferentes técnicas numa mesma investigação. 

Considerando quer o objecto do estudo em referência, quer os seus objectivos, 

explicitados mais adiante, torna-se fundamental proceder à análise crítica de conteúdo como 

forma de revelar as intenções e perspectivas do emissor, as opções que toma quando fala, no 

pressuposto de que os enunciados são sempre pragmáticos e ilocutivos e de que as relações 

comunicativas são relações sociais. Nesta perspectiva, a análise do discurso será, por 

conseguinte, interpretativa e explanatória. 

 A par dos normativos legais e processuais anteriormente referidos, torna-se 

importante salientar as motivações pessoais que estiveram na base deste estudo. Ao longo de 

quinze anos de ensino, sempre foi grande o interesse pela implementação de diferentes 

metodologias que permitissem, por um lado inovar e, por outro, despoletar o interesse pelo 

trabalho colaborativo. Contribuiu, em muito, para esta situação a leccionação da área de 

Estudo Acompanhado, que, em tempos, funcionou em regime de co-docência, com dois 

docentes em sala de aula, sendo um de Língua Portuguesa e outro de Matemática. Graças ao 

espírito de iniciativa, à disponibilidade e ao gosto pelo trabalho colaborativo que os 

diferentes docentes de Matemática, que se cruzaram com a investigadora, apresentaram, foi 

possível ao longo de diferentes anos lectivos implementar estratégias de cooperação, com 

vista à articulação das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. Surgiu, assim, a 

possibilidade de se desenvolver um conjunto de actividades onde ambas as disciplinas se 

complementavam, reconhecendo os alunos que, efectivamente, as dificuldades que, 

frequentemente, surgiam estavam relacionadas com dificuldades ao nível do domínio da 

Língua Portuguesa.  

 Desta forma, com o conhecimento teórico veiculado por diferentes meios, a 

investigadora teve a oportunidade de, in loco, constatar, por um lado, as dificuldades dos 

alunos e, por outro, verificar que eles próprios tinham consciência do papel de relevo que o 
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domínio da língua portuguesa representava na compreensão de outras áreas do saber, 

nomeadamente, na disciplina de Matemática. 

 Esta situação vivenciada pela investigadora, paralelamente às alterações recentes na 

legislação que regula o novo Estatuto da carreira Docente e a avaliação de desempenho do 

pessoal docente, que vêm colocar em relevo e fazer repensar sobre as funções supervisivas, 

com a obrigatoriedade da observação de aulas em alguns dos escalões, até então, 

praticamente confinada, à formação inicial de professores, contribuíram para o 

desenvolvimento desta investigação. Foi dentro deste paradigma de mudança que surgiu, de 

forma mais acentuada, o interesse pela formação de professores como um processo contínuo, 

entendendo o ambiente em sala de aula como um importante contexto formador na 

construção de uma consciência colectiva, com vista a uma prática reflexiva. 

 

1.2. Questões Investigativas e Objectivos da Investigação 

 

Partindo do anteriormente exposto, destacam-se as seguintes questões investigativas 

que estão na base deste estudo: 

 

� Será que os professores de Matemática consideram que a sua competência 

linguística em Língua Portuguesa influencia a aprendizagem na sua disciplina? 

� Os professores de Matemática terão consciência do tipo/qualidade do seu discurso 

oral, nomeadamente no que diz respeito ao questionamento em contexto de sala de 

aula? 

� Que desempenhos linguísticos revelam os professores de Matemática, 

nomeadamente no que se refere às perguntas orais na sala de aula? 

� A reflexão sobre a importância da Língua Portuguesa e o tipo/qualidade do 

questionamento em sala de aula poderá trazer melhorias ao ensino-aprendizagem da 

Matemática? 

 

 Tendo como ponto de partida as questões de investigação, surgiram os respectivos 

objectivos gerais e específicos que, através de uma metodologia de investigação/acção, 

permitirão uma análise qualitativa do tema em estudo. 

 

Objectivo Geral 

 

� Reflectir crítica e sistematicamente sobre a prática lectiva, desenvolvendo uma cultura 

reflexiva no seio da classe docente. 
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Objectivos Específicos 

 

� Conhecer as percepções dos professores de Matemática, quanto à sua função de 

professores da língua materna. 

� Reconhecer a importância da língua materna na compreensão da linguagem 

matemática. 

� Compreender a importância do questionamento no processo de ensino-aprendizagem. 

� Analisar criticamente o nível cognitivo e funções diferenciadas das perguntas em 

contexto de sala de aula. 

 

1.3. Organização do estudo 

 

A presente investigação está organizada em seis capítulos: 

- Capítulo I Introdução. 

- Capítulo II Supervisão Pedagógica. 

- Capítulo III A Língua Portuguesa como Instrumento de Ensino e Aprendizagem. 

- Capítulo IV Metodologia de Investigação. 

- Capítulo V Estudo Empírico. 

- Capítulo VI Considerações Finais. 

 

O primeiro capítulo apresenta as motivações para a realização deste estudo, assim 

como os objectivos e as questões investigativas que serviram de base a esta investigação. 

O segundo capítulo foca o papel da supervisão pedagógica em contexto de sala de 

aula. Apresenta, também, os pressupostos que estão subjacentes à planificação/ observação/ 

avaliação de uma aula, assim como a referência a alguns instrumentos que permitem avaliar o 

desempenho dos diferentes intervenientes (alunos e professores), nesse mesmo espaço. Neste 

capítulo, fez-se referência a diferentes autores tais como: Alarcão, Vieira, Amaral, 

Formosinho, Sá-Chaves, Estrela, Cortesão, De Landsheere, Schön, Zeichner, Holly, Wallace, 

Stones, Zabalza, Arends, entre outros. 

 O terceiro capítulo estabelece o relevo da transversalidade da língua materna e da 

importância da mesma na aprendizagem da Matemática. Dar-se-á realce, essencialmente, ao 

discurso oral dos professores, em sala de aula, com especial atenção para o papel que 

desempenha a pergunta na interacção verbal professor/aluno/professor. Dentro deste 

âmbito, focaram-se diferentes autores como, Sim-Sim, Amor, Mateus, Gouveia, Pedro, 

Valadares, Loureiro, Pimm, Ponte, Menezes, Cazden, Marzano, Vygotsky, Ausubel, Saussure, 

Moreira, Ançã, Barros, Otero, Van der Meij, entre outros. 

 O quarto capítulo apresenta a metodologia de investigação que foi aplicada neste 

estudo, salientando-se a importância da investigação-acção neste processo. Alguns dos 
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autores referidos foram os seguintes: Bogdan e Biklen, Lessard-Hébert, Peretz, Moreira, 

Amaral, Almeida e Pinto e Vala. 

 O quinto capítulo foca os resultados do estudo empírico realizado, apresentando o 

plano de formação, os resultados dos questionários aplicados e a reflexão dos diferentes 

intervenientes sobre o processo desenvolvido. 

 O sexto capítulo debruça-se sobre as considerações finais realçando a conclusão, as 

limitações do estudo e as recomendações para futuras investigações. 
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Capítulo II 

Supervisão Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) a supervisão implica uma visão de qualidade, inteligente, livre, 

experiencial, acolhedora, empática, serena e envolvente de quem 

vê o que se passou antes, o que se passa durante e o que se passará 

depois, ou seja, de quem entra no processo para o compreender por 

fora e por dentro, para o atravessar com o seu olhar e ver para 

além dele uma visão prospectiva baseada num pensamento 

estratégico. 

                                                   Mintzberg (1995), citado por Paiva (2009:62) 
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2.1. Conceitos de supervisão 

 

Ao falar-se em reforma educativa, fala-se em mudança: mudança dos conceitos de educação, 

de escola, de ensino e de expectativas, surgindo, assim, uma nova forma de encarar a 

supervisão pedagógica. 

 A noção de supervisão pedagógica em Portugal esteve, até há bem pouco tempo, 

associada à formação inicial de professores, à profissionalização em serviço e a funções de 

carácter inspectivo. 

 Na perspectiva de Alarcão (2000:18), a supervisão em Portugal tem sido pensada, 

sobretudo, por referência ao professor (em formação inicial) e à sua interacção pedagógica 

em sala de aula. 

 Ao longo dos tempos, vários foram os autores que teceram a definição de supervisão. 

 Segundo Reis e Hortale (2004), citados por Barros (2008:40),  

 

(…) o termo supervisão tem a sua origem nas palavras latinas “super” que 

significa “sobre” e “video” que tem como equivalente “eu vejo”. A 

etimologia da palavra supervisão remete à qualidade de uma SUPER 

VISÃO, ou seja, aquela pessoa que vê mais e melhor que outra. 

 

 Segundo Vieira (1993:28), (…) a supervisão é a actuação de monitorização sistemática 

da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos de reflexão e de 

experimentação. 

 Para Ribeiro (2000:90), (…) supervisionar comporta a ideia de interajuda, de 

monitorização, de encorajamento para que cada qual dê o seu melhor nas suas situações 

problemáticas com que se depara. 

 Na mesma linha de pensamento, Amaral et al. (1996:94) defendem que Supervisionar 

deverá ser um processo de interacção consigo e com os outros, devendo incluir processos de 

observação, reflexão e acção do e com o professor. 

Ao longo dos últimos tempos, o conceito de supervisão tornou-se mais abrangente, 

não estando unicamente confinado ao desenvolvimento do trabalho do professor em formação 

inicial e em sala de aula. 

Diferentes alterações quer ao Regime de Autonomia das Escolas, quer ao Estatuto da 

Carreira Docente e à Avaliação de Desempenho dos Professores reavivaram no quotidiano das 

escolas a necessidade de práticas de supervisão até agora pouco habituais no sistema 

organizacional das mesmas. 

 Face às mudanças, Alarcão (2000:18) considera que é necessário redefinir o conceito 

de supervisão, afirmando que o objectivo é: 
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(…) o desenvolvimento qualitativo da organização da escola e dos que nela 

realizam o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa 

através de aprendizagens individuais e colectivas, incluindo a formação de 

novos agentes. 

 

 A mesma autora (2000:19) refere ainda que o supervisor redefinido surge como (…) 

líder ou facilitador de comunidades aprendentes no contexto de uma escola que, ao pensar-

se, constrói o seu futuro e qualifica os seus membros. 

 Assim, com esta nova reconceptualização, a supervisão pedagógica poderá favorecer, 

não só, os interesses dos professores em formação inicial, como também, ir ao encontro dos 

professores que se encontram em formação contínua, transformando a escola numa 

comunidade reflexiva. Desta forma, revaloriza-se o trabalho desenvolvido na escola, assente 

na colaboração, no trabalho entre pares e na investigação-acção que conduzirá, por um lado, 

“ao saber de experiência feito” e, por outro, à reflexão que o mesmo suscita. 

 Desta reconceptualização de supervisão surge a sua principal função, definida por 

Alarcão, (2000:19) como a possibilidade de: 

 

(…) fomentar ou apoiar contextos de formação que, traduzindo-se numa 

melhoria da escola, se repercutem num desenvolvimento profissional dos 

agentes educativos (professores, auxiliares e funcionários) e na 

aprendizagem dos alunos que nela encontram um lugar, um tempo e um 

contexto de aprendizagem. 

 

 Esta tendência vai ao encontro do que Sá-Chaves e Amaral, (2000:82,83) consideram 

ser a passagem do eu solitário ao eu solidário. As autoras defendem a existência de uma 

supervisão reflexiva, abrangente no dia-a-dia das escolas e que seja essa supervisão a 

coordenar e orientar os subsistemas nela existentes. Para que tal se realize é necessário uma 

aposta na formação de professores que se centre nas necessidades das próprias escolas, 

resultante de uma análise cuidada. Trata-se, portanto, de uma formação assente na 

investigação-acção, propícia à reflexão partilhada, procurando-se o desaparecimento 

progressivo do “ser solitário” em busca de um “ser solidário”. 

 Não se pretende com isto dizer que os professores até então nunca reflectiram nas 

suas práticas, nunca questionaram o seu desempenho, nunca se interrogaram sobre os seus 

resultados. De facto, essa reflexão existe quer sobre o conhecimento teórico, quer sobre o 

conhecimento pedagógico, no entanto trata-se de uma reflexão realizada no isolamento do 

“eu”, por vezes, pouco partilhada com os seus pares e portanto uma reflexão solitária. 

 Resta acrescentar que, para dar relevo a todas as estratégias de reflexão, é 

necessário que a supervisão, segundo Sá-Chaves e Amaral (2000:84), se debruce sobre: 
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(…) as nossas práticas (dentro e fora da sala de aula) e a reflexão sobre 

elas – estejamos atentos aos conhecimentos teóricos que delas emergem e 

à pedagogia que os acompanha; a forma como os nossos alunos assumem a 

sua própria aprendizagem (…) sob cuidada e atenta supervisão; a forma 

como gerimos todos os tipos de programas/currículos, flexibilizando-os 

(…) pelas necessidades patentes nos nossos alunos. 

 

 

2.2. O papel do supervisor no desenvolvimento do professor 

reflexivo 

 

Ao falar-se no modelo reflexivo de formação de professores, torna-se importante fazer 

referência a Schön (1987). Este autor, citado por Amaral et al. (1996:97), apresenta as 

seguintes noções: conhecimento na acção, reflexão na acção, reflexão sobre a acção e 

reflexão sobre a reflexão na acção.  

 O conhecimento na acção é o conhecimento que os professores apresentam no 

momento em que realizam a acção. 

 A reflexão na acção acontece sempre que o professor reflecte no decurso da própria 

acção, reformulando e ajustando o seu desempenho a novas situações. 

 A reflexão sobre a acção surge quando o professor analisa o trabalho desenvolvido e 

tenta, através de um olhar a posteriori, perceber o que aconteceu e como resolveu os 

problemas surgidos. 

 A reflexão sobre a reflexão na acção pretende levar o professor a construir a sua 

própria forma de conhecer, fomentando a evolução e o seu desenvolvimento profissional. 

 Segundo Amaral et al. (1996) as reflexões referidas surgem na prática quotidiana e 

contribuem para realizar experiências, passar por erros, tomando consciência dos mesmos e 

redefinir estratégias com vista a ultrapassá-los. Seguindo este modelo de formação, o 

supervisor deverá desencadear mecanismos que levem o professor a contactar com problemas 

reais cuja resolução assenta na reflexão sobre os mesmos. O supervisor deverá acompanhar e 

encorajar o professor, facilitando e valorizando o seu trabalho e simultaneamente levá-lo à 

reflexão sobre a sua acção. Através deste modelo reflexivo, o professor poderá estabelecer 

uma harmonia entre a prática e a teoria, reconstruindo e reajustando os seus saberes e como 

afirmam Amaral et al. (1996:99) uma prática reflexiva (…) atenua a separação entre teoria e 

prática e assenta na construção de uma circularidade em que a teoria ilumina a prática e a 

prática questiona a teoria.  

 Para Dewey (1910), citado por Lalanda e Abrantes (1996:52), são três as atitudes 

necessárias para a acção reflexiva: 
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�  Abertura de espírito, dando ouvidos a outras opiniões e admitindo a possibilidade do 

erro; 

�  Responsabilidade, reflectindo nas consequências da sua acção sobre a vida dos alunos; 

�  Empenhamento, predispondo-se a inovar e incutir curiosidade e espírito crítico na sua 

acção. 

 Também Zeichner (1993) defende, essencialmente, a reflexão crítica, pois esta vai ao 

encontro de determinados princípios que pretendem influenciar a maneira de pensar dos 

professores. 

 Dentro deste ponto de vista, Marcelo Garcia (1992:63,64), referindo-se a Weis e 

Louden (1989), apresenta quatro formas de reflexão: 

�  Instrospecção – processo de reflexão em que o professor repensa as suas concepções e 

sentimentos, distanciando-se da actividade quotidiana. 

�  Exame – o professor faz referência a acções passadas ou presentes que poderão ocorrer 

no futuro. O professor centra-se na acção. 

�  Indagação – esta estratégia permite não reflectir mas agir, melhorando a prática e está 

relacionada com o processo de investigação-acção. 

�  Espontaneidade – processo de reflexão que decorre durante a acção; processo que Schön 

(1987) denomina de reflexão na acção associado à capacidade de improvisação do 

professor face ao inesperado. 

 Muitas são as estratégias que contribuem para o espírito reflexivo dos professores, 

entre elas podem-se salientar as perguntas pedagógicas, as narrativas, a análise de casos, o 

trabalho de projecto, a investigação-acção e a observação de aulas. No entanto, estas 

estratégias não se excluem, podem mesmo ser complementares. 

 Para Smyth (1987), citado por Amaral et al. (1996:103), é necessário questionar a 

validade de certas práticas e rotinas como meio de se encarar o professor como um 

intelectual. Por este motivo, importa fazer-se perguntas que procurem mostrar os 

pressupostos que moldam o ensino e que muitas vezes impedem o professor de inovar e 

mudar as suas rotinas. Nesta perspectiva, as perguntas pedagógicas surgem como uma forma 

de questionar as práticas e teorias de ensino-aprendizagem, confirmando-as como válidas ou 

não. O mesmo autor no âmbito das perguntas pedagógicas, apresenta quatro tarefas 

apropriadas à reflexão do professor: 

� Descrição: O que faço? O que penso? (descrição das práticas pedagógicas); 

� Interpretação: O que significa isto? (questionamento das práticas); 

� Confronto: Como me tornei assim? (questionamento da validade das teorias subjacentes 

ao seu ensino); 

� Reconstrução: Como me poderei modificar? (alteração das práticas, reconhecendo o 

carácter mutável do ensino). 

 Quanto às narrativas, e partindo do princípio que todo o ser humano conta histórias, 

torna-se natural que se relate os acontecimentos da prática pedagógica. A partir desse relato 
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é possível observar atentamente essas práticas, compreendê-las e tirar as respectivas ilações 

com vista à actualização, renovação e inovação. 

 Segundo Holly (1991), podemos três tipos de narrativas: 

�  O diário de bordo, considerado o mais objectivo; 

�  O diário íntimo, exige um distanciamento do quotidiano, possibilitando um olhar sobre os 

acontecimentos através do tempo; 

�  O registo quotidiano, engloba marcas do diário de bordo e o diário íntimo, mas o seu 

conteúdo é mais abrangente, permitindo tomar consciência tanto dos aspectos objectivos 

como dos subjectivos. 

 Segundo Amaral et al. (1996), o recurso a estas narrativas, em contexto de supervisão 

pedagógica, contribuirá para a formação reflexiva de professores. Através do registo das 

práticas, que se poderá traduzir num diário, haverá a possibilidade de, por um lado, 

evidenciar as vivências mais marcantes durante uma actuação em sala de aula e, por outro, 

partilhar e confrontar as mesmas com as opiniões dos seus pares. 

 A análise de casos está directamente associada à formação de professores 

distinguindo-se do estudo de caso, encarado como estratégia de investigação. 

 Os casos, para Marcelo Gárcia et al. (1991), são registos de situações que surgem em 

sala de aula e que englobam todo o acto educativo. 

 Também Carter (1990), citado por Infante et al. (1996:159), define caso. Considera-o 

como uma base lógica do tipo de interrogação reflexiva que convida os professores a 

aprender a partir das suas experiências. 

 Há autores que comparam as fases de construção de um caso a uma peça em três 

actos. É o caso de Shulman (1992), citado por Amaral et al. (1996:109). 

� Acto 1: planificação e definição dos objectivos do que se quer ensinar (expectativas); 

� Acto 2: a acção (o que aconteceu, as dificuldades e os problemas não antecipados, as 

incertezas, os conflitos não resolvidos); 

� Acto 3: a resolução do conflito, a reflexão (conhecimento sobre o sucedido e 

interpretação da repercussão da sua acção nos alunos). 

Sendo o trabalho de projecto uma metodologia que se centra no estudo de problemas 

com interesse, será de todo pertinente a sua abordagem enquanto estratégia de formação 

reflexiva. 

 Segundo Dewey (1968), citado por Amaral et al. (1996:113), o trabalho de projecto 

tem todas as condições para levar a uma atitude reflexiva perante o ensino-aprendizagem, 

tendo em conta que o mesmo implica observar, pensar sobre as coisas, julgar os dados e tirar 

conclusões. De acordo com este autor um projecto exige: (…) uma observação objectiva das 

circunstâncias oferecidas pelo meio ambiente; um conhecimento de experiências anteriores; 

a escuta daqueles cuja experiência é mais rica; a avaliação das observações e recordações 

anteriores para delas se tirar algum sentido. 

 Na perspectiva de Arfwedson (1978), os estudos devem surgir a partir das 

necessidades dos professores e podem surgir sob a forma de projectos, cuja centralidade 
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recaia em problemas educativos. As situações problemáticas encontradas pelos mesmos 

deverão ser o ponto de partida para o encontro de soluções para as necessidades 

evidenciadas. 

 É dentro deste paradigma da reflexão da prática pedagógica que a investigação-acção 

assume um papel importante na formação de professores uma vez que leva os mesmos a 

questionarem as suas práticas e a equacionarem novas soluções. Uma supervisão em que a 

investigação-acção esteja presente permite ao professor a reconstrução de saberes 

anteriores, levando-o ao questionamento e reflexão sobre a prática de um modo contínuo e 

sistemático. Este modelo de investigação encontra-se desenvolvido no capítulo IV – 

metodologia de investigação. 

 Por último, como processo de reflexão, surge a observação de aulas que poderá ser o 

ponto de partida para a implementação das estratégias reflexivas atrás mencionadas. 

Partindo-se da prática de ensino na sala de aula, poder-se-á reflectir sobre a mesma, dando 

origem a narrativas, a trabalhos de projecto, a trabalhos de investigação-acção entre outros. 

 Quanto aos tipos de observação, objectivos e pressupostos, os mesmos serão 

apresentados no ponto 2.4., destinado exclusivamente à observação de aulas. 

 

2.3. O papel do gestor intermédio na supervisão pedagógica 

 

No seguimento do que foi dito anteriormente, o conceito de supervisão foi alargado a outros 

sectores escolares e permite identificar áreas distintas de incidência das práticas de 

supervisão administrativa, pedagógica, curricular, de acompanhamento e orientação 

profissional. Neste sentido, alguns autores distinguem dois tipos de supervisão, um com 

sentido mais abrangente e outro mais restrito.  

 O conceito de supervisão de carácter mais restrito, também conhecido por supervisão 

pedagógica, diz respeito a actividades orientadas para a organização do ensino em contexto 

de sala de aula. 

 Na perspectiva de Wallace (1991:108), o mesmo apelidou a supervisão, entendida no 

seu sentido amplo, como supervisão escolar ou geral, dizendo a mesma respeito à supervisão 

fora da sala de aula.  

Para Glickman (1995), citado por Oliveira (2000:46), a supervisão escolar é entendida 

como um instrumento aglutinador que permite reforçar e estimular a coesão pedagógica da 

escola. A supervisão escolar será então vista como um processo de coordenação e apoio nas 

áreas pedagógicas, curriculares e de desenvolvimento profissional. Como defende Oliveira 

(2000), a supervisão escolar deverá mobilizar, conjuntamente, todos os profissionais, numa 

interacção dinâmica que leve à consecução dos objectivos da escola. A formação assim como 

a planificação, a organização e a avaliação aparecem como pilares essenciais com vista à 

implementação de uma supervisão escolar assente na liderança e apoio a toda a estrutura 

educativa. 
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 Independentemente do tipo de supervisão, o supervisor é sempre um formador que 

recorre a modalidades de formação diversificadas em função do contexto supervisivo. A 

autonomia das escolas, assente numa gestão participada e democrática, apela à presença de 

um gestor intermédio com funções extensivas a todos os cargos na escola. Assim, as escolas 

deverão abandonar as suas formas tradicionais de organização e incentivar o aparecimento de 

estruturas educativas com vista à construção de um saber reflexivo e cooperativo, na busca 

da partilha e divulgação das boas práticas. 

 Esta função supervisiva, assente na figura de um gestor intermédio, vai ser 

direccionada, como defende Oliveira (2000), para o desempenho de cargos que tenham como 

objectivo apoiar e orientar os professores na execução das suas tarefas, coordenando e 

avaliando projectos e actividades que fazem parte do quotidiano das escolas. 

 Esta ideia de gestor intermédio surge dos novos normativos legais associados quer ao 

regime de autonomia das escolas, quer ao que diz respeito à avaliação de desempenho do 

pessoal docente. No entanto, não basta existir legislação, ela por si só não altera as práticas 

que estão enraizadas nas escolas. Como defende Canário (1995:5) a optimização do potencial 

formativo dos contextos de trabalho passa, em termos de formação, pela criação de 

dispositivos e dinâmicas formativas. 

 Por sua vez, Formosinho (1991:23) apresenta a seguinte questão: A pergunta que se 

põe então é esta – estarão os gestores intermédios das escolas portuguesas interessados em 

passar de monitores a líderes? E, estando interessados, estarão preparados? 

 

2.4. A observação de aulas enquanto prática reflexiva 

 

Uma avaliação da formação de professores assente na lógica de desenvolvimento profissional 

terá, preferencialmente, de ser centrada na prática profissional do professor, procurando 

acompanhar/apreciar o evoluir do seu conhecimento profissional em diferentes domínios 

essenciais. De acordo com o parecer número 5/2008 de 13 de Junho sobre a avaliação externa 

das escolas, emitido pelo Conselho Nacional de Educação, defende-se que: 

 

(…) no âmbito do processo de avaliação deveria assumir outra relevância a 

observação de aulas. É na sala de aula que se vive o essencial do processo 

educativo e uma avaliação incapaz de se debruçar sobre o que aí ocorre 

não cumpre plenamente as suas funções. (…) sugere-se a inclusão, nos 

elementos fornecidos pela escola à Inspecção Geral de Educação, dos 

resultados de observações cruzadas de aulas, efectuadas no contexto de 

dispositivos internos que permitam a regular observação de aulas pelos 

pares. Nesse sentido, parece desejável que as escolas implementem um 

sistema de supervisão cooperativa das aulas e mantenham 

obrigatoriamente um registo formal dos resultados. 
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No entanto, é também importante que se tenha em atenção o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão e auto-questionamento do próprio professor, seja individualmente ou 

em grupo, pois é a reflexão que permite ao mesmo a identificação dos factores de sucesso e 

insucesso das suas práticas, tornando-o um profissional mais responsável e autónomo, capaz 

de identificar as suas fragilidades e procurar superá-las através da selecção de metodologias 

adequadas.  

 Muitos são os defensores das ideias acima expostas mas, só através do Decreto-Lei nº 

240/2001, de 30 de Agosto, se veio dar ênfase ao professor investigador e reflexivo. No 

âmbito da dimensão profissional, social e ética, o decreto supracitado define que o professor 

deverá: 

 

(…) promover aprendizagens curriculares, fundamentando a sua prática 

profissional num saber específico resultante da produção e uso de diversos 

saberes integrados em função das acções concretas da mesma prática, 

social e eticamente situada; desta forma, e de acordo com o capítulo II, 

ponto dois, alínea a), o professor assume-se como um profissional de 

educação, com a função específica de ensinar, pelo que recorre ao saber 

próprio da profissão, apoiado na investigação e na reflexão partilhada da 

prática educativa e enquadrado em orientações de política educativa para 

cuja definição contribui activamente.  

 

 No entanto, só através da publicação do Decreto-lei n.º15/2007 de 19 de Janeiro, no 

seu artigo 45, ponto 3, alínea c) e mais recentemente através do Decreto Regulamentar 

n.º2/2010 de 23 de Junho, no seu artigo 9, se veio instituir a observação de aulas como 

processo obrigatório na avaliação de desempenho do pessoal docente, dando finalmente 

relevo e abrindo caminho para a reflexão sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas e o 

desempenho do professor em sala de aula, deixando a observação de aulas de estar 

direccionada para a formação inicial de professores. 

 Segundo Estrela (1994), a formação de professores deverá revestir-se de um carácter 

experimental pois só por meio de uma prática pedagógica de carácter científico será possível 

observar e problematizar a realidade, construindo hipóteses explicativas. Só desta forma a 

pedagogia deixará de estar reduzida a uma arte e desencadear uma atitude experimental na 

formação de professores. 

Para De Landsheere (1976:260), a investigação permite colocar os professores em 

situação de optimizar os processos de ensino aprendizagem, concebidos como sistemas 

tecnológicos. 

 Na óptica de Dickson (1973), citado por Estrela (1994), cabe a cada professor 

encontrar a atitude correcta e que melhore se adapte ao desempenho da sua função. Esta 

postura exigirá, por parte do professor, uma visão clínica do ensino que lhe permita 

desenvolver skills para controlar diferentes situações de ensino e técnicas de avaliação. 
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2.4.1 A aula – que pressupostos? 

 

 Segundo Vieira (1993:34), a aula pode definir-se como um contexto de aprendizagem 

onde o professor e os alunos se reúnem para uma finalidade comum – a construção de novos 

saberes. Para tal é necessário que este encontro pedagógico assente em determinados 

pressupostos, sendo eles a existência de saberes académicos e sociais desiguais e uma 

intenção de construção colaborativa de saberes que desencadeie processos de transmissão-

negociação-aquisição, conducentes à construção de novos saberes. 

 Deste modo, a observação de uma aula possibilita o contacto com a actuação do 

professor na fase interactiva do ensino. Permitirá também observar como funciona o professor 

enquanto prático reflexivo e como encara e resolve, no momento, os acontecimentos que 

sucedem. 

 Na perspectiva de Zabalza (1994:44), a actuação do professor dentro da sala de aula 

assenta numa dupla focalização: o processamento da informação e a tomada de decisões. O 

processamento da informação diz respeito à forma como o professor define uma situação e 

como é que essa definição da situação afecta a sua posterior actuação. A tomada de decisões 

relaciona-se com a atitude que o professor apresenta em função de determinada situação 

particular. 

 Para Gimeno (1983:59), ambos os processos (processamento da informação e tomada 

de decisões) estão ligados entre si, integrando-se no desenvolvimento da acção real: 

 

A acção baseia-se num processo de tomada de decisões, baseado no 

processamento da informação que o professor realiza, interpretando 

os sinais que percebe na situação pedagógica, configurada pelo tipo 

de tarefa que o próprio professor propõe aos alunos. 

 

 Desta forma, estabelece-se um paralelo entre o pensamento e a acção, funcionando 

ambos coligados como constituintes essenciais à consecução da acção completa. Segundo 

Yinger (1986:122), dentro da lógica do pensar/agir, distinguem-se três operações básicas, 

propondo o autor:  

 

(…) três operações principais que subjazem a todas aquelas acções, a 

saber: planificação, acção e reflexão. A planificação refere-se ao 

desenvolvimento das estruturas para conseguir a acção dirigida a metas. A 

acção é a realização adaptada e reflexiva das estruturas da acção (planos). 

Mais do que levar a cabo um plano, a acção é representada como a 

improvisação, dentro do contexto, das estruturas de acção, tais como 

actuações e rotinas (Yinger, 1977), agendas ou esquemas (Leinhardt e 

Greeno), imagens (Clandinin, 1985ª), ou guiões curriculares (Putman e 
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Leinhardt, 1986). A reflexão é a componente da análise que une o 

pensamento e a acção até à compreensão e ao entendimento. A reflexão 

coloca no mesmo nível, acção precedente dos modelos de conhecimento e 

de acção, ambos reais e possíveis. Como salienta Dewey (1966), a reflexão 

é a aceitação da responsabilidade para uma acção futura. 

 

 Para poder atender à complexidade de acontecimentos que se interligam na sala de 

aula, Doyle (1977), apresentou algumas características próprias deste espaço, apresentando 

três dimensões desenvolvidas através de processos de interacção: multidimensionalidade (a 

sala de aula é um local muito povoado e com intervenientes com diferentes preferências e 

aptidões), simultaneidade (muitas coisas acontecem ao mesmo tempo na sala de aula) e 

imprevisibilidade (os acontecimentos na sala de aula, por vezes, tomam caminhos 

inesperados). 

 É neste contexto complexo de múltiplas interacções que a aula acontece. É este 

conjunto de condições que faz com que a actuação do professor seja tão característica e 

proporcione estilos de actuação tão diferentes entre os vários professores. É nesta 

perspectiva que se tornam importantes os processos de identificação de pistas e de 

processamento de informação que o professor utiliza para adoptar decisões e orientar a sua 

prática na sala de aula. 

 Nesta linha de pensamento, Shavelson (1986:165) define professor como um 

profissional que toma decisões razoáveis num contexto complexo e incerto. Neste universo de 

acontecimentos variados e incertos que é a sala de aula, desenrolar-se-á o processo de 

observação com vista a compreender as actuações do professor e descobrir os mecanismos 

através dos quais enfrenta o compromisso de executar a sua profissão diariamente.  

 A observação de uma aula também pressupõe que, antecipadamente, se saiba quais 

são as obrigações do professor enquanto prático, situação que nos leva de novo ao 

processamento de informação (como simplificar a complexidade da sala de aula no momento 

de intervir) e tomada de decisões (que decisões tomar e com que fundamentos). 

 Como defende Pérez Gómez (1984:19), referindo-se à actuação prática do professor, 

o mesmo define-o da seguinte maneira: 

 

O professor pode considerar-se como um agente clínico que, perante os 

problemas concretos que aparecem na aula, utiliza o seu conhecimento e 

as suas estratégias de pesquisa e de investigação para elaborar um 

diagnóstico, estabelecer um prognóstico, seleccionar o tratamento e 

comprovar os resultados. 
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 Deste modo o professor deverá: 

 

- Ter em conta um conjunto diverso de informação sobre os alunos e a turma; 

- Pesquisar e utilizar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos através da investigação; 

- Integrar as pesquisas de acordo com os objectivos e as expectativas; 

- Adoptar decisões e reflectir sobre os processos e os resultados. 

 

 Tendo em conta o desenvolvimento prático da actividade do professor, Joyce (1980), 

citado por Zabalza (1994:47), apresenta o seguinte modelo: 

 

Quadro 1 – Modelo de desenvolvimento prático da actividade do professor, segundo Joyce (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Joyce (1980), citado por Zabalza (1994:47), a acção prática do professor 

constrói-se com base na observação e na análise que se faz das intervenções que se produzem 

na dinâmica da aula: 

 

Para entender a conduta de processamento de informação do professor 

será necessário compreender primeiro os tipos de fluxo que ele cria, a sua 

forma de o estruturar, como é que manipula a informação e os sistemas 

de feedback, considerando sempre a natureza do sistema social que gerará 

na aula. 
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 O mesmo autor apresenta três dimensões básicas que constituem o campo de sinais e 

indicadores da aula:  

- o fluxo de actividades ( o que se diz e faz na aula); 

- o sistema social da aula (a distribuição de papéis, as regras, os padrões de comportamentos 

esperados e legitimados); 

- a dinâmica da instrução (a organização das actividades). 

 Face a esta situação, o professor, profissional atento e reflexivo, observa 

cuidadosamente a reacção dos alunos, recolhe informações, interpretando-as. Como apresen-

tam Peterson e Clark (1978), citados por Zabalza (1994), são três os pontos importantes no 

processo de decisões dos professores em sala de aula: 

- A situação detectada é tolerável?(está dentro da tolerância que o fluxo de actividades pode 

suportar); 

- (no caso de não ser tolerável) Dispõe-se de alternativas? 

- (no caso de haver alternativas) Adopção de uma nova forma de trabalho. 

 Segundo Joyce (1980), citado por Zabalza (1994:48), pode-se distinguir três tipos de 

rotinas no processamento que o professor faz dos indicadores da situação em aula: 

- a rotina de acção imediata (os dados não correspondem aos que o professor esperava, por 

este motivo há que alterar o curso dos fluxos); 

- a rotina de aprazamento (processam-se os dados mas estes não dão origem a nenhuma 

intervenção); 

- a rotina de compensação (o professor retém a informação para mais tarde analisar e 

interpretar). 

 Também Shavelson e Stern (1983), citados por Zabalza (1994:48), salientam que o que 

o professor manipula são dados sobre determinada situação. A esses dados estes autores 

denominam-nos de sintomas. Perante determinado sintoma, o professor coloca a si próprio 

determinadas questões, sendo elas: 

- Este sintoma é aceitável? 

- (no caso de o não ser) É necessária alguma acção imediata? 

- Ou é preferível adiar tal intervenção? 

- (no caso das perguntas anteriores merecerem respostas negativas) Interessa armazenar esta 

informação para a usar futuramente? 

 Em síntese, não basta ao professor estabelecer rotinas e possuir alternativas mas sim 

saber quando utilizá-las. Este é o grande desafio do professor em sala de aula, saber perante 

que indicadores do decorrer da aula determinadas atitudes podem ser aceitáveis. Gage 

(1975), citado por Gimeno (1983:57), chamou a este processo competência de saber 

diagnosticar, afirmando que um professor pode possuir toda a gama de destrezas relevantes 

para ensinar, todavia, se é incapaz de diagnosticar as situações em que precisa de alguma 

delas em particular, as destrezas, por si só, servir-lhe-ão de bem pouco. 
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2.4.2. A planificação de uma aula 

 

A planificação do professor é a principal determinante do que é ensinado nas escolas. Se é 

verdade que um bom plano não é sinónimo de uma boa aula, também se poderá afirmar que 

um mau plano não conduz, seguramente, a uma aula de sucesso, pois a elaboração de um 

plano traça uma direcção de acção, um fio condutor susceptível de orientar a acção, um 

sentido que permitirá confrontar o que é feito com o que se tinha planeado fazer. Tendo em 

conta que a acção educativa põe em causa o presente e o futuro do aluno, não se deverá 

encarar o ensino como um conjunto de práticas que se desenrolam ao sabor do acaso e da 

improvisação. 

 Segundo Vieira (1993:127),  

 

(…) planificar envolve a consecução de uma série de tarefas de procura, 

selecção, confronto, concepção, formulação e reformulação…, 

conducentes à elaboração de um plano de acção, traçado mentalmente ou 

em papel, sob forma de grelha ou não, e que constitui apenas o produto 

de um processo de realização de opções pedagógicas. 

 

 Segundo Cortesão (1989:73), 

 

(…) a planificação do processo ensino-aprendizagem, à semelhança do que 

acontece com muitas actividades inerentes à profissão de educador, pode 

ser concebida de forma diversificada. Porém qualquer que seja o caminho 

seguido na sua elaboração, há sempre um certo número de factores que à 

partida é necessário tomar em linha de conta, factores esses que 

determinam as propostas que o plano irá conter. Com efeito, um plano 

tem de, por um lado, traduzir uma íntima relação com o programa e, 

portanto, com o currículo, e por outro lado traduzir o conhecimento da 

realidade (características, condições e problemas do contexto em que vai 

acontecer). 

 

 Gama no seu Diário (1980) afirma que as suas melhores aulas surgiram de um acaso, 

partindo muitas vezes de uma palavra, de um gesto ou mesmo de algo insignificante. Para 

este autor a lição de português acontecia. 

 Partindo desta ideia pode-se concluir que uma aula pode “acontecer”, uma vez que é 

necessário distinguir a aula inactiva do papel, do dinamismo próprio da sala de aula que 

resulta da interacção humana, tendo em conta a diversidade e características dos alunos e os 

acontecimentos que surgem no meio envolvente e fazem com que a aula se concretize. No 

entanto, isto não significa que a aula não tenha um fio condutor inerente a toda a 
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planificação. Esta deverá ser conduzida de forma eclética, dando ao professor a oportunidade 

de inserir novos dados, mudar o rumo da aula, se descobrir uma forma mais adequada à 

situação. É o que defende Sebastião da Gama, na obra anteriormente citada, dizendo que não 

é um fiel seguidor das suas planificações, permitindo que as mesmas tomem um sentido novo 

que vá ao encontro das circunstâncias. 

 Para Zahorik (1970), citado por Arends (1995:47), a eliminação da planificação poderá 

também levar a uma aprendizagem completamente ao acaso e improdutiva. Para que a aula 

seja eficaz, é necessário que haja alguma direcção sob a forma de metas e de experiências, 

mesmo que seja geral ou vaga. 

 Assim a planificação funcionará como um recurso, uma referência que servirá para 

reconhecer o que se atingiu e tudo aquilo que ainda não se alcançou. 

 O processo de planificação no domínio da educação tem sido tarefa de análise de 

muitos investigadores. A partir das várias investigações realizadas sobressaem dois modelos 

de planificação: o modelo racional-linear e o modelo não-linear. 

 O modelo racional-linear coloca a sua ênfase nas metas e nos objectivos como os 

primeiros passos de um processo sequencial. Só depois são seleccionadas as estratégias, as 

actividades específicas, tendo em vista alcançar as competências delineadas e atingir os 

objectivos pré-determinados. Seguindo esta linha de pensamento, numa boa planificação 

deverão constar  objectivos, acções e estratégias e avaliação, apresentada por Arends 

(1995:45) da seguinte forma: 

 

METAS                                           ACÇÕES                                           RESULTADOS 

 

 Mais tarde, na década de 80, Clark et al. (1980-1981), citados por Arends (1995:44), 

questionaram este modelo, pondo em causa o facto de as aulas serem orientadas para 

satisfazer os objectivos, bem como a perspectiva de que seria impossível promover 

actividades com exactidão em contraste com a complexidade e incerteza que se vive no 

mundo. 

 Weick (1979), citado por Arends (1995:45), defendeu a ideia de que a planificação 

deveria ser orientada para uma meta, modificando o modelo anterior explicitado e dando 

lugar ao modelo não-linear, representado desta forma: 

 

ACÇÕES                                         RESULTADOS                                             METAS 

 

 Neste modelo dá-se ênfase às acções que por sua vez levam a determinados 

resultados e por último explicam-se essas acções com base em finalidades. Segundo os 

defensores deste modelo, o mesmo está mais direccionado para professores experientes, pois 

embora estes estabeleçam metas e se esforcem por seguir um determinado fio condutor, a 

sua planificação processa-se de forma cíclica, com avanços e recuos, numa sucessão de 
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tentativas e erros, rumo ao sucesso. Já o primeiro modelo é mais direccionado para os 

professores em formação inicial que, por uma questão de inexperiência e insegurança, 

necessitam ter todos os passos planificados. 

 Para Zahorik (1970), citado por Arends (1995:47), o modelo racional-linear poderá 

inibir os professores de terem em relação aos alunos a sensibilidade que doutro modo 

teriam. Estando os professores totalmente dependentes de uma ordem inflexível dos 

acontecimentos, não haverá espaço para a espontaneidade característica dos alunos e 

inerente às situações de aprendizagem que enriquecem a própria aula. 

 Independentemente do modelo seguido, há características que são comuns a qualquer 

plano. Segundo Cortesão (1989:94), um “bom plano” deverá ir ao encontro das seguintes 

características: coerência, adequação, flexibilidade, continuidade, precisão, clareza e 

riqueza. 

 Coerência: a concretização do plano deverá contribuir para a consecução das metas 

propostas. Deverá apresentar uma adequada relação entre objectivos, competências, 

conteúdos e estratégias. 

 Adequação: o plano deverá ir ao encontro do conhecimento que se tem da realidade 

cognitiva, afectiva e social dos alunos. Deverá ter em conta os recursos e limitações 

existentes na comunidade e as características do próprio professor, enquanto executante do 

plano em questão. 

 Flexibilidade: o plano deverá permitir, de acordo com os interesses e questões do 

momento, o reajuste e mesmo algumas alterações nos elementos previamente planificados. 

 Continuidade: o plano deverá estabelecer uma sequência que ligue os vários 

momentos da aula, não permitindo lacunas. 

 Precisão e clareza: o plano não deverá permitir várias interpretações, por este 

motivo deverá incidir em indicações objectivas. 

 Riqueza: o plano deverá oferecer um leque variado de propostas (objectivos, 

competências, estratégias, actividades, recursos…). 

 Para além dos aspectos anteriormente focados, deverá haver preocupação na 

selecção das competências a desenvolver, na selecção e articulação dos conteúdos, nos 

recursos, na avaliação das aprendizagens e no tempo. São estas variáveis que intervêm no 

processo de ensino-aprendizagem e permitirão ao professor actuar junto dos alunos de um 

modo mais efectivo.  Como estratégia de análise de um plano, sugere-se uma grelha que foi 

elaborada com base no exposto por Cortesão (1989:140)1. 

 No entender de Bloomfield, (s/data), citado por Cortesão (1989:47), no seu artigo 

“Pedagogia para a Maestria” é possível que quase todos os alunos (95%) atinjam as metas 

previstas. Esta situação acontecerá se o professor, na sua prática pedagógica, desenvolver 

estratégias que tenham em conta aquilo que Bloomfield designa como as cinco variáveis a 

considerar na pedagogia para a maestria: aptidão para realizar uma dada aprendizagem, 

                                                 
1 Cf. anexo 1, página 194. 
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qualidade de ensino, capacidade para entender o que é ensinado, perseverança e o tempo 

consagrado à aprendizagem. 

 Baseado nas teorias de Carroll (1963), Bloomfield, (s/data), citado por Cortesão 

(1989:59), define aptidão como a quantidade de tempo requerida pelo aluno para atingir a 

maestria de uma aprendizagem. Caberá ao professor respeitar o ritmo de aprendizagem dos 

seus alunos, concedendo mais tempo aos que dele necessitem. 

 Relativamente à qualidade de ensino, a mesma prende-se com a adequação das 

actividades à realidade da sala de aula, visando o óptimo de aprendizagem de cada aluno. 

 Quanto à capacidade para entender o que é ensinado, Bloomfield defende que a 

mesma se prende com a capacidade que o aluno tem para decifrar uma mensagem, pois na 

maioria das vezes, a dificuldade em realizar uma aprendizagem prende-se com o facto de o 

aluno ter dificuldade em entender as instruções dadas pelo professor. Desta forma, se a 

mensagem chegar ao aluno por uma via que lhe seja mais acessível, talvez o mesmo realize a 

dita aprendizagem. Cabe ao professor variar o mais possível as estratégias de ensino e os 

materiais a utilizar, de modo a oferecer aos alunos, com diferentes dificuldades, um leque 

mais variado de acesso à realização de aprendizagens. 

 A perseverança diz respeito ao tempo que o aluno está disponível para dedicar ao 

trabalho. A perseverança também pode estar relacionada com a adequação do ensino a um 

determinado aluno, ou seja, a tarefa apresentada, se estimulada, poderá desencadear no 

aluno maior interesse na sua realização. Assim a perseverança não é só uma característica 

particular do aluno, pois pode ser modificada pela actuação do professor e pela qualidade da 

instrução. 

 Por último, é importante fazer referência ao tempo que é concedido para a 

realização de uma dada aprendizagem, que por vezes é suficiente para uns alunos e 

insuficiente para outros. Carroll (1963), citado por Cortesão (1989:60), considera que o tempo 

concedido à aprendizagem é a chave para a maestria, desta forma todos os alunos deveriam 

dispor de todo o tempo necessário a cada um, trabalhando no seu ritmo próprio, 

paralelamente ao recurso de estratégias que promovam uma mais eficiente aprendizagem. 

Deste modo, cabe ao professor gerir a quantidade específica de tempo gasta numa matéria 

em combinação com o uso eficaz desse tempo de forma a maximizar a aprendizagem do 

aluno.  

 Nesta óptica, Carroll, (1978), citado por Arends (1995:80), apresentou um modelo 

onde refere quatros tipos de tempo, verificando-se que o uso que se faz do mesmo, em sala 

de aula, não é tão simplista como se pensa. 

 

 

 

 

 

 

Tempo planeado Tempo atribuído Tempo ocupado Tempo de aprendizagem 
escolar 
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 Tempo planeado: tempo que cada professor prevê para cada actividade. 

 Tempo atribuído: tempo que o professor realmente gasta no assunto ou na 

actividade. 

 Tempo ocupado: tempo que os alunos gastam na realização de uma actividade. Este 

tipo de tempo é medido em termos de tempo na tarefa (realização do solicitado) e tempo 

fora da tarefa (realização de algo que não tenha a ver com o solicitado). 

 Tempo de aprendizagem escolar: tempo gasto pelo aluno na realização da tarefa. 

 Estas diferentes definições de tempo poderão ajudar o professor a melhor planificar 

as suas aulas. Ao pensar no tempo ocupado e, partindo do princípio que cada aluno tem o seu 

ritmo, facilmente se perceberá que há alunos que terminarão primeiro as tarefas a realizar. 

Se o professor não tiver pensado em actividades suplementares, significa que esses mesmos 

alunos estarão parte do tempo fora da tarefa, visto já a terem terminado. Assim sendo, o 

tempo de aprendizagem escolar não será igual para todos os alunos, como seria de esperar. 

Compete ao professor optimizar a gestão de tempo na sala de aula, para que o tempo de 

aprendizagem escolar seja o mesmo para todos os alunos. Como afirmam Arends (1995) e 

Vieira, (1993), o plano de aula resulta de uma aventura pedagógica quotidiana, responsável 

por um projecto a realizar com os alunos, por vezes em oposição a estes mas nunca sem eles. 

 Após a execução do plano de aula segue-se uma nova etapa. Esta tem como base a 

actuação do professor, que não deverá ser encarado como um mero executante de tarefas 

que se repetem mas sim como um prático reflexivo. O plano de aula resulta do saber e da 

criatividade do professor, que planeou o seu trabalho de uma forma coerente, adequada, 

flexível e diversificada. Por tudo isto não deverá virar as costas ao trabalho realizado visto 

que cada professor deverá ser, simultaneamente, um investigador que quer sempre saber 

mais, saber se valeu a pena e se há situações a melhorar futuramente. Segue-se portanto a 

etapa da avaliação do plano, que segundo Cortesão (1989) deverá incidir em três aspectos: 

eficácia, rendimento e optimização e maximização. 

 Eficácia: aprendizagens que tenham sido adquiridas pelos alunos. Verificar o que os 

alunos possuíam antes e possuem após a leccionação de determinados conteúdos. Bloomfield, 

(1981), citado por Cortesão (1989:129), defende que um pouco arbitrariamente, pode 

considerar-se 80 a 85% de êxito num dado item, uma percentagem indicadora de que o 

assunto está adquirido pela turma. 

 Rendimento e optimização: estes aspectos traduzem-se pelo dispêndio do mínimo 

para a obtenção do mais elevado resultado. Os mesmos só podem ser verificados através de 

uma análise comparativa com outras acções planeadas de modo diferente em que se possa ver 

se os resultados justificam o esforço empreendido. 

 Maximização: a análise comparativa é essencial neste parâmetro. É necessário 

comparar as metas estabelecidas com os resultados alcançados. É também necessário 

comparar vários planos de aula para se concluir se as potencialidades da acção empreendida 

foram ou não plenamente exploradas. Pretende-se que o plano permita explorar ao máximo 

as potencialidades da estratégia e dos materiais seleccionados. 
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 Como estratégia de análise de um plano, sugere-se a grelha que foi elaborada com 

base no exposto por Cortesão (1989:129)2. A mesma autora (1989:95) refere-se à análise de 

um plano, encarando-o como algo com vida própria que por este motivo passa pelas três fases 

cruciais de nascimento, desenvolvimento e terminus. 

 

À semelhança do que acontece com um ser vivo ao longo do seu ciclo de 

existência, também um plano que se pretende “vivo” e “actuante” nasce, 

na medida em que é concebido e desenvolvido por um ou mais professores, 

reproduz-se, pois irá acontecer no concreto e vai ter grande importância 

nas aprendizagens dos alunos, e finalmente acaba, cumpridas que foram 

todas as actividades que ele propõe. É então necessário determinar, em 

que medida foi válido e interessante o que ele veiculou, isto é, avalia-se. 

Mas não se repete – melhora-se, com o concurso dos dados que sobre ele 

se colheram. 

 

2.4.3. Formas de observação 

 

A observação é uma técnica abrangente e eclética, uma vez que permite ao observador 

recolher diferentes informações sobre as diversas ocorrências em sala de aula, assim como 

observar a actuação dos sujeitos intervenientes no processo. 

 Segundo Estrela (1994:29), os objectivos gerais e específicos da observação podem ser 

encontrados através da resposta à pergunta “observar para quê?”. Para o mesmo autor é 

possível definir três objectivos para a concretização da observação: 

1º - A delimitação do campo de observação – situações e comportamentos, actividades e 

tarefas, tempos e espaços da acção, formas e conteúdos da comunicação, interacções verbais 

e não-verbais, etc. 

2º - A definição de unidades de observação – a escola, a turma, o aluno, o professor, um tipo 

de fenómenos… 

3º - O estabelecimento de sequências comportamentais – o continuum dos comportamentos, o 

reportório comportamental, etc. 

 Para Vieira (1993), a observação de aulas assenta nas potencialidades de 

desenvolvimento de um modelo reflexivo na formação de professores. Assim, os objectivos 

deverão consciencializar o professor face à prática pedagógica e às concepções que a 

determinam, desenvolver a capacidade de análise da sua prática pedagógica, comparar 

práticas alternativas de ensino-aprendizagem, relacionar diferentes momentos de 

aprendizagem, diagnosticando problemas e encontrando soluções para os mesmos. 

 Partindo da definição dos objectivos supracitados, passar-se-á à selecção das 

estratégias a seguir aquando da observação, nomeadamente tipologias de observação. Muitos 

                                                 
2 Cf. anexo 2, página 194. 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

27 
 

são os autores que se debruçaram sobre o assunto, no entanto, por uma questão de facilidade 

de compreensão serão apresentadas as perspectivas de dois autores, Estrela (1994) e Vieira 

(1993). 

 Na perspectiva de Estrela (1994), a observação subdivide-se em observação 

naturalista, observação ocasional e observação sistemática. 

 Na observação naturalista, o observador tenta registar tudo o que ocorre dentro da 

sala de aula, numa acumulação contínua de informações. O registo é feito durante um 

período de tempo, procurando o observador apropriar-se do máximo de informações. 

Pretende-se explicar o porquê e o para quê através do como. 

 Segundo Day (1990), este tipo de observação serve para introduzir o formando na 

complexidade da sala de aula, ajudando-o a aperceber-se da multiplicidade de papéis que o 

professor tem de assumir. 

 Para Henry (1961), citado por Estrela (1994:46),  

 

(…) esta observação fornece dossiers mais completos, mas também mais 

difíceis de analisar. A lição que se pode tirar da filosofia da continuidade 

é a de que, embora seja impossível anotar tudo o que se produz na vida de 

uma criança, devemos ser sensíveis ao facto de que tudo se passa quando 

nada parece passar-se. 

 

 Tendo em conta as características deste tipo de observação, e tratando-se da 

observação de aulas em formação permanente, esta será a mais indicada para uma avaliação 

de diagnóstico, realizada por um supervisor ou por um professor experiente, de forma a poder 

familiarizar-se com o contexto específico que será observado posteriormente. Este tipo de 

observação permitirá tirar conclusões gerais sobre o funcionamento da sala de aula, o 

comportamento dos alunos, a relação aluno/professor, as estratégias, as actividades etc. 

Desta forma, poder-se-á detectar ou seleccionar algumas lacunas que poderão ser alvo de 

uma futura observação (ocasional ou focalizada), com vista a novos resultados. 

 Tal com apresenta Vieira (1993:39), o observador traz para a situação observada um 

conhecimento prévio: conhecimento do professor observado; conhecimento do contexto da 

observação e o conhecimento científico e didáctico relevante à situação de observação. 

 A observação ocasional, de acordo com Estrela (1994), é uma espécie de observação 

naturalista, no entanto selecciona ou focaliza o objecto a observar. Procura-se isolar uma 

determinada circunstância do ensino aprendizagem, observada anteriormente, (por exemplo 

através de uma observação naturalista, numa aula de diagnóstico) que será objecto de uma 

observação detalhada e precisa, numa aula seguinte, com o intuito de estabelecer induções e 

previsões sobre o professor que realizou a acção.  

 Em supervisão, este tipo de observação é muito usual, seguindo-se vários 

procedimentos: identificação do problema, elaboração de um plano para a sua resolução 

(investigação sobre as causas e as consequências de determinada acção), e por último de 
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novo a acção. Assim teremos um plano de intervenção que se poderá resumir em 

acção/reflexão/acção. Partindo deste pressuposto e, dependendo dos problemas 

diagnosticados, poder-se-á adoptar uma observação sistemática. 

 A observação sistemática adquire esta função quando, segundo Reuchlin (1969), 

citado por Estrela (1994:40), é posta em relevo a coerência dos processos e dos resultados 

obtidos; são utilizadas técnicas rigorosas em condições suficientemente bem definidas para 

serem “repetíveis”. 

 Neste tipo de observação recorre-se a inventários de comportamentos, que poderão 

ser agrupados ou não, mas cada comportamento individual é objecto de um registo. 

 Como instrumento de registo das observações realizadas em sala de aula, Estrela 

(1994:44) apresenta uma grade de registo que contempla vários itens que assentam nas 

seguintes categorias de base: tempo, espaço, intervenientes, conteúdos, actividades, tarefas, 

material e comportamentos3. 

 Na mesma linha de pensamento, Estrela (1994) apresenta ainda uma outra forma de 

observar uma aula, recorrendo à observação participada. Nesta perspectiva, o observador 

poderá participar, de alguma forma, na actividade do professor que está a ser observado, 

sem, no entanto, deixar de desempenhar o seu papel de observador. Esta técnica é mais 

indicada para disciplinas como Educação Física, Educação Visual, Educação Visual e 

Tecnológica, ou seja, em aulas em que o aluno se pode centrar numa actividade sem a 

dependência directa da acção ou da palavra do professor. O observador pode intervir no 

trabalho que o aluno está a realizar, ajudando-o, ocasionalmente, ou pedindo-lhe alguns 

esclarecimentos sobre o mesmo – como, porquê e para quê. Como objectivo, pretende-se o 

esclarecimento de pistas levantadas pela observação directa e o levantamento de novas pistas 

explicativas. Assim, recolhem-se dados de opinião que permitem fornecer pistas para a 

caracterização do processo em estudo, tendo o contributo e a visão dos intervenientes no 

processo. 

 O mesmo autor também designa esta técnica por entrevista-acção, uma vez que se 

engloba na acção que está a decorrer e constitui um processo de recolha de informação que 

se situa entre a entrevista e a acção.  

 Estas entrevistas realizadas durante a acção observada são de curta duração, 

resumem-se essencialmente a um diálogo que não deverá interromper as actividades que o 

aluno esteja a desenvolver. O registo das informações não deverá ser feito durante a 

entrevista, mas imediatamente após a sua realização. O assunto deverá ser objectivo e bem 

definido, servindo para esclarecer alguns aspectos ou aprofundar pistas que surgiram a partir 

da observação. 

 Com o intuito de recolher dados a partir dessas entrevistas, sugere-se o documento 

apresentado por Estrela (1994:353-355)4. 

                                                 
3 Cf. anexo 3, página 197. 
4 Cf. anexo 4, página 198. 
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 No entender de Vieira (1993:41) são duas as formas de observação: observação global 

(apelidada por Estrela (1994) de observação naturalista), centrada na aula em geral e 

observação focalizada (apelidada por Estrela (1994) de observação sistemática e observação 

ocasional), centrada em aspectos particulares da aula. A mesma autora defende ainda que a 

observação de aulas deve assentar em modelos flexíveis, mencionando três tipos de 

observação estruturada: 

�  Observação por sistemas fixos de categorias: recurso sistemático do observador a um 

sistema rígido de categorias do que é observado, assumindo uma postura mais analítica e 

usando os dados obtidos para a realização de um tratamento quantitativo e qualitativo; 

�  Observação de tipo etnográfico: o observador evita decidir antecipadamente o que é 

relevante numa dada situação, deixando a sua visão para uma fase posterior, onde 

procura interpretar as diferentes situações da observação, não tendo preocupações 

quantitativas nem pretendendo generalizar os dados obtidos. 

�  Observação “ad hoc”,(Wallace ,1991): caracteriza este tipo de observação flexível e 

eclética que permite ajustar as formas de observação aos objectivos da mesma. O 

observador assume uma atitude interpretativa da aula, tentando identificar áreas 

problemáticas e definir instrumentos de observação em função dos problemas 

diagnosticados. Da observação realizada recolher-se-ão dados, de natureza qualitativa, 

que servirão de base à reflexão sobre as áreas identificadas. 

 Este último modelo é aquele que para alguns autores vai ao encontro de um modelo 

reflexivo de formação de professores uma vez que, paralelamente, aos dados qualitativos 

recolhidos, surge a reflexão que esses mesmos dados poderão garantir. Os outros dois 

modelos serão mais indicados para áreas ligadas à investigação. 

 Por sua vez, Vieira (1993:40) sugere ainda que o processo de observação de aulas 

possa resultar de uma co-construção, com a presença na sala de aula de mais do que um 

observador. A autora afirma que: 

 

(…) num processo de formação onde participam dois ou mais 

intervenientes, as observações individuais são sujeitas a um 

confronto permanente, podendo falar-se da co-construção de 

visões intersubjectivas, resultado da negociação de perspectivas 

pessoais diferenciadas sobre um mesmo evento pedagógico. 

 

 A opção de ter mais do que um observador dentro da sala de aula, para além de dar 

maior confiança aos observadores, pois terão alguém com quem partilhar a visão da mesma 

observação, também será útil quando se tratar da observação de pares pedagógicos, em que 

cada observador se centrará em cada um dos observados e em conjunto chegarão a uma 

leitura da globalidade aula. 
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2.4.4. O papel da inferência na observação 

 

De acordo com Allwright (1988), citado por Vieira (1993:38), através da análise do 

observável, se pode ver o que é invisível, chegar ao não-dito pela interpretação do dito, 

descobrir o pensamento através da palavra e da acção. 

 Observar uma aula levanta à partida alguns problemas, nomeadamente o da 

objectividade. Apesar de se pensar que aquilo que se vê é aquilo que acontece, depressa se 

chega à conclusão que nem sempre é assim; basta confrontar com outrem a opinião das 

percepções evidenciadas e facilmente se conclui que observar é, antes de mais, interpretar, 

sendo todo o acto interpretativo subjectivo. Desta forma, a observação de uma aula irá 

reflectir a subjectividade de quem a observa, irá transmitir uma visão sobre a aula, uma 

leitura da realidade observada. 

 A este respeito, Vieira (1993:38) afirma que: 

 

(…) gostaria de sugerir a ideia da aula como um texto multissémico, com 

um contexto situacional e textual particular, sobre o qual o observador 

constrói uma interpretação plausível (mas não única ou verdadeira), em 

função da interacção criada entre o que ele próprio traz para a situação 

de observação (conhecimento do contexto, atitudes, saberes, capacidades 

e intenções pessoais), e o “input” que uma aula lhe vai fornecendo. 

 

 A subjectividade inerente ao processo de observação de aulas diz respeito ao facto de 

a mesma poder reflectir o binómio “observação objectiva vs observação subjectiva. Tal como 

defende Wallace (1991), a posição a adoptar deverá ir ao encontro de uma atitude eclética e 

flexível com vista ao desenvolvimento da competência profissional do professor e do 

aperfeiçoamento das suas práticas educativas. 

 Desta forma, da observação de uma aula resultam dois aspectos preponderantes: o 

facto observado (observação) e a ideia que se formula a partir do mesmo (inferência). Esta 

última, embora parta do real observado, situa-se no domínio do possível e do previsível. Daí 

que a inferência exija sempre uma nova observação de modo a confirmá-la ou rejeitá-la. Da 

interligação da observação e inferência resulta o carácter reflexivo que caracteriza a 

observação de uma aula. Os factos observados sugerem pesquisas, dúvidas que levam à 

procura de uma solução com vista a novas acções. 

 Para Dewey (1910), citado por Lalanda e Abrantes (1996:51,52), o objectivo da 

inferência é alcançar um juízo adequado de uma situação e o processo da inferência passa 

por uma série de juízos parciais e tentativos. 

 O mesmo autor considera que os bons julgamentos só poderão ser feitos se houver 

bom senso, no entanto esta qualidade não é suficiente, ao bom juízo é necessário vigilância, 

flexibilidade, curiosidade. 
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 Assim, poder-se-á concluir que observação e inferência constituem uma dicotomia 

que contribui para a construção de uma visão da aula. Ambas se revestem da sua importância 

e complementam o carácter reflexivo inerente a todo o processo. 

 De seguida, apresenta-se uma possível grelha de observação de aula com vista à 

avaliação da mesma. Partindo-se do preenchimento desta grelha, poder-se-á proceder ao 

preenchimento das grelhas de classificação que as diferentes escolas elaboraram, com base 

no novo modelo de avaliação de desempenho do pessoal docente. Optou-se pela apresentação 

desta grelha pelo facto de muitas vezes se descurar este aspecto e confundir avaliação com 

classificação. 

 

Quadro 2 – Grelha de avaliação de uma aula. 

Grelha de Avaliação – Observação de Aulas 

Tempo Descrição da aula Inferências 

 

 

 

 

 

  

 

2.4.5. O ciclo de observação 

 

As aulas proporcionam um contacto privilegiado com o espaço de actuação do professor. É a 

partir da observação adequada de uma aula que se torna possível descrever e interpretar o 

desempenho dos alunos e do professor, com o intuito de orientar os métodos de ensino e 

alcançar as metas desejadas. 

 Ao falar-se em observação de aulas tem-se a tendência natural para fixar a nossa 

atenção na execução da aula. No entanto, a mesma insere-se num contexto mais vasto da 

supervisão, estabelecendo-se uma relação próxima entre o encontro de pré-observação e o de 

pós-observação (Alarcão, 2007 e Vieira, 1993). Assim o ciclo de observação é constituído por 

três momentos distintos: pré-observação/observação/pós-observação. Estas três fases 

contribuirão para uma abordagem reflexiva das práticas educativas, permitindo que o 

professor interprete a sua aula, reflicta sobre a mesma, confronte e reconstrua as suas 

opções e melhore as suas práticas. 

 O encontro de pré-observação tem como objectivo apresentar a aula e definir os 

objectivos da observação. Neste encontro poderão ser antecipados alguns problemas de 

aprendizagem que poderão levar à análise e reformulação da planificação apresentada. 

Poder-se-á também seleccionar o tipo de observação. Este encontro deverá, acima de tudo, 

criar um clima de colaboração e de espírito de inter-ajuda entre observador e observado. 
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 A observação representa o momento de recolha de informação de acordo com os 

objectivos traçados no encontro de pré-observação. Dever-se-á descrever a aula tal como ela 

aconteceu, sendo mais importante do que registar inferências sobre a mesma. Esta descrição 

será o ponto de partida para a discussão da aula no encontro de pós-observação. Embora o 

observador se possa centrar em aspectos que lhe despertem atenção, deverá focalizar-se, 

preferencialmente, nos objectivos previamente estabelecidos. 

 O encontro de pós-observação será o momento em que observador e observado 

reflectem sobre a aula em questão. O objectivo é analisar os dados recolhidos, confrontá-los 

com observações anteriores, analisá-los em função dos objectivos estabelecidos, questionar a 

relação entre o ensino efectuado e a aprendizagem realizada pelos alunos e, por último, 

reflectir sobre o ciclo de observação. 

 Como afirma Vieira (1993), o ciclo de observação permite o confronto de perspectivas 

sobre o processo ensino-aprendizagem, possibilitando ao supervisor solicitar informação, 

questionar, sugerir, incentivar e avaliar. Este, por um lado, deverá apresentar-se com uma 

postura de abertura, disponibilidade, flexibilidade e sentido crítico; por outro deverá levar o 

professor ao desenvolvimento da mesma postura e das mesmas competências, essenciais ao 

desempenho da profissão docente. 

 Ao falar-se no ciclo de observação, é importante fazer referência a alguns aspectos 

que poderão determinar a eficácia do mesmo.  

 A primeira referência diz respeito ao tempo. Deve-se ponderar o tempo que decorre 

entre a pré-observação, a observação e a pós-observação. Assim, a pré-observação dever-se-á 

realizar com o tempo suficiente para que o professor possa fazer reformulações à sua 

planificação. Por este motivo não deverá ser na véspera. A pós-observação deverá ser 

realizada antes da aula seguinte (pode haver a necessidade de esclarecer ou corrigir algo que 

influencie o decorrer da próxima aula) mas não imediatamente a seguir à observação da aula, 

pois há que dar tempo para que observador e observado elaborem as respectivas reflexões 

sobre a mesma. 

 A este propósito Vieira (1993:89) afirma que: 

 

(…) entre as fases do ciclo de observação deve decorrer tempo suficiente 

mas não demasiado; realizar o encontro pré-observação um dia antes da 

observação ou o encontro pós-observação duas semanas depois, traz 

desvantagens; no primeiro caso, falta tempo para eventuais reformulações 

do plano de aula a observar, e no segundo caso o encontro perde a 

relevância que poderia ter porque, entretanto, outras preocupações 

surgiram. 

 

 Outro aspecto a ter em conta é a preparação prévia do professor. É importante que o 

professor prepare a pré-observação (planificar a aula observada, apresentar estratégias de 

observação, prever possíveis dificuldades, discutir a planta da sala.), assim como o encontro 
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de pós-observação (reflectindo sobre a aula leccionada e apresentando um plano de melhoria, 

se for caso disso). 

 A recolha de informação durante a observação é outro factor importante que deverá 

ser abordado no encontro de pré-observação, uma vez que, para se decidir quais os 

instrumentos de observação a usar, é necessário definir o tipo de observação que, como já foi 

mencionado anteriormente, poderá ser uma observação global ou uma observação focalizada. 

 Quanto à frequência das observações, as mesmas dependerão das necessidades de 

cada professor, pelo que não se deverá estabelecer o mesmo número de aulas observadas 

para todos os professores. É aqui que se revela importante a observação de carácter 

diagnóstico que ditará as necessidades de formação de cada docente. Em função da reflexão 

feita na pós-observação da aula de observação diagnóstica, assim se definirá o número de 

aulas que cada professor necessitará para melhorar as suas práticas. 

 A este respeito, Vieira (1993) defende que o número de aulas observadas dependerá 

das necessidades e dos objectivos de formação de cada professor, no entanto a presença em 

todas as aulas, segundo esta autora, não é necessária pois, desta forma, esta prática resumir-

se-ia à recolha de informação para análise posterior. Com a observação de aulas pretende-se 

desenvolver um trabalho formativo, baseado na investigação e na reflexão sobre concepções 

e práticas educativas. 

 Com o intuito de incutir no professor uma postura reflexiva e desencadear um 

envolvimento real e motivado na tarefa da observação, sugere-se um guia de preparação de 

um encontro de pré-observação. Assim caberá ao professor apresentar um esboço do trabalho 

que pretende desenvolver na aula, as suas sugestões e os seus problemas e ao supervisor 

caberá a tarefa de questionar o trabalho que lhe é apresentado, desmontá-lo de modo a 

possibilitar a antecipação de problemas assim como sugerir eventuais reformulações em 

pontos menos aceitáveis. Pretende-se, desta forma, criar condições para que o supervisor 

seja informado relativamente às intenções do professor, mas também sobre o modo de 

articulação da aula a observar com a sequência didáctica em que se insere e, em particular, 

com a aula anterior. Torna-se imperativo, para o sucesso no processo de observação, o 

conhecimento do contexto em que a observação ocorre. 

 Quanto ao encontro de pós-observação, o guia que se sugere tenta promover uma 

participação activa do professor no processo da sua formação. Permitirá o confronto entre o 

que foi planificado e o que aconteceu, através de uma reflexão orientada sobre a aula e a 

estratégia de observação seguida. Tal como todos os instrumentos, como mais à frente se 

explicita, os mesmos poderão, em algumas situações, revelar limitações e insuficiências em 

relação à situação observada. Por este motivo os guias terão um carácter genérico e deverão 

ser adaptados a situações particulares5. 

 

 

                                                 
5 Cf. anexo 5 e 6, páginas 200 e 201. 
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2.4.6 O papel do supervisor enquanto observador de uma aula 

 

Estava um dia sentado em frente à máquina de escrever, a tomar notas 

sobre supervisão, quando a máquina soluçou e produziu super-visão. De 

repente, percebi do que se tratava. A qualificação necessária para se ser 

supervisor era a super-visão. O meu pensamento prosseguiu uma análise 

de super-visão. Quais as capacidades que a constituem? Naturalmente, 

pareciam estar todas relacionadas com a visão. Em primeiro lugar, alguém 

com super-visão teria de possuir uma visão apurada para ver o que 

acontece na sala de aula. Depois, necessitaria de introvisão para 

compreender o significado do que lá acontece, antevisão para ver o que 

poderia estar a acontecer, retrovisão para ver o que deveria ter 

acontecido mas não aconteceu e segunda-visão para saber como fazer 

acontecer o que deveria ter acontecido mas não aconteceu. Como se pode 

concluir, considero a supervisão uma actividade bastante complexa. 

       Stones (1984:VII) 

 

 Partindo desta citação, depreende-se que o objecto da supervisão é a prática 

pedagógica do professor, a função primordial da supervisão é a monitorização dessa prática e 

os processos centrais da supervisão são a reflexão e a experimentação. Numa perspectiva 

colaborativa, o supervisor desenvolverá a sua acção, seguindo o seguinte esquema: 

 

Quadro 3 – Etapas da supervisão, adaptado de Stones (1984). 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

EVENTO 
Super-visão (Descrever o que se passa na sala de aula). 

Introvisão (Interpretar o que se passa na sala de aula). 

PROBLEMA Antevisão 
(Prever problemas - pré-observação). 

(Levantar hipóteses em situação - obs. de aula). 

ESTRATÉGIA Retrovisão (Apontar soluções / outros caminhos - pós -observação). 

SOLUÇÃO 
Segunda visão (Levar à prática as soluções apresentadas - outras 

observações). 

 

 Relativamente às funções do supervisor, de acordo com Stones (1984), o mesmo 

deverá informar, questionar, sugerir, encorajar e avaliar. 

 O supervisor deverá ser antes de mais uma pessoa informada, fornecendo essa 

informação, relevante e actualizada ao avaliado. Através das informações veiculadas, o 

supervisor deverá problematizar o saber e a experiência, interrogando a realidade observada, 

questionando o que aparentemente parece correcto, confrontando opiniões e opções 

alternativas, assumindo-se, desta forma, como um profissional reflexivo, desencadeando 

atitudes reflexivas nos que observa. Através do questionamento e da problematização, o 
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supervisor apresenta sugestões, motivando o observado à realização de novos projectos em 

que ambos se co-responsabilizam pelo sucesso da sua aplicação. Assim, através de um bom 

relacionamento interpessoal, o encorajamento assume-se como um papel primordial na 

relação de supervisão, sendo que a carga afectiva influencia positivamente o desenvolvimento 

de qualquer profissional. Por último, chega-se à fase da avaliação que, num processo de 

supervisão, deverá ter sempre um carácter formativo. O objectivo é essencialmente a 

monitorização da prática pedagógica. Desta forma, a avaliação não deverá ficar a cargo 

somente do supervisor; o observado terá sempre uma palavra a dizer no que diz respeito à 

sua autoavaliação. Este factor de abertura, de clarificação e de negociação do processo 

avaliativo é imprescindível em qualquer processo de formação profissional orientado para o 

aperfeiçoamento, neste caso particular, da prática pedagógica do professor. 

 

2.4.7. Instrumentos de observação 

 

Sendo a aula um espaço de construção conjunta de saberes, dever-se-á focalizar a observação 

de aulas na dimensão interactiva do processo de ensino-aprendizagem e, embora se tenha a 

consciência que não constitui o único foco de observação possível, reconhece-se o seu papel 

de relevo e, consequentemente, o seu lugar prioritário na monitorização da prática 

pedagógica do professor. 

 Quanto aos instrumentos de observação, é necessário ter em conta as suas limitações 

e, por vezes, as suas fragilidades, uma vez que, dificilmente, se contempla a amplitude dos 

acontecimentos que ocorrem em sala de aula. Por este motivo, dever-se-á fazer uma selecção 

criteriosa, estabelecendo hierarquias e prioridades que conduzam à distinção entre o 

essencial e o acessório. 

 Os instrumentos de observação de aulas que se apresentam não deverão ser sempre 

utilizados do mesmo modo. Significa que o desenvolvimento de competências da observação 

implica, necessariamente, a definição de objectos, objectivos e estratégias de observação, ou 

seja, implica uma prática organizada e sistemática da observação. Desta forma, torna-se 

indiscutível o valor formativo dos diferentes instrumentos de observação, elaborados e 

aplicados em função das necessidades específicas de formação, numa perspectiva eclética e 

flexível de trabalho6. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cf. anexos 7 a 13, páginas 202 a 212. 
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Capítulo III 

A Língua Portuguesa como Instrumento 

de Ensino e Aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) os que foram criados desde início como homens livres não se 

conhecem pela coragem, riqueza ou qualidades dessa espécie, mas 

se distinguem sobretudo pela maneira de falar, e é este o sinal 

mais seguro da educação de cada um de nós, e aqueles que sabem 

usar bem a palavra, não só são poderosos no seu país, como 

honrados nos outros. 

                      Isócrates (Panegírico, 47-49), citado por Prata (2007:1) 
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Segundo Calsamiglia (2001), citada por Fernandes (2007:2), 

 

(…) a partir dos anos 60 e 70, com os contributos das ciências da 

linguagem, concretamente da filosofia da linguagem, da sociolinguística e 

mais recentemente da análise do discurso e da linguística do texto, 

desenvolveu-se uma visão funcionalista e comunicativa da língua. Esta 

perspectiva coloca como principal escopo o uso linguístico, o modo como 

se estabelecem na vida real as interacções, a forma como se produzem os 

fenómenos da expressão e comunicação entre as pessoas, como se adquire 

e desenvolve a linguagem e o papel que desempenha em todos esses 

processos a interacção social. 

 

É nesta perspectiva que se reconhece a importância da transversalidade da língua 

portuguesa, centrando-se a atenção nas suas competências essenciais, percebendo de que 

forma as mesmas atravessam todo o currículo e todos os saberes disciplinares. Ao nível da 

compreensão do oral, Sim-Sim (1997) defende que não deverá ser somente a disciplina de 

Língua Portuguesa a ensinar os alunos a saber ouvir o emissor, a retirar o essencial da 

mensagem, a apreender o fio condutor de um discurso oral ou participar, adequadamente, 

numa conversa em grupo. 

 Para Amor (1997), a recepção oral pode ser promovida de várias formas, 

nomeadamente, através da escuta activa. Esta, por sua vez, deve ser encarada numa 

perspectiva transversal, exigindo a colaboração de todas as disciplinas. 

Na perspectiva de Boulet (1997), citado por Prata (2007), a língua é o principal 

sistema de comunicação e a sociedade exige diariamente que o Homem se assuma como um 

comunicador, mostrando que a comunicação oral, (saber falar e saber comunicar), é cada vez 

mais requisitada a nível profissional. É através da oralidade que o Homem se relaciona com os 

seus pares, que interage socialmente e que se consegue impor através da defesa das suas 

ideias. 

 Quanto à competência da leitura, segundo Sim-Sim (1997:28), compete à escola fazer 

de cada aluno um leitor fluente e crítico, capaz de usar a leitura para obter informação, 

organizar o conhecimento e usufruir o prazer recreativo que a mesma pode proporcionar. 

 Segundo Amor (1997), a competência da leitura deve ser encarada como instrumento 

transversal a todo o currículo. Assim, todas as disciplinas deverão desenvolver actividades de 

leitura, dinamizando as bibliotecas, fomentando o gosto pela leitura. 

 Em relação à expressão oral, Perrenoud (1999) afirma que compete à escola 

proporcionar ao aluno, um saber fazer de ordem linguística, cognitiva e social que o leve a 

expressar as suas dúvidas e as suas ideias, de acordo com um contexto, com a atitude dos 

seus interlocutores, com os seus valores, transmitindo, desta forma, uma imagem de si 

próprio enquanto interlocutor activo numa sociedade cada vez mais exigente. 
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 Ao nível da expressão escrita, Sim-Sim (1997:30) entende que a escola deverá criar 

situações que permitam a aquisição de técnicas e de estratégias de escrita, bem como o 

domínio pelos alunos das variáveis essenciais nela envolvidas – nomeadamente, o assunto, o 

interlocutor, a situação e os objectos do texto a produzir. 

 Com o intuito de incrementar esta faceta da transversalidade da língua portuguesa, o 

Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Cultura, lançou o Plano Nacional 

de Leitura como resposta institucional à preocupação pelos níveis de literacia, da população 

em geral e, em particular, dos jovens, significativamente inferiores à média europeia, 

dirigindo-se aos vários sectores da sociedade com o objectivo que a mesma consiga: 

 

(…) viver com autonomia, com plena consciência de si próprio e dos 

outros, para poder tomar decisões face à complexidade do mundo actual, 

para exercer uma cidadania activa, é indispensável dominar a leitura. 

Determinante no desenvolvimento cognitivo, na formação do juízo crítico, 

no acesso à informação, na expressão, no enriquecimento cultural e em 

tantos outros domínios, é encarada como uma competência básica todos os 

indivíduos devem adquirir para poderem aprender, trabalhar e realizar-se 

no mundo contemporâneo. 

 

 O mesmo portal do Ministério da Educação apresenta como principais 

estratégias/objectivos do Plano Nacional de Leitura os seguintes: 

 

� Promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento 

individual e de progresso nacional; 

� Criar um ambiente social favorável à leitura; 

� Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras actividades que 

estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens e adultos; 

� Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais 

precisas para o desenvolvimento da leitura; 

� Enriquecer as competências dos actores sociais, desenvolvendo a 

acção de professores e de mediadores de leitura, formais e informais; 

� Consolidar e ampliar o papel da Rede de Bibliotecas Públicas e da 

Rede de Bibliotecas Escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura; 

� Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos 

nacionais e internacionais de avaliação de literacia. 

 Mas a escola de hoje, devido às mudanças ocorridas na sociedade portuguesa, em 

resultado dos sucessivos movimentos migratórios, enfrenta novos desafios, sentindo a 

necessidade de fazer da diversidade cultural e linguística um factor de integração e coesão. 

Impõe-se, na actual sociedade multicultural, como é a portuguesa, o respeito pelas 
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necessidades individuais dos alunos em geral e em particular dos recém-chegados ao sistema 

educativo nacional. O grande desafio lançado às escolas é criar condições que promovam o 

desenvolvimento de oportunidades equitativas de acesso ao currículo e ao sucesso educativo. 

 Desta forma, nos dias de hoje, o professor depara-se com situações distintas, por um 

lado, a diferenciação curricular para os alunos com necessidades educativas especiais e, por 

outro, a diferenciação curricular para os alunos estrangeiros, recém-chegados ao sistema 

educativo nacional. É nesta perspectiva que o Decreto-Lei 240/2001 de 30 de Agosto concebe 

um professor cujo perfil se enquadre na diversidade e multiculturalidade existentes 

actualmente nas escolas portuguesas. 

 Assim no capítulo II, ponto 2, alíneas d) e e), o decreto-lei suparcitado salienta que o 

professor deverá promover: 

 

(…) a qualidade dos contextos de inserção do processo educativo, de modo 

a garantir o bem-estar dos alunos e o desenvolvimento de todas as 

componentes da sua identidade individual e cultural; e identificar e 

respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros 

da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e 

combatendo processos de exclusão e discriminação. 

 

 Outros são os normativos legais que fazem apelo à diferenciação, indo ao encontro da 

multiculturalidade existente hoje nas escolas portuguesas. Assim o Decreto-Lei 6/2001 de 18 

de Janeiro, no seu artigo 8 veio dar a possibilidade das escolas poderem oferecer a língua 

portuguesa enquanto língua segunda. Mais tarde o Despacho Normativo 7/2006 de 6 de 

Fevereiro veio estabelecer, no âmbito da organização e gestão do currículo nacional, 

princípios de actuação e normas orientadoras para a implementação, acompanhamento e 

avaliação das actividades curriculares e extracurriculares específicas a desenvolver pelas 

escolas e agrupamentos de escolas, no domínio do ensino da língua portuguesa como língua 

não materna. O presente despacho, no seu artigo 3, ponto 3 afirma que o professor titular de 

turma do 1º ciclo e os professores de cada conselho de turma devem contribuir para a 

construção de materiais didácticos e para a construção de glossários temáticos para as áreas 

curriculares. Deste modo, mais uma vez se acentua a transversalidade da língua portuguesa 

como responsabilidade de todos os professores. 

 

3.1. Princípios e Funções da Linguagem 

 

Num processo de interacção verbal vários são os factores que contribuem para a realização de 

enunciados. Um desses factores prende-se com o tipo de relação social existente entre os 

diferentes interlocutores. Partindo do princípio que o controlo pragmático da interacção 

verbal determina o sucesso da comunicação, dever-se-á ter em conta não só o que é 

comunicado mas também a forma como a comunicação se estabelece. 
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 Mateus (1989) afirma que durante séculos pensou-se que para comunicar bastava 

codificar e descodificar as mensagens. Mais tarde, concluiu-se que a interpretação do que é 

transmitido é igualmente importante para a produção de sentido dos enunciados. 

 Seguindo este princípio, a interpretação de um enunciado está dependente, por um 

lado, do conteúdo proposicional do mesmo e, por outro, do significado que resulta da 

utilização de mecanismos inferenciais que atribuem aos enunciados um valor pragmático, 

específico da situação de interacção verbal. 

 

 Como defende Gouveia (1996:383): 

 

Todo o falante reconhece, mais ou menos empiricamente, que sempre que 

codifica ou interpreta uma frase da sua língua faz uso de determinados 

conhecimentos que lhe são facultados pela situação em que a frase é 

usada, pois tem como dado adquirido que a comunicação linguística não 

existe fora de um contexto particular, motivado pela interacção social. 

 

 Mateus (1989) defende que é necessária uma base de cooperação entre os sujeitos 

falantes, assente em princípios que regulam a comunicação verbal. Para que se estabeleça 

uma dinâmica de interacção verbal há que relacionar os diferentes constituintes e organizá-

los de forma coesa e coerente. 

Corrobora da mesma opinião Gouveia (1996), defendendo que são os princípios 

reguladores da actividade verbal que estão na base do estudo da pragmática. Esta entende 

que as línguas, enquanto instrumentos de acção, são constituídas por regras, sendo 

imprescindível a conjugação entre o seu sistema formal e a sua versatilidade em situações de 

uso. 

Dos aspectos centrais à comunicação, Gouveia (1996:384) identifica como pragmáticos 

os seguintes:  

 

O que é dito, o modo como o que é dito é dito, a intenção com que o que é 

dito é dito, o posicionamento físico dos interlocutores, os papéis sociais 

que desempenham, as suas identidades, as suas atitudes, os seus 

comportamentos, as suas crenças, as relações que estabelecem entre si. 

 

 Para além destes factores há a considerar um conjunto de princípios de 

comportamento linguístico e paralelamente de comportamento social que contribuem para a 

estruturação das trocas conversacionais. Tendo em conta que a linguagem verbal é uma 

manifestação social, a mesma deverá ir ao encontro das necessidades comunicativas dos 

falantes. Nesta perspectiva, Mateus (1989), seguindo os pressupostos de Grice (1975), que 

estudou o conceito apelidado de princípio de cooperação, em função do qual as nossas trocas 

conversacionais se estruturam através do discurso, afirma que numa dinâmica de interacção 
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verbal, cada interlocutor transmite aquilo que considera ser necessário (máxima da 

quantidade), dá informações verdadeiras, não falando de aspectos para os quais não tem 

provas (máxima da relação) e evita apresentar um discurso confuso, ambíguo, através da sua 

brevidade e coerência (máxima de modo). 

 A este respeito, Gouveia (1996:403) afirma que:  

 

Tanto o princípio de cooperação como as máximas conversacionais, 

enquanto princípios que descrevem características gerais de 

comportamento linguístico, cruciais para toda a comunicação, dão 

expressão ao nosso conhecimento empírico de que, como falantes, somos 

cúmplices uns dos outros na realização dos nossos objectivos ilocutórios. 

 

 Através de objectivos ilocutórios, o locutor poderá, em algumas situações, dizer algo 

diferente do que se transmite em verdadeiro sentido, acreditando nas capacidades 

inferenciais do interlocutor e no reconhecimento da sua intenção comunicativa. Para melhor 

interpretação deste mecanismo de interacção verbal, o interlocutor poderá recorrer ao que 

Grice (1975:44), denominou de implicatura conversacional. O mesmo autor apresenta ainda a 

ideia de que é necessário considerar os casos em que o falante, ao comunicar com o seu 

alocutário, somente insinua o que quer dizer, deixando apenas sugerido o objectivo 

ilocutório do seu acto (…). 

 Desta forma, facilmente se depreende que os actos de fala são determinantes na 

teoria pragmática da comunicação. Austin (1980) considerou que os três tipos de actos que 

surgem na realização de um acto de fala são o acto locutório, o acto ilocutório e o acto 

perlocutório. O quadro seguinte apresenta a definição para cada um destes actos de fala. 

 

Quadro 4 – Actos de fala. 

Tipo Objectivo 

Acto locutório 

(,) corresponde à enunciação de uma ou mais palavras numa frase, a partir da 

operação linguística de atribuição de referência e de codificação de significado, 

permitindo ao ouvinte compreender o que foi enunciado. (Gouveia, 1996:390). 

Acto ilocutório 

(,) consiste (,) no uso de uma frase linguisticamente operativa para efectuar 

algo, para realizar uma acção circunstancialmente funcional (,). (Gouveia, 

1996:390). 

Acto perlocutório 
(,) resultados ou efeitos produzidos com o efectivar do enunciado-acção. 

(Gouveia, 1996:390). 

 

Partindo desta tipificação dos actos de fala, facilmente se reconhece a importância 

da intencionalidade e da convenção dos mesmos. A eles podem associar-se directamente, a 

sua força ilocutória (função que o enunciado assume no contexto da sua enunciação) e o seu 

objectivo ilocutório (a intenção com que o enunciado é produzido). Neste âmbito, Searle 
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(1973), defende que a taxonomia dos actos ilocutórios pode dividir-se em seis categorias 

gerais, tal como Gouveia (1996:392), apresenta no seguinte quadro. 

Quadro 5 – Taxonomia dos actos ilocutórios. 

Tipo Objectivo ilocutório 

Actos ilocutórios assertivos 
Relacionar o locutor com a verdade de algo, com a verdade 

da proposição expressa no enunciado. 

Actos ilocutórios directivos 

Tentar que o alocutário pratique uma acção, verbal ou não 

verbal, determinada pelo reconhecimento por este 

efectuado do conteúdo proposicional do enunciado 

proferido pelo locutor. 

Actos ilocutórios compromissivos 

Comprometer o locutor, relativamente à prática de uma 

acção futura, determinada pelo conteúdo proposicional do 

enunciado. 

Actos ilocutórios expressívos 

Exprimir o estado psicológico especificado na condição de 

sinceridade acerca de um estado-de-coisas que o conteúdo 

proposicional indica. 

Declarações 

Fazer com que o universo em referência coincida com o 

conteúdo proposicional do enunciado, trazendo um novo 

estado-de-coisas à existência. 

Declarações assertivas 

Trazer um novo estado-de-coisas à existência por 

coincidência do universo em referência com o conteúdo 

proposicional do enunciado, relacionando o locutor com a 

valor de verdade desse conteúdo. 

 

3.2. Características do Discurso Oral 

 

Segundo Pedro (1996:449), a principal razão de ser de qualquer acto linguístico é a produção 

de sentido. A mesma autora afirma ainda que (…) a linguagem actua como meio locativo, 

permitindo ao indivíduo o acesso ao saber e ao conhecimento ou a tirar inferências do saber 

e conhecimento que já possui. Desta forma, para que a comunicação tenha sucesso é 

necessário que tenha um objectivo claro e definido de forma a provocar na audiência a 

reacção pretendida.  

No que diz respeito à comunicação oral, concretizada através das interacções 

discursivas de cada interlocutor, a mesma caracteriza-se, segundo Amor (1993:63), por 

ocorrer: 

 

� Numa situação de frente a frente; 

� Em presença de um contexto também tornado significativo; 

� Num tempo limitado (pelos parceiros da comunicação ou pelas 

circunstâncias em que ela se desenvolve) o que dificulta a planificação do 

que se pretende dizer; 
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�  Em sequência temporal linear (a fala não possui a dimensão 

espacial da escrita); 

� Com envolvimento total dos interlocutores (maior emergência do 

eixo “eu”-“tu”). 

 

 Como apresenta Valadares (2003), a expressão oral engloba várias facetas como a 

organização do discurso que se pretende transmitir e a articulação do mesmo. Para tal é 

necessário o conhecimento das regras sociais que o regulam, a previsão das reacções dos 

interlocutores e a reformulação do discurso, caso seja necessário. 

 Colocando-se a tónica nas práticas de oralidade, características do discurso em sala 

de aula, as mesmas devem assentar, segundo Amor (1993:68), nos seguintes pressupostos:  

 

� Distribuição do tempo de intervenção pelos parceiros da 

comunicação, de tal modo que se verifique um maior número de 

oportunidades de a palavra ser tomada por todos e cada um dos alunos, a 

ritmos adequados às suas capacidades;  

� Circulação intersubjectiva da comunicação, de forma que a rede de 

direcções e sentidos da mesma se alargue e com ela a possibilidade de 

interacções ricas e transformadoras; 

� Criação de contextos sugestivos e formulação de problemas que 

constituam pontos de partida para intervenções com diferentes propósitos 

comunicativos e para o domínio multifuncional da língua, em registo 

informal e/ou progressivamente formalizado. 

 

 A mesma autora apresenta três grandes áreas de trabalho no desenvolvimento do 

discurso oral, correspondentes a distintos objectivos de aprendizagem, sendo elas a área de 

intervenção que engloba o acto de ouvir com o intuito de recolher informação para interagir; 

a área da comunicação, dominada pela vertente da expressão, através do uso da palavra e da 

adequação ao destinatário e por último a área da comunicação, dominada pela apropriação 

em situação, de técnicas específicas de formalização do discurso. 

 Partindo destas três áreas de trabalho apresentadas por Amor (1997), facilmente se 

depreende que o acto de falar é abrangente e o seu grau de desenvolvimento está associado 

não só à simples troca de palavras mas também aos contextos/situações, ao género de 

discurso e ao estádio de desenvolvimento linguístico do interlocutor. Como defende Pedro 

(1996:450), (…) falar é, primodialmente, comunicar, função que ultrapassa os limites do 

saber linguístico (ou competência linguística), recruta outros saberes e aprendizagens e se 

insere naquilo que Hymes chamou de competência comunicativa.  
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3.3. O Discurso Oral dos Professores em Sala de Aula 

 

Para Vieira (1993:155): 

 

(…) a interacção na sala de aula representa uma das formas mais directas 

de acesso ao mundo dos sentidos que a aula constitui. Ensina-se e 

aprende-se falando, perguntando e respondendo. Os processos de 

transmissão, negociação e aquisição de saberes académicos e sociais 

fazem-se, de forma claramente privilegiada, através da linguagem verbal 

e, em particular, através do discurso oral interactivo entre o professor e 

os alunos. 

 

Segundo Fernandes (2007), a espontaneidade da prática oral em sala de aula é uma 

presença constante que permite aos interlocutores (alunos e professores) responder a 

solicitações, pedir esclarecimentos, corrigir exercícios, expor e defender opiniões, expressar 

emoções e estados de espírito. É neste dialogar constante que o professor tem a oportunidade 

de melhorar o registo linguístico dos alunos, adequando à situação apelos ao uso de forma de 

tratamentos adequadas assim como à pronúncia e articulação correcta das palavras. 

 Ao falar-se no discurso em sala de aula, é importante começar por definir a palavra 

discurso e os vários sentidos que lhe são atribuídos. 

 Nesta perspectiva, Reboul (1984), citado por Loureiro (2000:93), a palavra discurso 

pode adquirir três sentidos:  

� Sentido usual: conjunto coerente de frases que uma pessoa emite sobre um 

determinado assunto; 

� Sentido linguístico restrito: sentido dado pelos linguistas, de acordo com o 

qual o discurso é uma sucessão de frases que constituem uma mensagem com uma 

abertura e um fecho; 

� Sentido linguístico alargado: conjunto de discursos, em sentido restrito, 

produzidos pelo mesmo sujeito ou conjunto de sujeitos que compartilham 

determinados caracteres linguísticos. 

 Seguindo estes princípios, quando se falar no discurso do professor em sala de aula, 

no contexto desta investigação, será em sentido linguístico restrito, centrando-se a atenção 

nos aspectos organizativos que possam dotar os discursos dos professores de maior 

compreensibilidade junto dos alunos. 

 Ao longo dos tempos, a comunidade de investigação tem reconhecido grande 

importância à linguagem falada e aos discursos dos professores em sala de aula, apesar de se 

seguirem processos de investigação distintos. 

 

 

 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

45 
 

 Assim, surgiram duas tradições de investigação: 

� Processo-produto: valoriza-se a frequência de determinadas categorias de 

fala em sala de aula, observadas através de sistemas de categorias destinadas para o 

efeito; 

� Sociolinguística: recorre-se às transcrições de registos observacionais da vida 

em sala de aula, valorizando-se as análises qualitativas. 

De acordo com esta última perspectiva (sociolinguística), pretendem-se investigar o 

quê e o como aprendem as pessoas em interacção com os outros. Segundo Green 

(1983), citado por Loureiro (2000:96), no plano de ensino sobressaem três objectivos: 

investigar como as pessoas aprendem a linguagem; investigar como aprendem através 

do uso da linguagem e investigar como aprendem sobre o uso da linguagem nas 

situações educativas. 

 No que diz respeito à análise que se apresentará, dar-se-á mais relevo aos dois 

últimos objectivos. 

 Tendo em conta que a aula é um espaço comunicativo específico, significa que o 

mesmo será simultaneamente um espaço normativo, constituído por um conjunto de regras 

cujo respeito permite aos seus interlocutores estabelecer relações de comunicação, com vista 

à realização das tarefas previstas e consequentemente alcançar as metas definidas. Poder-se-

á ainda acrescentar que, enquanto espaço comunicativo específico, apresenta características 

muito particulares, às quais Loureiro (2000) chamou regularidades. 

 Referindo-se às regularidades próprias da sala de aula, Loureiro (2000) apresenta as 

seguintes situações: o professor sabe as respostas das perguntas que coloca aos alunos; a fala 

do professor ocupa sempre mais tempo do que a dos alunos; após a resposta do aluno, se o 

professor repete a pergunta, é porque a resposta apresentada não está correcta; a interacção 

verbal resulta da estrutura I-R-A, iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e 

avaliação do professor. 

 Também Pimm (2002:55,56) defende que: 

 

La situación más corriente en la que los alumnos hablan en clase suele ser 

la de repuesta a una pregunta suscitada por el profesor, respuesta que es 

evaluada. Este marco, o sea, la sucesión: iniciación (I) – respuesta (R) – 

retroalimentación (‘feedback’) (F) (…) puede aplicarse a la mayor parte de 

las conductas de hablar en clase. 

 

 Na mesma linha de pensamento, Lemke (1990) sublinha que, por norma, as perguntas 

em sala de aula enquadram-se numa sequência a qual ele apelida de diálogo triádico, uma 

vez que este é constituído por três momentos: iniciação, resposta, avaliação. Por outro lado, 

Stubbs (1987) apelida a mesma sequência de fala sanduíche, pelo facto de a fala do aluno 

surgir entre as duas falas do professor. 
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 Por sua vez Bellack (1966), citado por Pedro (1996), apresenta quatro movimentos 

pedagógicos que caracterizam o discurso dos professores e dos alunos, em sala de aula: 

estruturação, solicitação, resposta, reacção. De certo se depreende que os dois primeiros 

movimentos pedagógicos (estruturação e solicitação) aparecem, nos autores anteriormente 

referenciados, condensados num único ponto, a iniciação. 

 Relativamente às características deste tipo de ciclo I-R-A, o mesmo reflecte um 

conjunto de sequências lógicas. Assim, o ciclo inicia (I) com uma intervenção do professor que 

provocará uma resposta dada pelo aluno (R) e uma respectiva avaliação feita pelo professor 

(A). 

 No que diz respeito à iniciação (I) French e McLure (1986), referidos por Cazden 

(1991:122), apresentam duas estratégias através dos quais os professores conduzem o 

raciocínio dos alunos, no sentido de obterem as respostas que deles esperam: 

� preformular: consiste no facto de se acrescentar à pergunta inicial elementos 

que podem orientar o aluno no sentido de melhor o contextualizar; 

� reformular: consiste na especificação da pergunta quando, para a mesma, a 

resposta dada pelo aluno é incorrecta ou quando não se obtém resposta. 

� Quanto às respostas (R), segundo Cazden (1991:122), atribuem-se-lhe três 

funções: 

� possibilitar um desenvolvimento progressivo da aula de acordo com a 

planificação; 

� ajudar os alunos a enfrentar as tarefas escolares; 

� possibilitar aos docentes elementos que permitam avaliar a aprendizagem dos 

alunos. 

Em relação à avaliação (A), esta componente não se limita a avaliar a correcção da 

resposta do aluno; poderá também ser útil para interpretar, resumir ou explicar, 

enriquecendo desta forma os conteúdos das respostas dos alunos. 

 Encarando os discursos dos professores numa perspectiva comunicativa, os mesmos, 

segundo Haviland e Clark (1974), resultam de um compromisso entre “o dado” e “o novo”. 

Desta forma, o professor inicia a sua explicação, referindo-se e assegurando-se junto dos 

alunos dos conhecimentos adquiridos (o dado), sendo estes o ponto de partida para a 

leccionação dos conteúdos seguintes (o novo). Estes, por sua vez, se forem apreendidos, 

darão de novo lugar “ao dado”, prosseguindo-se com o processo anteriormente explicitado ou 

seja DADO→NOVO→AVALIAÇÃO. 

Com o intuito de exemplificar o anteriormente exposto, apresenta-se uma análise do 

discurso de um professor de Matemática, em sala de aula7. Para este efeito recorreu-se ao 

sentido linguístico restrito da palavra discurso (Reboul, 1984), citado por Loureiro (2000:93), 

e a atenção centrou-se nos aspectos organizativos que puderam dotar o discurso do professor 

de maior compreensibilidade junto dos alunos. 

                                                 
7 A aula apresentada foi observada no âmbito da investigação desta tese de doutoramento, para 
pré-validação dos questionário a aplicar. 
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 O professor em questão encarou o espaço sala de aula como espaço comunicativo 

específico e simultaneamente como espaço normativo, constituído por um conjunto de regras 

cujo respeito permitiram aos seus interlocutores estabelecer relações de comunicação, com 

vista à realização das tarefas previstas e consequentemente alcançar as metas definidas. 

Essas regularidades próprias da sala de aula podem ser visíveis nos seguintes exemplos: 

 

- o professor formula perguntas aos alunos, sabendo antecipadamente as respostas. 

Professor: Isometria é uma palavra de origem grega. O que é que quer dizer ISOS? 

Alunos: [Ninguém responde]. 

Professor: E METRIA? 

Alunos: [Ninguém responde]. 

Professor: ISOS significa igual, METRIA significa medida. 

 

- a fala do professor ocupa sempre bastante mais tempo do que a dos alunos. 

 

Esta situação é visível ao longo de toda a transcrição da aula. Esta estrutura, segundo 

Edwards (1980), referido por Loureiro (2000:97), poderia assentar num conceito autoritário 

de conhecimento. No entanto, pelo decorrer da aula e pela relação interpessoal estabelecida 

entre os intervenientes, pode-se constatar que a atitude do professor vai ao encontro do 

defendido por Loureiro (2000). Está-se perante um processo adequado de ensino, ao 

proporcionar sequências de perguntas que podem facilitar a aprendizagem. Essas sequências 

interactivas são encaradas como diálogos em que o professor sente necessidade de 

determinar o grau de conhecimento dos alunos sobre determinados conteúdos, podendo, 

desta forma, determinar as ajudas que os mesmos poderão necessitar. Por outro lado, 

permitem promover nos alunos uma atitude intelectual menos passiva (fazendo-os pensar) e 

simultaneamente despoletar a participação dos mesmos (fazendo-os falar).  

 

- a interacção verbal do professor resulta de um processo com a seguinte estrutura: (I), 

iniciação por parte do professor, (R), resposta dada pelo aluno, (A), avaliação do 

professor.  

No que diz respeito ao discurso do professor, numa perspectiva comunicativa, o mesmo 

recorreu ao conhecido compromisso entre “o dado” e “o novo” (Haviland e Clark, 1974). O 

professor iniciou a sua explicação, fazendo alusão a conhecimentos considerados adquiridos 

que funcionariam como ponto de partida para a apresentação de novos conteúdos. 

 

Professor: Vamos introduzir o último tema que vai sair nos testes intermédios. 

(…) 

Professor: Vamos dar o último tópico que se chama rotações. 

(…) 

Professor: Dois conteúdos que já foram dados, um no 2º ciclo e outro no ano passado. 
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Professor: Há dois tipos de posições geométricas: umas alteram a posição, outra o tamanho. 

Professor: Lembram-se de algumas transformações geométricas que alteram o tamanho? 

Na explicitação dos conteúdos, o professor tentou assegurar-se, através da interacção verbal, 

se de facto os alunos dominavam os conteúdos já leccionados. 

Professor: Lembram-se de algumas transformações geométricas que alteram o 

tamanho? 

Aluno A: Translações. 

Aluno B: Simetria. 

 

Professor: Vamos introduzir uma nova palavra a isometria. A semelhança de figuras será 

uma isometria? 

Aluno D: Não. 

Professor: Porquê? 

Aluno D: Porque muda de tamanho. 

 

3.4. Relação entre Linguagem e Pensamento 

 

A ideia de que diferentes tipos de conhecimento envolvem diversos tipos de aprendizagem foi 

introduzida pelo educador Ralph Tyler (1950), citado por Marzano (2008:113). Esta ideia foi 

mais tarde aprofundada por Hilda Taba (1962), citada por Marzano (2008:113), organizando o 

conhecimento das diferentes disciplinas em cinco categorias:  

 

1 – Termos e expressões do vocabulário; 

2 – Detalhes; 

3 – Organização de ideias; 

4 – Habilidades e tácticas; 

5 – Processos. 

 Dando especial relevo à primeira categoria, os vários investigadores concluíram que 

existe um relacionamento directo entre o vocabulário e a capacidade para compreender 

novas informações. A aquisição de vocabulário esteve desde sempre relacionada com a 

leitura, partindo do princípio que através dessa competência os alunos contactariam com 

novas palavras que por sua vez iriam enriquecer o seu vocabulário. No entanto, um estudo 

realizado por Jenkins, Stein & Wysocki (1984) concluiu que a aprendizagem de uma nova 

palavra implica que a mesma surja, pelo menos, seis vezes no horizonte do aluno. Só desta 

forma, o mesmo adquirirá o seu significado. 

 Mais tarde, estudos realizados por Swanborn & Glopper (1999) analisaram a 

probabilidade de os alunos aprenderem novos vocábulos à medida que lêem, concluindo que 

essa probabilidade ronda os 15%. Os factores que afectam a probabilidade de um aluno 
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aprender novas palavras enquanto lê estão relacionados com a capacidade do aluno, a sua 

idade e a natureza do texto.  

Tendo em conta este último parâmetro, os investigadores concluíram que quando 

surge uma palavra nova em cento e cinquenta, a probabilidade de aprender um novo vocábulo 

é de 30%. No entanto, uma nova palavra em dez só proporciona a probabilidade de 7%. 

 Mostrando estes estudos que a leitura por si só não será suficiente para a aquisição de 

novas palavras, torna-se necessário relembrar os estudos feitos por Powell (1980), 

defendendo este autor que o uso da imagem produz melhores desempenhos no conhecimento 

das palavras (34%) do que estratégias que não recorram às mesmas. 

 Conclui-se, portanto, que os dois estudos revelam-se importantes no que diz respeito 

à selecção de estratégias a adoptar pelos professores relativamente à aquisição de novas 

palavras. 

 Por sua vez, Stahl & Fairbanks (1986) realizaram uma investigação que poderá 

complementar os dois estudos anteriormente mencionados. Estes investigadores concluíram 

que para o aluno é mais fácil adquirir novo vocabulário se o mesmo for aquele que encontrará 

ao aprender novos conteúdos. Nesta situação, o desempenho dos alunos aumenta em 33%. 

Todos estes estudos contribuíram para mostrar que a aprendizagem e o 

desenvolvimento de conceitos têm-se apresentado como uma questão importante na tarefa 

primordial a desempenhar pela escola, que é a de conseguir que todas as ideias sejam 

apreendidas de forma significativa. Como afirma Penteado (1991:104), as palavras não são 

meros rótulos arbitrários, (…) e nem simples sons mecânicos. As palavras expressam todos os 

conceitos e todos os pensamentos. O mesmo autor afirma ainda que como a palavra é metade 

de quem a pronuncia e metade de quem a escuta, definindo as palavras abstractas, antes de 

utilizá-las, damos um passo no caminho do entendimento entre os homens. (1991:106). 

 No entanto, como afirma Vygotsky (2007:211), o conceito não é um hábito mental 

automático, mas um verdadeiro acto de pensamento complexo que não pode ser assimilado 

por meio de simples memorização. Também Tolstoi (s/data), citado por Vygotsky (2007:213) 

afirma que […] só raramente é a palavra que é incompreensível para o aluno. As mais das 

vezes, falta antes o conceito que a palavra exprime. 

Ao abordar a problemática dos conceitos, Vygotsky (2007) faz a distinção entre 

conceitos comuns e conceitos científicos, mostrando que ambos se desenvolvem de forma 

diferente. Segundo este autor, a formação dos conceitos comuns dá-se durante a infância e 

surge da relação com o quotidiano, já os conceitos científicos não aparecem de forma 

espontânea e só se desenvolvem após a apropriação dos conceitos comuns. Para que ambos os 

conceitos se desenvolvam, segundo Vygotsky (2007:213), é necessário que a aprendizagem 

contribua para o desenvolvimento mental da criança em idade escolar. Os conceitos 

científicos só podem surgir na mente da criança após a apropriação do conceito do 

quotidiano, não podendo ser simplesmente introduzidos do exterior para a consciência da 

criança. 
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 Esta ideia vai ao encontro do que Ausubel (1982), referido por Telles (2005), defendeu 

ao apresentar o conceito de aprendizagem significativa. A mesma ocorre com base numa 

estrutura cognitiva prévia, assente num conjunto de conceitos que o aluno tem num 

determinado campo de conhecimento e da sua organização. Esse conhecimento prévio 

resultará num “ponto de ancoragem” no qual as novas informações irão encontrar um modo 

de integração de tudo aquilo que o aluno já conhece, resultando uma interacção evolutiva 

entre o “novo” e o “velho” conceito. Como defende Telles (2005), a aprendizagem 

significativa só acontece quando o aluno associa o novo conhecimento ao antigo de forma 

interactiva, podendo os conhecimentos antigos adquirir novos significados. 

Também Moreira & Masini (1982:88) afirmam que o factor isolado mais importante 

influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. 

Na mesma linha de pensamento, Penteado (1991:103) defende que não há conceito 

sem uma coisa que o anteceda e é da coisa que deriva o conceito; portanto, a palavra não 

pode nascer livremente na consciência do homem, fora da realidade objectiva. 

Dentro desta perspectiva, Rogeri (2005:34,35) diz que a palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial e compreendemos e 

reagimos somente àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou que são 

concernentes à vida. A mesma autora cita Bakhtin (1988), dizendo este que a palavra é uma 

espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se no meu interlocutor. A palavra é o território comum do 

locutor e do interlocutor. 

A este respeito, Patte (1987) também afirma que para assimilar uma informação nova 

é fundamental associá-la a conhecimentos ou experiências já adquiridas. Compreender a sua 

articulação é poder, mais tarde, colocar novas interrogações e transformá-las em 

conhecimento mobilizável. 

 Segundo Ausubel (1982), citado por Telles (2005:2), quando o aluno recebe 

conhecimentos e não consegue relacioná-los com os conhecimentos da estrutura cognitiva 

que já tem, significa, que se dá uma aprendizagem mecânica por recepção. 

Nesta óptica, Baron et al. (2002:38) defendem que […] quando as novas informações 

são apreendidas sem interagir com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva (…) 

a pessoa decora fórmulas, leis, mas esquece após a avaliação. 

Segundo Vygotsky (2007), nestas circunstâncias o aluno aprende, através da memória, 

a palavra e não o conceito e o conhecimento adquirido através da memorização revela-se 

pouco consistente em situações futuras. 

Por sua vez, Tolstoi (s/data), citado por Vygotsky (2007:214) afirma que: 

 

É importante dar ao aluno a oportunidade de adquirir novos conceitos e 

palavras a partir do sentido geral da linguagem. A criança ouve ou lê uma 

palavra que não compreende numa frase que lhe é compreensível. Mais 

tarde, ouve ou lê de novo a mesma palavra numa outra frase. Através 
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deste processo, começa a adquirir uma vaga compreensão da palavra. Por 

fim, começa a sentir a necessidade de a usar. Uma vez que passe a usá-la, 

apropriou-se da palavra e do conceito. 

 

 É dentro deste paradigma que Ausubel (1982), referido por Telles (2005), apresenta o 

conceito de organizadores prévios como a base para o desenvolvimento da teoria da 

aprendizagem significativa. Para este autor os organizadores prévios funcionam como algo 

que contextualiza o aluno num determinado conteúdo, apresentando formas de ligar as novas 

ideias a outras já existentes. Assim poderão servir como muitos a apelidam de ponte 

cognitiva, uma vez que apresentam situações concretas em que o novo conteúdo se pode 

relacionar com a realidade circundante do aluno. 

Esta ideia também é defendida por Pedro (1996), considerando o mesmo que é 

importante que o aluno entenda que o significado de uma palavra varia em função do 

contexto em que está inserido. A palavra, dentro de um determinado contexto, pode adquirir 

diferentes significados. 

 A este propósito, Oliveira (1996:334) afirma que um dos modos de o significado se 

manifestar é através da ligação sistemática entre as formas linguísticas e as coisas ou 

aspectos do mundo, isto é, aquilo acerca de que falamos. 

De acordo com Fabre (1979:14), não se podem separar os conceitos dos sons que os 

transmitem; sem significante não há significado e sem significado não há significante. 

 Por sua vez, Saussure (1995:122) apresenta a ideia de que o signo linguístico une não 

uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem acústica. 

Segundo Ponte (1998), o acto de aprender engloba a construção de novos conceitos e 

a relação entre os mesmos. Para que a aprendizagem se concretize é necessário que os alunos 

atribuam significados às ideias, relacionando-as entre si. 

Na óptica de Sequeira (1984:28): 

 

A compreensão não existe, portanto, nos materiais escritos, mas é algo 

que se constrói no espírito, e que terá que ser arrumado na memória de 

uma forma acessível para consulta rápida. 

 

3.5. A língua portuguesa e a literacia matemática 

 

No entender de Moreira (1999:39), já no século XIV as relações entre a língua mãe e a 

matemática se mostravam complexas, imaginando que desde sempre elas existiram, já que a 

matemática se expressa, faz entender e elabora por meio da língua mãe. 

 Focando a atenção no século XX e segundo a mesma autora, desde a década de 70 que 

surgem estudos na área da educação matemática que mostraram que uma das dificuldades na 

aprendizagem desta disciplina se prendia com a comunicação, evidenciando-se aspectos como 
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o tamanho do texto, o número de orações principais, as orações subordinadas, o próprio 

vocabulário, entre outros. 

Mais tarde, nos anos 80, reconhece-se a verdadeira importância da língua e da cultura 

no ensino da matemática. Desde essa década até então que surgiram um conjunto de 

investigações que, segundo Moreira (1999:40-42), pretendem entender o papel da língua, da 

palavra e do discurso na aprendizagem e no desempenho matemático. 

 Nos anos 90, as investigações continuam, sobretudo vocacionadas para o estudo dos 

diferentes tipos de texto que se utilizam em contexto matemático e para a educação 

matemática em populações multilingues. 

 É dentro deste contexto que surge uma nova atitude por parte dos professores de 

matemática no sentido de criar uma prática discursiva na sala de aula que viabilize a 

produção do texto matemático simultaneamente ao fazer matemático. 

 Como defende Ançã (2001:38), ensinar Português é utilizar a língua no seu duplo 

estatuto: objecto de análise e veículo de comunicação, enquanto ensinar em Português é 

mergulhar na língua, para que através dela e com ela se transmitam conhecimentos. 

 Em 2000, o relatório PISA referente à literacia matemática vem clarificar certos 

aspectos que deveriam fazer parte integrante do ensino desta disciplina. O relatório 

apresenta várias sugestões, entre as quais sobressai a comunicação matemática, que inclui a 

expressão oral ou escrita de um indivíduo e a compreensão que este faz de enunciados orais 

ou escritos com conteúdos matemáticos. Inclui-se também o uso da linguagem e de operações 

simbólicas, formais e técnicas, tais como a descodificação e interpretação da linguagem 

simbólica e a sua relação com a linguagem natural; a utilização de expressões que incluam 

símbolos e fórmulas e a resolução de exercícios com recurso ao cálculo. 

A ideia da linguagem simbólica também foi explanada por Pinto (1999:14) ao afirmar 

que: 

 

No mundo da linguagem, o correspondente dessa actividade lúdica com 

implicações simbólicas encontrar-se-ia na metáfora, razão pela qual não 

se deve escamotear o que ela representa em termos de simbolismo e de 

contributo para a expansão do pensamento abstracto. 

 

Também Pimm (2002:41) defende que esta forma de hablar de la relación entre los 

símbolos y sus significados refleja la metáfora conducto (Reddy, 1979), que identifica las 

expresiones lingüísticas como continentes de ideas, y la comunicación como su transmisón. 

Pimm (2002:133) afirma também que muchas clases de matemáticas se desarrollan en torno a 

una mezcla de registros de lenguaje ordinario y matemática, y la falta de discriminación 

entre ambos puede dar pie a incongruencias y rupturas de comunicación. 

Ler e escrever em língua materna não é a única forma de interpretar, explicar e 

analisar o mundo. A linguagem matemática é outra dessas formas que tem os seus próprios 

códigos que por sua vez constituem uma linguagem própria. Como apresenta Menezes 
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(1999:3), na realidade, estamos perante um meio de comunicação possuidor de um código 

próprio, com uma gramática e que é utilizado por uma comunidade. Também Pimm (2002:95) 

afirma que una de las características distintivas del discurso sobre las matemáticas es el uso 

generalizado de un vocabulário técnico. Para o seu domínio exige-se a compreensão e 

interpretação do vocabulário, dos seus símbolos e sinais gráficos que se interligam, 

constituindo aquilo que Pimm apelidou de registo matemático. 

 Como defende Cano (1998:21), el dominio léxico es uno de los componentes 

fundamentales del sustrato en que se fundamenta la matemática. O mesmo autor acrescenta 

ainda que: 

 

En la ejecución de la más sencilla de las operaciones aritméticas, es 

necesario un conocimiento del vocabulario, imprescindible para poder 

relacionarla. Cuando falla este dominio léxico, las operaciones aritméticas 

se transforman en pura rutina sin sentido ni finalidad. 

 

 Segundo Pimm (2002:288), aprender a hablar y, de modo más sutil, aprender a 

significar cómo un matemático supone adquirir las formas, los significados y los modos de ver 

que se hallan en el registro matemático. 

 Decerto se compreende a extrema importância da relação que efectivamente se 

estabelece entre a língua portuguesa e a linguagem matemática, uma vez que o não 

entendimento da primeira poder-se-á associar, de forma directa, ao desconhecimento do 

vocabulário utilizado e à incompreensão da segunda. A linguagem matemática é construída e 

necessita da língua portuguesa para essa construção. As duas linguagens necessitam de 

clareza para que o seu encadeamento e interligação sejam eficazes e resultem na 

compreensão do que se pretende transmitir. 

 Na linha de pensamento de Menezes (1999:4), encontram-se diferenças marcantes 

sempre que se compara a linguagem natural à linguagem matemática uma vez que esta 

última não se aprende a falar em casa, aprende-se sim a usar na escola. Também não é 

possível comparar a aprendizagem da linguagem matemática com a aprendizagem de uma 

segunda língua natural uma vez que não encontramos no dia-a-dia um grupo de falantes que 

a utilize, em exclusividade, para comunicar. Torna-se, portanto, imprescindível que a 

linguagem natural apareça como complemento da linguagem matemática. 

Também Vergani (1993) defende que os professores de Matemática estão 

directamente dependentes do uso da língua materna. É da responsabilidade do professor de 

Matemática ter especial atenção à sua própria forma de se expressar oralmente e por escrito, 

tendo em conta que o sucesso da sua comunicação pedagógica está directamente relacionado 

com o correcto domínio verbal da língua portuguesa. 

 A mesma autora refere também que uma didáctica da Matemática não é mais do que 

uma didáctica da linguagem, organizada em duas vertentes: a aprendizagem da disciplina 
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enquanto “língua” racional a adquirir e o domínio da língua materna, como veículo do 

processo de ensino através do qual a Matemática é verbalizada, transmitida e compreendida. 

 Para Machado (1987), a língua materna deveria estar directamente associada aos 

processos de ensino da Matemática, tanto no que diz respeito à leitura de enunciados, como 

essencialmente, na construção de conceitos, na apreensão de estruturas de argumentação e 

na elaboração da própria linguagem matemática. 

 

3.6. A comunicação na sala de aula de Matemática 

 

 Como afirma Gouveia (1996:418) comunicar é reclamar a atenção de outrem; logo 

comunicar é implicitar que a informação comunicada é relevante.  

 D acordo com Penteado (1991:3): 

 

A comunicação humana é, assim, resposta a um estímulo interno, ou 

externo (…) a comunicação humana está na dependência inicial da 

atenção. A atenção do receptor é uma resposta despertada por um 

estímulo: os sons, que eu articulo e emito (…) onde por um novo 

processo de estímulo-resposta, os sons adquirem significado, 

transformando-se em palavras.  

 

Seguindo o mesmo princípio afirma ainda que se um indivíduo fala e ninguém ouve, o 

processo da Comunicação humana não se completou: há apenas expressão, um primeiro passo 

no processo. Falta à expressão o essencial, a transmissão, cuja definição pressupõe sempre 

dois elementos: o transmissor e o receptor.  

Deste raciocínio se depreende que sem atenção não há comunicação e segundo 

Woodworth e Marquis, citados por Penteado (1991:17), a atenção é um substantivo que 

deveria ser substituído por um verbo. Atentar é concentrar a atividade, é preparar-se para 

perceber certo objecto ou fazer alguma coisa. O mesmo autor considera quatro estímulos 

principais da atenção, sendo eles a intensidade, a repetição, a modificação e o contraste pois 

segundo Rogeri (2005:38), quando uma palavra isolada é proferida com uma entoação 

expressiva, já não é apenas uma palavra, mas sim um enunciado completo e adotamos para 

com ela uma atitude responsiva ativa, como concordância, discordância, estímulo à ação ou 

simpatia. 

Por outro lado, Hoyles (1985), citado por Menezes (1995:29), centrando-se na 

importância da comunicação em sala de aula, considera que: 

 

(…) na sala de aula, a linguagem tem duas funções: a função comunicativa; 

a função cognitiva. A primeira destas funções, prende-se com a capacidade 

de o aluno, numa dada situação, ser capaz de identificar os elementos 
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importantes e de os relatar aos outros. A segunda, está relacionada com a 

possibilidade de a linguagem promover a estruturação e a regulação do 

pensamento, especialmente quando o aluno está em interacção com os 

outros. 

 

Dentro deste pressuposto, tem-se vindo a dar maior relevo à comunicação 

matemática, enquanto capacidade transversal, através de diferentes normativos legais, sendo 

apresentadas algumas orientações metodológicas a exigirem a redefinição dos papéis dos 

diferentes actores na aula de Matemática. 

O recente Programa de Matemática do Ensino Básico, (DGIDC, 2007:5), dá realce à 

comunicação matemática, encarando-a como uma capacidade transversal importante a toda a 

aprendizagem desta disciplina, juntamente com a resolução de problemas e o raciocínio 

matemático, realçando que os alunos devem ser capazes de comunicar as suas ideias e 

interpretar as ideias dos outros, organizando e clarificando o seu pensamento matemático.). 

Desta forma, os alunos devem ser capazes de interpretar enunciados apresentados de forma 

oral ou escrita e expressar ideias, usando uma linguagem matemática precisa. 

Outro aspecto não menos importante e que poderá constituir um obstáculo ao 

desempenho do professor diz respeito à imposição da linguagem matemática formal, uma vez 

que, segundo o documento NCTM (1991:33), torna-se importante relacionar a linguagem de 

todos os dias com a linguagem e os símbolos matemáticos e compreender que representar, 

discutir, ler, escrever e ouvir Matemática são parte vital da aprendizagem e da utilização da 

Matemática. 

O Departamento do Ensino Básico (2001:70), por seu lado, lembra ainda que o rigor da 

linguagem, assim como o formalismo, devem corresponder a uma necessidade sentida e não a 

uma imposição arbitrária. 

 Segundo Barrody (1993), o ensino da Matemática deve assentar na comunicação, 

essencialmente por duas razões a primeira porque a Matemática é uma linguagem e a segunda 

porque a mesma resulta numa actividade social. 

 Complementando o anteriormente exposto, Barrody (1993), apresenta outros motivos 

pelos quais o professor deverá estimular a comunicação na aula de Matemática. Esta 

disciplina desenvolve o conhecimento matemático, desenvolve a capacidade de resolver 

problemas e melhora a capacidade de raciocínio. 

 Também Lappan & Schram (1989), citados por Menezes (1995), consideram que em 

qualquer aula de Matemática deverá haver lugar à comunicação de ideias por parte dos 

alunos. É necessário alterar práticas e incutir nos alunos o lado clínico do ensino, através da 

exploração, da formulação de problemas, do questionamento e da argumentação.  

 Defendendo estas ideias, também Fernandes (2007) afirma que a estratégia da 

transmissão continua a ser privilegiada pelos professores em contexto de sala de aula. Desta 

forma, o desenvolvimento desta centra-se, essencialmente, no discurso do professor e no 

silêncio dos alunos. É necessário incrementar o paradigma da interacção verbal entre 
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professor e alunos e entre estes últimos. A interacção comunicacional deverá ser fulcral, 

tendo em conta que as aprendizagens são socialmente construídas. 

 

3.6.1. Das palavras às perguntas em contexto de sala de aula 

 

Prata (2007:3) defende que: 

 

(…) a atribuição de um valor à linguagem vem de muito longe e olhando 

para o fio da História constatamos um alargado testemunho da relação 

estreita instituída entre o Homem e o Poder, proveniente do uso da 

Linguagem, concretamente pela maneira de falar. Para isso, a tónica na 

aprendizagem e domínio de uma Língua, particularmente a Materna, era 

fulcral. O exemplo mais flagrante desta situação dá-se com os gregos e 

romanos, povos que, afinal, constituem a base da nossa civilização, os 

quais cultivavam a oratória, a ars dicendi. 

 

Sócrates, professor e filósofo da Grécia antiga, tinha a convicção de que a prática 

orientada do questionamento permitiria ao aluno analisar ideias por meio de um raciocínio 

lógico, com vista a concluir da sua validade. Pimm (2002: 87) afirma mesmo que se han 

dedicado muchos aplausos al método socrático epónimo de enseñanza (…). Desta forma, 

através de perguntas/respostas, tinha-se o objectivo de trocar argumentos entre 

interlocutores, recorrendo a um discurso curto e objectivo cuja finalidade era a busca da 

verdade. Assim, encarava-se "dialéctica", arte do diálogo, como um método de educação. 

 Como afirma Abbagnano (1991:102), o homem não pode ver claro por si só. A 

investigação de que se ocupa não pode começar e acabar no recinto fechado da sua 

individualidade: pelo contrário, só pode ser o fruto de um dialogar contínuo com os outros 

(…). 

Para Meyer (1982), citado por Vergani (1993:81), dado que a relação com o mundo é 

uma interrogação e visa obter respostas sobre o mundo, a linguagem natural deve possuir em 

si as estruturas interrogativas que nos permitem ligar-nos com o real. 

Segundo Sócrates, a educação assentava, essencialmente, no despertar do saber 

existente em cada um de nós através de um processo de auto-reflexão não, unicamente, 

através da mera transmissão de saberes.  

Com o intuito de evidenciar o modelo de questionamento Socrático, Platão escreve a 

sua obra Ménon ou da Virtude, onde o escravo, sendo interrogado de forma hábil, consegue, 

por si próprio, aprender o teorema de Pitágoras. Sócrates propõe ao escravo a resolução de 

um problema de geometria de dificuldade considerável, pretendendo demonstrar que o 

escravo resolve a questão, apenas orientado pelas perguntas que lhe são colocadas e não 
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porque a solução lhe tenha sido ensinada por outrem. Para melhor ilustrar o anteriormente 

explicitado, apresenta-se um excerto exemplificativo.8 

Sócrates: Diz-me rapaz, sabes que isto é um quadrado? 

Escravo: Sim. 

Sócrates: O espaço quadrado, não tem iguais estas quatro linhas? 

Escravo: Sim. 

Sócrates: E estas outras linhas que o atravessam pelo centro, serão também iguais? 

Escravo: Sim. 

Sócrates: Não poderá haver um espaço semelhante que seja maior ou mais pequeno? 

Escravo: Sem dúvida. 

Sócrates: Se este lado medisse dois pés, e este outro também dois pés, quantos pés 

mediria o todo? Repara bem: se este lado fosse de dois pés e aquele de um pé 

somente, não é verdade que o espaço seria de um vezes dois pés? 

Escravo: Sim. 

Sócrates: Mas, como o segundo lado tem igualmente dois pés, não será o mesmo que 

duas vezes dois? 

Escravo: Sim. 

Sócrates: Portanto, o espaço é agora de duas vezes dois pés? 

Escravo: Sim. 

Sócrates: Quantos são, duas vezes dois pés? Trata de fazer a conta e diz-me o 

resultado. 

Escravo: Quatro, Sócrates. 

Sócrates: Não se poderia fazer um espaço duplo deste, mas semelhante, tendo, como 

ele, todas as suas linhas iguais? 

Escravo: Sim. 

Sócrates: Quantos pés mediria? 

Escravo: Oito. 

Sócrates: Vamos, trata de me dizer qual será a grandeza de cada linha do novo 

quadrado: as deste são de dois pés; as do quadrado duplo, de quantos serão? 

Escravo: É evidente, Sócrates, que terão o dobro. 

Sócrates: Estás vendo, Ménon, que nada lhe ensino e que me limito a interrogar? 

Neste momento julga saber qual é a extensão dum quadrado de oito pés. Não te 

parece? 

Ménon: Sim. 

(…) 

Sócrates: (…) Se o interrogarem a miúde e de diversas maneiras acerca dos mesmos 

assuntos, podes estar certo de que chegará a possuir um conhecimento tão exacto 

como o mais sabedor. (…). 

                                                 
8 Excerto extraído da obra de Platão (s/data). Ménon ou da Virtude. Lisboa: Cadernos Culturais. 
Pág. 43-45, 56. 
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 A propósito deste diálogo, Pimm (2002: 87) afirma que a lo largo de uma serie de 

páginas continúa el diálogo según este modelo. El dominio y control del lengage que 

mantiene el profesor es evidente (...). 

O mesmo autor (2002:88) acrescenta ainda que se trata de un modelo muy conocido 

del estilo de enseñanza de las matemáticas, afirmando também que con frequencia, las 

preguntas que hacen los profesores de matemáticas pueden considerarse “de rellenar”, o 

sea, la repuesta a las mismas basta con que sea de una sola palabra (…). 

Ao longo do século XX, muitos foram os investigadores que se dedicaram ao estudo 

das perguntas em sala de aula. Barros (2008:59) afirma que a investigação sobre perguntas 

em contexto educacional iniciou-se por volta de 1912 com Stevens. A mesma autora 

acrescenta que esta investigação tem vindo a demonstrar que é vantajoso expor os 

aprendentes a diferentes níveis e categorias de questões, para que possam mais tarde ser, 

também eles, questionadores de elevado nível. Barros (2008:59), citando Neri de Souza 

(2006), apresenta alguns dados estatísticos referentes ao questionamento em sala de aula, 

baseados nas investigações de Stevens. Assim, este estudo permitiu concluir que os 

professores falam 64% do tempo da aula, e que formulam duas a quatro perguntas por 

minuto ou cerca de 395 perguntas por dia. Também Abrantes (2005:44) afirma que os 

professores fazem 64 perguntas por aula e que utilizam entre 25% a 50% do tempo da aula 

para questionar, citando Schreibei (1967) e Van der Meij (2004), respectivamente.  

Um estudo, realizado por Corey (1940) e referido por Hargie (1983), conclui que os 

professores colocam, em média, uma pergunta em cada 72 segundos, das quais 38% não são 

respondidas pelos alunos e mais de metade são objetivas e com vista a respostas 

convergentes.  

Ao realizarem uma investigação sobre os propósitos do questionamento do professor, 

Pate e Bremer (1967), citados por Menezes (1995:51), concluíram que 68% dos professores 

questionam para avaliar a qualidade do ensino; 54% diz que o questionamento serve para 

diagnosticar as dificuldades dos alunos; 47% tenciona verificar a capacidade dos alunos para 

relembrarem factos e só 10% dos professores considera que o questionamento serve para 

encorajar os alunos a usar factos, a fazer generalizações e inferências. Perante estes 

resultados, Turney et al. (1974), citados por Menezes (1995:51), consideram que os 

professores necessitam de aprender não somente sobre como perguntar, mas também sobre 

os propósitos do questionamento na sala de aula. 

No caso particular do ensino-aprendizagem da Matemática, o mesmo envolve 

interacções dos alunos entre si e entre os alunos e o professor. Nesta interacção, a 

comunicação assume um papel fundamental, através da negociação de significados, em que 

cada um dos intervenientes utiliza uma linguagem própria, resultante de um misto de 

linguagem corrente e de linguagem matemática. Através da negociação de significados os 

alunos e professores expõem uns aos outros a sua forma de encarar os conceitos e processos 

matemáticos, aperfeiçoando-os e ajustando-os ao conhecimento matemático indicado pelo 

currículo. 
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No documento NCTM (1991:38), pode ler-se que questões bem colocadas podem 

simultaneamente elucidar sobre o pensamento dos alunos e ampliá-lo. É crucial a habilidade 

do professor na formulação de questões que dirijam o discurso oral e escrito na direcção do 

raciocínio matemático. 

 Nesta óptica, Menezes (1995:31) afirma que a arte de questionar tem sido defendida 

em cursos e manuais da Matemática, como uma técnica que o professor deve incrementar 

para aumentar e melhorar a participação dos alunos. 

 

Na perspectiva de Sadken e Sadken (1982), o questionamento permite ao professor: 

� Detectar dificuldades de aprendizagem; 

� Ter feedback sobre aprendizagens anteriores; 

� Motivar o aluno; 

� Ajudar o aluno a pensar. 

 

Para Mata (1990), o professor ao fazer perguntas atinge os seguintes objectivos: 

� Obtém informação que não possui; 

� Promove directa ou indirectamente a realização de acções; 

� Orienta os alunos na organização da informação relativa a um dado saber; 

� Avalia a quantidade e a substância do conhecimento dos alunos. 

 

Como defende Pereira (1991), as finalidades para o questionamento em sala de aula 

são as seguintes: 

 

� Levar o aluno a centrar a sua atenção em assuntos relevantes; 

� Promover a participação oral dos alunos; 

� Promover no aluno uma atitude reflexiva. 

 

O mesmo autor refere também que com o questionamento, a pergunta pode ser 

encarada como uma estratégia de ensino, permitindo ao professor incentivar a participação 

do aluno, contribuindo para o desenvolvimento de capacidades e processos de aprendizagem 

adequados. 

A este propósito McCullough e Findley (1983), citado por Menezes (1995:33), 

relembram que desde há muitos anos os educadores têm consciência do papel do professor na 

promoção da discussão através do questionamento. E sublinham que este questionamento 

será tanto mais valioso quanto mais permitir o desenvolvimento das capacidades de 

pensamento dos alunos. 

Outros investigadores tentaram mostrar qual a melhor forma de obter um bom 

questionamento em sala de aula. 

Desta forma, Findley (1983) e Cohen e Manion (1992), citados por Menezes (1995:34), 

enumeram os seguintes aspectos: 
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� Preparar algumas questões antecipadamente; 

� Fazer questões claras e concisas; 

� Variar o nível de dificuldade, tentando envolver a maioria dos alunos da turma; 

� Promover um tempo de pausa a seguir às questões; 

� Colocar as questões a todo o grupo e só depois individualizá-las; 

� Colocar questões que proporcionem ao professor feed-back sobre a aprendizagem dos 

alunos. 

 

Segundo Jonhson (1982), para se fazer um questionamento eficaz é necessário: 

� Evitar fazer um grande número de perguntas cuja resposta é um simples “sim” e “não”; 

� Evitar responder às perguntas formuladas; 

� A seguir à resposta de um aluno, perguntar “porquê”; 

� Evitar a formulação de um grande número de perguntas que apelem sobretudo para a 

memória; 

� Tentar que os alunos se pronunciem sobre as respostas dos colegas; 

� Evitar fazer perguntas que contenham a resposta; 

� Fazer perguntas abertas. 

�  

Para Hargie (1983), num questionamento eficaz dever-se-ão destacar os seguintes 

aspectos: 

 

� É importante que os professores promovam a formulação, de um maior número de 

perguntas divergentes relativamente às perguntas convergentes; 

� O uso de actividades de investigação promovem o questionamento; 

� Os professores devem colocar à turma as questões colocadas pelos alunos; 

� É necessário dar tempo de pausa após as questões e a seguir às respostas. 

Em 1989 Rowe, citado por Barros (2008:73), desenvolveu uma investigação, na década 

de 60, concluindo que o tempo de espera dado pelos professores é pouco mais de um segundo 

para repetir, reformular ou fazer outra pergunta. Perante tal facto, apresenta algumas 

vantagens sempre que o tempo de espera é de três ou mais segundos: 

 

� As respostas são mais elaboradas e complexas; 

� Aumenta a incidência de um pensamento especulativo (alarga o pensamento); 

� Aumenta o número de questões colocadas e experiências propostas; 

� A troca de informação entre os alunos aumenta; 

� As respostas “não sei” diminuem, pois há mais tempo para pensar; 

� O aluno sente que o professor se preocupa com o que ele pensa e não só com o que ele 

diz; 

� Aumenta o número de alunos que querem participar voluntariamente; 
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� Os alunos “não verbais” (os que habitualmente não falam) começam a contribuir 

espontaneamente. 

 

Contudo, com o estudo efectuado por Duell (1994), citado por Abrantes (2005:49), 

concluiu-se que com alunos universitários, as respostas não diferiam, quer se lhes desse um 

segundo ou três segundos para pensar, chegando mesmo a produzir piores respostas se lhes 

fossem dados seis segundos. Assim, Abrantes (2005) defende a ideia de que o tempo de 

espera deve ser considerado em relação com outros factores na elaboração de uma boa 

resposta, uma vez que, isoladamente, ele não é o responsável pela sua melhoria.  

Ao falar-se de questionamento, é importante salientar qual o papel do aluno neste 

processo, não só como a entidade que responde mas também como o interlocutor que 

questiona. No entanto Bellack et al. (1966), citado por Menezes (1995:49), defendem que no 

diálogo na sala de aula, o professor é o jogador privilegiado e mais activo; o principal papel 

do professor é o de solicitante, enquanto o dos alunos é o de respondentes. O padrão mais 

vulgar do discurso da sala de aula é a solicitação-resposta, o primeiro lance a cargo do 

professor e o segundo, da responsabilidade do aluno. 

Segundo Van der Meij (1994), há duas posições em relação ao questionamento feito 

pelos alunos. Há quem defenda que o aluno que coloca uma questão revela dependência do 

professor e por isso deve ser desencorajado a fazê-lo. Por outro lado, há quem defenda que o 

aluno, ao colocar questões, mostra a sua independência e deve ser incentivado a pô-la em 

prática. 

Para Nelson-LeGall (1985) e Newman (1992), citados pelo mesmo autor, o 

questionamento feito pelo aluno é uma acção de adaptação deste e ajuda-o a regular a sua 

aprendizagem. 

De acordo com Graesser & Person (1994), citados por Otero (2001), um aluno médio 

apenas faz uma pergunta em cada aula de 60 minutos. No entanto, a média aumenta caso se 

trate de uma sessão de tutoria ou de uma aula de apoio individual. Nestes casos a média é de 

26,5 perguntas por hora, mantendo-se no entanto as questões superficiais. Da mesma opinião 

é Fuhrer, (1989), citado por Van der Meij (1994), ao afirmar que os alunos têm mais 

dificuldade em colocar questões quando se encontram num grande grupo. 

Muitos estudantes ainda parecem ter receio de colocar as questões que têm em 

mente, levando Dillon (1988) à sugestão de que a expressão da questão é a mais difícil de 

tomar. O autor chega mesmo a afirmar que 95% das questões que os alunos têm em mente 

não são colocadas. Portanto, a expressão da questão está relacionada com diferentes factores 

que a podem bloquear. 

Como defende Van der Meij (1994), os alunos com baixa auto-estima apresentam 

maior grau de perplexidade, no entanto, a sua insegurança não lhes permite colocar 

perguntas, satisfazendo as suas dúvidas. Um aluno com baixa auto-estima preocupa-se mais 

com a sua imagem o que o impede de fazer perguntas. O mesmo autor considera provável que 

os motivos para fazer uma pergunta resultam de uma combinação de factores e não 
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unicamente da dúvida. Os alunos também poderão utilizar o seu questionamento como uma 

forma de gerir a sua imagem e causar uma boa impressão. 

 Por seu lado, Watts e Pedrosa de Jesus (2006), citados por Barros (2005:71), com base 

em diferentes estudos, apresentaram alguns aspectos pelos quais os alunos não fazem 

perguntas em sala de aula: 

 

� Os alunos evitam chamar a atenção para si mesmos (Good e al., 1987); 

� Perguntar na sala de aula, pode gerar sentimentos de exposição e vulnerabilidade (Watts 

e tal., 1997); 

� São feitas poucas perguntas pelos alunos porque os professores frequentemente não 

gostam de ser questionados e inibem este comportamento nos alunos (Marchbad-Ad & 

Sokolove, 2000); 

� Os professores sentem-se mais vulneráveis quando existe um grande número de questões 

oriundas da audiência (Dillon, 1988); 

� As perguntas dos alunos são também influenciadas pelos modelos de ensino adoptados 

(Pizzini & Shepardson, 1991); 

� O clima de questionamento é encorajado, ou inibido, pela estrutura social da sala de 

aula: um grande número de alunos torna-se menos encorajador que grupos de trabalho 

mais reduzidos; uma sala de aula mais confortável e com menos alunos é mais favorável 

ao questionamento que um auditório (Dillon, 1988). 

 

3.6.2. As perguntas: dimensão ilocutória e categorização 

 

Perguntar do latim precontare apresenta como sinónimos termos como fazer perguntas a, 

interrogar, inquirir. Segundo Machado (1987:344), o termo pergunta é um derivado regressivo 

de perguntar que etimologicamente significa inquirir, interrogar, questionar, sondar no 

sentido moral. Desta forma, associa-se a palavra pergunta a uma interrogação que, para 

Mateus et al. (1989:237), corresponde à realização de um tipo de acto ilocutório directivo, 

através do qual o LOC [emissor] pede ao ALOC [receptor] que lhe forneça verbalmente uma 

informação de que não dispõe. As mesmas autoras, para a designação das 

perguntas/interrogações, atribuíram a nomenclatura de interrogações globais, interrogações 

parciais e interrogações “tag”.  

 Segundo as autoras, as interrogativas globais são formuladas com o objectivo de 

obterem, da parte do ALOC, uma resposta afirmativa ou negativa acerca de um dado estado 

de coisas. As autoras consideram ainda que estas interrogativas têm diferentes valores do 

ponto de vista pragmático: 

� Pedido de confirmação: a resposta que o LOC espera receber do ALOC é afirmativa ou 

negativa consoante o valor da declarativa; 

� Estratégia manipulatória para levar o ALOC a responder como o LOC pretende; 

� Mecanismo conversacional para dar a palavra ao interlocutor. (Mateus et al., 1989:246). 
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Para Mata (1990:21), a interrogação pretende uma acção do locutor que tem por 

objectivo provocar uma acção-resposta do alocutário. Acrescenta ainda que se deverá ter em 

conta, isoladamente, a interrogação retórica, uma vez que o locutor se interroga no sentido 

de se esclarecer a si próprio, não sendo sua intenção obter qualquer informação efectiva do 

alocutário ou provocar qualquer acção dele. 

Em contexto de sala de aula, vários foram os investigadores que analisaram as funções 

das perguntas como estratégia de ensino-aprendizagem. 

A este respeito, Pereira (1991:168), citado por Menezes (1995:43), define 

interpelação como uma enunciação não assertiva (…) que de algum modo corresponde a uma 

solicitação endereçada a um aluno em particular ou um conjunto de alunos que constituem a 

turma. Para esta autora, as interpelações podem ser catalogadas da seguinte forma: 

 

� Perguntas que pedem resposta; 

� Ordens; 

� Pedidos; 

� A produção de um enunciado interrogativo, embora retórico; 

� A produção de uma expressão verbal com o objectivo de manter a atenção do aluno. 

 

Como apresenta Searle (1984), são dois os tipos de perguntas que ocorrem na sala de 

aula: 

� A pergunta real (pedidos genuínos de informação por parte do professor); 

� A pergunta de exame (controlar o conhecimento por parte dos alunos). 

 

Na óptica de Barnes (1969), citado por Menezes (1995:44), o mesmo propõe a seguinte 

classificação das perguntas formuladas pelo professor: 

� Perguntas concretas (o quê?, o que é?); 

� Perguntas racionais (como?, porquê?); 

� Perguntas abertas, não exigindo raciocínio e fornecendo informações para introduzir 

novos conteúdos; 

� Perguntas sociais, com o objectivo de controlar a turma ou para solicitar a participação 

dos alunos. 
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Nesta perspectiva, Ainley (1988) sintetizou as perguntas formuladas pelos professores 

em sala de aula, da seguinte forma: 

 

Quadro 6 – Categorização das perguntas, segundo Ainley (1988). 

Categorias Características Propósito 

Pseudo-perguntas 

Perguntas que requerem a 

confirmação dos alunos. 

Manter o contacto entre o 

questionador e os questionados, 

mantendo um certo envolvimento. 

Perguntas genuínas 
O questionador não conhece a 

respostas 

Obter informação. 

Perguntas de exame 
O questionador sabe a resposta e 

o questionado sabe disso. 

Saber se o questionado possui uma 

determinada informação. 

Perguntas orientadoras 

O questionador pode ou não 

saber a resposta e o questionado 

tem ou não consciência disso. 

Levar o questionado a reflectir sobre 

um problema. 

 

A este respeito, Rogeri (2005:54) apresentou a seguinte categorização para as 

perguntas formuladas pelos professores de Matemática em sala de aula:  

� As falsas perguntas (frases interrogativas que não pressupõe uma resposta verbal do 

aluno); 

� As perguntas convergentes (pressupõem respostas curtas, de conteúdo muito previsível e 

com pouca liberdade de resposta ao aluno, fazendo apenas apelo à sua memória e muitas 

vezes dada “em coro”); 

� As perguntas genuínas (perguntas que solicitam respostas verbais aos alunos e que 

permitem ao professor controle de conhecimentos, apresentação da opinião do aluno). 

 

Na mesma linha de pensamento, Carr (1998), citado por Barros (2008:76), apresentou 

uma possível categorização para as questões orais e escritas dos professores, no ensino das 

Ciências, sendo elas: 

 

� Perguntas abertas (permitindo ao aluno responder de forma livre e favorecendo um 

maior desenvolvimento do pensamento); 

� Perguntas fechadas (requerendo uma resposta curta e geralmente exacta, sendo 

previsível todas as respostas), perguntas de sondagem (focalizadas num ponto particular, 

obtendo-se informações mais específicas e detalhadas); 

� Perguntas hipotéticas (ligadas a actividades de investigação ou relacionação de 

conhecimentos); 

� Perguntas reflexivas (resultantes das discussões ocorridas em sala de aula). 
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De acordo com Pedrosa de Jesus (1987), citada por Barros (2008:77), a mesma 

desenvolveu um sistema de categorias cognitivas nas funções das perguntas, dividindo-as em 

seis categorias: 

 

� Conhecimento-memória (apelam à reprodução de factos, definições, fórmulas, de entre 

outras respostas, utilizando prioritariamente processos que remetem para a memorização 

mecânica e/ou recordação selectiva; 

� Pensamento divergente (exigem uma elaboração pelo aluno de uma explicação, na qual 

se relacionam factos e conceitos já incorporados nos seus esquemas mentais. Apesar de 

exigir mais do aluno, requerem uma resposta exacta com raciocínio; pensamento 

divergente (permitem a construção de mais de uma resposta considerada correcta. Neste 

caso, os alunos são estimulados a utilizar um pensamento mais elaborado, visando o 

desenvolvimento da sua capacidade de fazer previsões, estabelecer hipóteses e 

inferências; 

� Pensamento avaliativo (situadas num nível cognitivo mais elevado, exigem do aluno 

atitudes de julgamento, avaliação e valoração, defendendo as suas posições de forma 

fundamentada; 

� Rotina (são utilizadas com o intuito de facilitar a discussão e o processo de condução da 

aula; 

� Retórica (referem-se àquelas para as quais o professor não espera uma resposta. 

 

Seguindo os argumentos descritos por Aristóteles, Guislain (1994:138,139), com vista à 

elaboração de uma grelha para a observação dos argumentos permutados na classe, apresenta 

um conjunto de 28 argumentos repartidos por cinco secções, sendo elas a argumentação pela 

explicação, a argumentação pelo recurso à lógica, a argumentação pelos valores, a 

argumentação pelo constrangimento e por último a argumentação pelo questionamento.  

Centrando-se a atenção na argumentação pelo questionamento, Guislain (1994:139) 

apresenta os cinco parâmetros que a caracterizam: a pergunta sugestiva, a pergunta 

armadilha, a contra-questão, a falsa questão e a questão de consciência. 

Com o intuito de explicitar cada um dos parâmetros apresentados por Guislain 

(1994:148-150), apresenta-se o seguinte quadro-síntese. 
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Quadro 7 – Categorização das perguntas, segundo Guislain (1994). 

Tipo de perguntas Definição Exemplo 

Pergunta sugestiva 

 

Pergunta feita pelo professor (ou 

pelo aluno) que supõe um 

objecto, uma realidade ou um 

conceito e, sobretudo, a 

existência desse objecto, dessa 

realidade ou desse conceito. 

 

- Gostaram desta lição? 

- É bom, não é? 

Pergunta armadilha 

 

O docente (ou o aluno) faz uma 

pergunta à qual um ou o outro 

não podem responder por falta 

de informação prévia. 

 

- Então, sabem o que é que se 

vai fazer hoje? 

Contra-questão 

 

O professor responde a uma 

pergunta do aluno com uma 

outra pergunta ou vice-versa. 

 

- A: Professor, deve-se assistir à 

cerimónia do 11 de Novembro? 

- P: És patriota? 

Falsa pergunta (ou interrogação 

retórica) 

Afirmação apresentada 

falsamente sob forma de 

pergunta. 

- Compreenderam? 

- Não há perguntas? 

Questão de consciência 

 

Pergunta que obriga o aluno (ou 

o professor) a revelar os valores 

ou as razões que o levaram a 

agir ou a pensar desta ou 

daquela maneira. Pergunta que 

põe o interlocutor em causa. 

 

- Porque não reflectiste antes de 

responder? 

 

Apesar das diferentes investigações realizadas nesta área e das diferentes tipologias 

que cada investigador apresenta, facilmente se depreende que as perguntas e a sua 

categorização adquirem diferentes funções em contexto de sala de aula. É através delas que 

o ensino poderá ter como base uma aprendizagem participativa assente em estratégias 

cognitivas. Como afirma Sequeira (1984:27), para o desenvolvimento da compreensão é 

bastante importante um método de fazer perguntas que requeira uma actividade 

construtiva. Também Sardinha (2007:7) refere que as perguntas não devem servir apenas para 

avaliar, mas também para formar. 

 Cientes da importância do questionamento em sala de aula, procurar-se-á, com esta 

investigação, destacar qual o papel e o tipo de perguntas utilizadas, pelos professores, na 

sala de aula de Matemática, com o intuito de contribuir para uma maior reflexão, junto dos 

mesmos, uma vez que estes são os principais responsáveis pelas situações de aprendizagem 

que ocorrem em sala de aula. 
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3.6.3. O contributo das perguntas para uma pedagogia para a 

autonomia 

 

O sistema educativo tem como objectivo primordial promover, gradualmente, a autonomia do 

aluno, a autonomia do professor e a autonomia das escolas. Daí que o conceito de autonomia 

esteja cada vez mais presente nos diversos contextos educativos e seja encarado por Barbot 

(2001:9) como o motor interno da aprendizagem. 

Devido à sua importância, o mesmo está presente em diferentes documentos legais 

que regulam o sistema educativo português. A título de exemplo, salienta-se a lei de bases do 

sistema educativo que, no seu artigo 7.º, alínea i) apresenta como objectivo para o ensino 

básico proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária. 

Relativamente ao ensino secundário, seleccionaram-se, a título de exemplo, os seguintes 

objectivos formar (…) jovens interessados na resolução de problemas e favorecer o 

desenvolvimento de atitudes de reflexão metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade 

e de disponibilidade e adaptação à mudança. 

O termo aluno autónomo surge com Holec (1981), como sendo a capacidade de tomar 

a seu cargo a aprendizagem e aparece ligado ao ensino das línguas estrangeiras. Assim, o 

aluno assume a responsabilidade de aprender, interagindo com professores e outros alunos, 

sendo o centro do processo de aprendizagem. Segundo Holec (1981), o aluno autónomo 

percorre quatro etapas: 

a) estabelecimento de objectivos; 

b) escolha de recursos; 

c) selecção de estratégias; 

d) auto – avaliação. 

 

Desta forma e segundo Gomes (2008:49): 

 

(…) o aluno autónomo é aquele que auto – estabelece a sua acção, 

está disposto a correr riscos, tem uma atitude de responsabilidade 

perante si e os outros, responde pelos seus actos e aceita as 

consequências (sejam elas de sucesso ou insucesso) e realiza 

introspecções sobre as suas estratégias e estilo de aprendizagem. 

 

Na óptica de Barbot (2001:28), o conceito de autonomia é visto como o 

comportamento de um sistema que tem, em si, ou que estabelece, por si mesmo, a sua 

própria validade ou as regras da sua própria acção. 
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Segundo Oliveira (1999), o conceito de autonomia é o objectivo que os alunos devem 

perseguir, através de patamares, ao longo da sua escolaridade. Deve ter em conta a sua 

maturidade, os diferentes níveis de escolaridade e a personalidade do docente. 

Para Vieira (2010), um profissional autónomo forma sujeitos autónomos se conseguir 

abandonar as práticas transmissivas e reprodutoras. 

Depreende-se, portanto, que o desenvolvimento da autonomia do aluno é um dos 

objectivos e desafios que foram colocados à escola, em geral, e aos professores, em 

particular. Desta feita, estes dois intervenientes (escola e professores) deverão ser capazes 

de pôr em prática estratégias centradas no aluno que o tornem um cidadão autoconfiante, 

capaz de organizar a sua própria aprendizagem. Segundo Holec (1988), citado por Vieira 

(1993:18), é autónomo o aluno que aprendeu a aprender, que adquiriu o conhecimento e o 

“know-how” que lhe permitem identificar O QUE aprender, COMO aprender e COMO avaliar-

se a si próprio. 

Assim, a autonomia da aprendizagem assenta numa mudança de atitude e a 

percepção e o papel desempenhado pelo aluno e pelo professor adquirem uma nova 

definição. Freire (2007:23) defende mesmo que não há docência sem discência, (…) Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

Contudo, a autonomia encontra obstáculos até na própria cultura dos professores. Por 

este motivo, Vieira (2010:25) defende que a noção de “pedagogia para a autonomia” é 

controversa, salientando duas das suas principais características: sensibilidade aos contextos 

e flexibilidade metodológica. Dentro do mesmo raciocínio, a autora defende que o conceito 

devia ser utilizado no plural, dever-se-á falar sim em “autonomias” na medida em que cada 

professor possa traçar o seu caminho, tendo em consideração a sua biografia profissional, as 

circunstâncias em que trabalha, os constrangimentos que enfrenta e, sobretudo, os alunos e 

o conteúdo que ensina. 

Por outro lado, a autonomia dos alunos ainda consegue intimidar os professores que 

se sentem ameaçados, entendendo que se podem levantar dúvidas sobre o seu conhecimento 

científico e colocar em causa a sua capacidade enquanto docentes. 

Esta ideia é defendida por Fleith (2000), citado por Nogueira et al.(2005:1), 

defendendo que em contexto de sala de aula, não se permite que os alunos façam opções 

nem apresentem ideias diferentes, não se atende aos seus interesses, não se permitem erros 

nem opções “menos lógicas”.  

Neste processo de construção do conhecimento, surge a interacção entre professor e 

alunos como pilar essencial da comunicação em contexto de sala de aula. Os novos 

significados e as novas formas de compreensão são construídos através de um processo de 

interacção, onde a pergunta surge como uma das estratégias mais utilizados pelo professor 

nas diferentes situações de ensino-aprendizagem. A mesma, para além de possibilitar 

interacções, cria condições para que o aluno raciocine e elabore as suas próprias perguntas. 

Como defendem Ponte et al. (2007:44), a pergunta favorece o desenvolvimento da 

autonomia mas: 
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Para formular questões interessantes, susceptíveis de desencadear o 

pensamento dos alunos, e que vão além da verificação das 

aprendizagens, o professor tem de possuir uma formação muito sólida 

nos assuntos em causa, de ser capaz de assegurar a direcção do 

processo de comunicação em situações complexas e imprevisíveis. 

 

Para se alcançar os desempenhos anteriormente expostos é necessário reconhecer a 

importância do uso de perguntas em sala de aula, dos tipos de perguntas e das características 

que as mesmas devem ter. 

Para Otero (2001), fazer uma pergunta é um dos componentes de processamento que 

está por detrás da resolução de um problema de compreensão, de raciocínio, de criatividade 

e de outras actividades cognitivas. Desta forma, fazer perguntas poderá ser uma estratégia 

utilizada pelo professor para ampliar a interacção e criar condições para que o aluno analise, 

estabeleça relações, elabore respostas e raciocine. 

Nesta perspectiva, Justino (2010:84) defende que: 

 

Mais do que aprender a fazer, as aprendizagens têm de orientar-se 

para o aprender a pensar. Este é o grande desafio de quem não quer 

ficar pela “sociedade da informação” e quer entrar decisivamente 

na “sociedade do conhecimento” (…) essa diferença vai do consumo 

acrítico da informação disponível à capacidade de produzir nova 

informação resultante da elaboração sistemática e racional da 

primeira. 
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Capítulo IV 

Metodologia de Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqueles que se ocuparam das ciências foram ou Empiristas ou 

Dogmáticos. Os Empiristas, à maneira das formigas, apenas 

amontoam e consomem; os Racionalistas, à maneira das aranhas, 

tecem teias a partir de si próprios: mas o método da abelha 

situa-se a meio, já que recolhe a matéria das flores dos jardins e 

dos campos, mas transforma-a e digere-a através de uma 

faculdade que lhe é própria. 

Francis Bacon (s/data), citado por João Maria André, 

 in Javier Echeverria (2003:7) 
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4.1. As Metodologias Qualitativa e Quantitativa 

 

De acordo com a especificidade da problemática apresentada, poder-se-á recorrer a 

variadas ferramentas metodológicas. Porém, face aos constrangimentos que um trabalho de 

investigação comporta, o trabalho aqui proposto só poderá situar-se num estudo exploratório 

cujas conclusões poderão ser pistas para investigações futuras. 

Definido o objecto, assim como os objectivos centrais deste estudo, importa agora 

tomar um conjunto de opções que permita concretizar os seus propósitos. Assim, a escolha da 

compreensão de um fenómeno, como objectivo central desta pesquisa, conduzir-se-á 

metodologicamente de acordo com o paradigma qualitativo de investigação e a abordagem 

fenomenológica, uma vez que esta enfatiza a compreensão interpretativa das interacções 

humanas (Bogdan e Biklen, 1994).  

Segundo Erickson (1986), citado por Zabalza (1994:22) enquanto explicitação de 

significados, a investigação qualitativa baseia-se fundamentalmente em interpretações, pelo 

menos, recorre frequentemente a elas para dar sentido aos dados e às informações.  

 As questões metodológicas que a investigação qualitativa levanta no campo da 

educação têm contribuído para a sua valorização e contribuição para o progresso do 

conhecimento e o desenvolvimento das ciências da educação. No entanto Miles e Huberman 

(1984:20), citados por Lessard-Hébert et al. (2005:34), defendem igualmente a tese d que: 

 

Um continuum metodológico entre qualitativo e quantitativo, 

recordando que metodologias neopositivistas, que favoreciam, de 

início, as abordagens puramente quantitativas, vieram 

posteriormente a propor investigações que tomam em linha de 

conta os contextos do objecto e a dimensão interpretativa. Os 

mesmos autores afirmam que as duas abordagens de investigação 

(…) representam um continuum epistemológico e não uma 

dicotomia. 

 

4.2. A Investigação/Acção 

 

Seguindo este princípio, a presente investigação, embora tendencialmente se revista de um 

carácter qualitativo, recorrerá, pontualmente, à investigação quantitativa, com vista a 

obtenção de resultados estatísticos referentes ao comportamento dos intervenientes, face a 

um conjunto de questões de resposta fechada. Como defende Peretz (2005:33, 34), desde 

logo, nada impede o observador de apresentar um questionário ou de fazer directamente 

perguntas quantificáveis aos membros da população que reuniu e estuda. O mesmo autor 

refere ainda que a observação não é portanto uma simples tarefa qualitativa, na qual se 

ignorasse a contagem de pessoas, de acções, de palavras ou de objectos que constituem os 
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elementos do meio estudado. Também Anguera (1985), citado por Zabalza (1994:18), afirma 

que: 

 

De qualquer modo, o qualitativo e o quantitativo, enquanto 

paradigmas e enquanto métodos, precisam de complementar-se 

mutuamente para alcançarem uma expressão, mais ajustada e ao 

mesmo tempo mais rica, dos distintos âmbitos, níveis, variáveis, 

etc… que se entrecruzam nos fenómenos educativos. 

 

No que diz respeito à selecção dos sujeitos da investigação, dever-se-á procurar os 

melhores interlocutores, mas, em simultâneo, o mais acessível. Parece importante, tal como 

apresentam Bogdan e Biklen (1994), que a selecção dos sujeitos de investigação seja, tanto 

quanto possível, pautada pela qualidade de informação que asseguram, pelo autêntico, pelo 

específico, pelo genuíno, pelo diferente, pelo que ajudam a desocultar. 

Assim, o critério de escolha dos sujeitos da presente investigação assenta no facto de, 

a diferentes níveis de intervenção, todos fazerem parte integrante e indispensável do 

processo ensino-aprendizagem. Desta forma, e ao nível do estudo empírico, seleccionar-se-ão 

três professores com vista a colaborarem nesta investigação, permitindo, cada um deles, a 

gravação áudio/vídeo de quatro aulas, agrupadas em dois blocos de 90 minutos, sendo cada 

um deles seguido de uma sessão de formação orientada. As turmas fazem parte do terceiro 

ciclo e ensino secundário, envolvendo 37 alunos. Uma turma frequenta o oitavo ano de 

escolaridade e é constituída por catorze alunos as outras duas turmas frequentam o décimo 

segundo ano e são constituídas por oito e quinze alunos, respectivamente. 

Tendo como objectivo apresentar uma visão conjunta do processo de investigação, foi 

necessário observar-se aulas de “carácter experimental”. Com o intuito de se assegurar de 

que as perguntas serão bem compreendidas e as respostas corresponderão às informações 

procuradas, foi importante testar os questionários aplicados aos alunos. O mesmo foi 

apresentado a turmas de professores que se disponibilizaram para tal, tendo-se como critérios 

o facto de ser uma aula de Matemática, leccionada a uma turma do terceiro ciclo ou ensino 

secundário. O guião da entrevista foi também ele aplicado aos professores em questão, o que 

lhes permitiu fazerem uma reflexão sobre a aula e, simultaneamente, verificar-se se as 

respostas dadas corresponderiam às expectativas da investigação. 

 Com vista à consecução deste projecto, utilizar-se-á uma estratégia investigativa, 

tendo como base a investigação-acção. A mesma assumirá um papel importante na formação 

dos professores uma vez que levará os mesmos a questionarem as suas práticas e a 

equacionarem novas soluções, permitindo-lhes a reconstrução de saberes anteriores e a 

reflexão sobre a prática de um modo contínuo e sistemático. 

 A expressão investigação-acção surgiu em 1944 com Kurt Lewin que a caracterizou 

como método auto-reflexivo, composto por quatro ciclos: planificação, acção, observação e 
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reflexão. Inicialmente esta metodologia foi aplicada ao estudo dos grandes problemas sociais 

da época com vista à melhoria da prática através de um melhor entendimento da mesma. 

 Mais tarde, na década de 50, com Stephen Corey a metodologia de investigação-acção 

é aplicada à melhoria das condições de trabalho do professor. No entanto, o movimento do 

professor-investigador torna-se mais evidente na década de 80 com Dave Ebutt e o seu 

trabalho “Teacher-Pupil Interaction and the Quality of Learning”.  

Neste trabalho optou-se pela metodologia da investigação-acção cooperativa (Tripp, 

1989, citado por Moreira, 2001:33) onde as relações de poder entre as partes são muito 

semelhantes e todos os procedimentos são negociados. Com esta investigação pretendeu-se 

pôr em prática um modelo de investigação-acção participado onde o professor cooperante é 

inserido na mesma. Esta, por sua vez, é eminentemente prática, pois estuda as 

características específicas de cada sala de aula, tendo como base uma observação centrada 

que permita flexibilidade de adaptação no decurso da sua implementação. 

Desta forma, esta investigação irá ao encontro das ideias apresentadas por Moreira 

(2001:28) que afirma que o movimento actual da investigação-acção em educação aparece 

como sinónimo de investigação realizada pelo professor na sua sala de aula e/ou contexto 

alargado de actuação.  

Na opinião de Nunan (1989), citado por Amaral (1996:116), o processo de 

investigação-acção engloba vários ciclos sucessivos, através de quatro fases: 

- Planear um plano de acção para melhorar uma dada situação, 

- Agir através da implementação do plano, que deve introduzir alterações na situação inicial, 

a analisar na fase de observação; 

- Observar os efeitos da acção no contexto em que esta ocorre; 

- Reflectir sobre os efeitos observados, de modo a permitir concluir da eficácia da estratégia 

de acção para a resolução do problema. Esta última fase pode dar origem a um outro plano de 

acção, iniciando um novo ciclo de investigação. 

 

4.3. Recolha de Dados: Técnicas e Instrumentos de Pesquisa 

 

As técnicas de recolha de dados segundo Bruyne et al. citados por Lessard-Hébert et al. 

(2005:25) agrupam-se em três grandes tipos: os inquéritos, por meio de entrevista (inquérito 

oral) ou por meio de um questionário (inquérito escrito); as observações, directa 

(sistemática) ou participante, e as análises documentais. 

Considerando-se, tal como Bogdan e Biklen (1994), que o principal instrumento de 

pesquisa em estudos de terreno é o próprio investigador, para a concretização deste estudo, 

recorrer-se-á a dois instrumentos: a observação participante, o inquérito, por meio de 

entrevista e por meio de questionário. Desta forma, ir-se-á ao encontro do defendido por 

Lessard-Hébert et al. (2005:25,26) que afirma ser sabido que é frequentemente útil, se não 

mesmo necessário, recorrer a diferentes técnicas numa mesma investigação. 
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A observação participante centrar-se-á na sala de aula com o objectivo de estar em 

contacto directo com o objecto de estudo. Como apresenta Almeida e Pinto (1995:105) a 

característica diferencial da observação participante, em relação às outras técnicas, consiste 

na inserção do observador no grupo observado, o que permite uma análise global e intensiva 

do objecto de estudo. Também Lessard-Hébert et al. (2005:155) defendem que a observação 

participante é portanto uma técnica de investigação qualitativa adequada ao investigador 

que deseja compreender um meio social que, à partida lhe é estranho ou exterior e que lhe 

vai permitir integrar-se progressivamente nas actividades das pessoas que nele vivem. 

O inquérito por meio de uma entrevista foi outra das estratégias adoptadas. O 

investigador terá de fazer a opção pelo tipo de entrevista mais adequada ao seu estudo. 

Nesta investigação, em particular, optar-se-á pela entrevista centrada que, segundo Almeida 

e Pinto (1995:110), resulta num conjunto de hipóteses prévias explícitas, integradas por 

conceitos organizadores de tipologias de reacções-respostas a situações determinadas, será 

testado (reformulado-aprofundado) através dos resultados das entrevistas. A entrevista 

centrada será aplicada aos professores envolvidos nesta investigação, quer como 

caracterização sócio-profissional dos mesmos quer como forma de reflexão sobre a sua 

prática pedagógica. 

 O inquérito por questionário, definido por Almeida e Pinto (1995:112), como técnica 

que se apoia numa série de perguntas dirigidas a um conjunto de indivíduos (inquiridos) (…), 

será aplicado aos alunos, quer como forma de caracterização da turma, quer como forma de 

obtenção de dados específicos, decorrentes do desenrolar do desempenho dos mesmos em 

sala de aula, em situações específicas. 

Considerando quer o objecto do estudo em referência, quer os seus objectivos, torna-

se fundamental proceder à análise crítica de conteúdo como forma de revelar as intenções e 

perspectivas do emissor, aquilo que faz quando fala, no pressuposto que os enunciados são 

sempre pragmáticos e ilocutivos e de que as relações comunicativas são relações sociais. 

Nesta perspectiva, a análise do discurso será portanto interpretativa e explanatória. 

Por outro lado, a análise de conteúdo é uma técnica de tratamento de informação e 

ajusta-se a investigações com diferentes tipos de objectivos. Segundo Vala (2001:107), a 

análise de conteúdo é particularmente útil tanto no tratamento das questões abertas de 

questionários, como no tratamento das entrevistas, permitindo apreender o significado das 

respostas obtidas. A opção pela análise de conteúdo como técnica de tratamento da 

informação recolhida, resulta do facto de se pretender elaborar um estudo compreensivo, 

descritivo e interpretativo. 

 
4.4. Calendarização da Recolha de Dados 

 

Neste ponto apresenta-se a calendarização correspondente à recolha de dados, fazendo-se 

referência às técnicas e instrumentos de pesquisa, objectivos e datas da recolha de dados. 
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 Esta investigação decorreu em meio natural, com três turmas já constituídas e 

atribuídas aos respectivos professores. A recolha e registo de notas de campo foram 

efectuados através de diferentes técnicas que se basearam na realização de entrevistas aos 

professores, aplicação de questionários a professores e alunos, na gravação de dois blocos de 

aulas de 90 minutos a cada professor e na realização de três sessões de formação com os 

professores intervenientes neste estudo. 

 Quanto aos questionários, os mesmos permitiram fazer uma caracterização do 

público-alvo e, simultaneamente, dar uma visão de como professores e alunos, no desenrolar 

dos seus papéis sócias, encaram a importância e influência da Língua Portuguesa no ensino da 

Matemática. 

 Em relação às entrevistas aplicadas aos professores, as mesmas foram apresentadas 

com base num roteiro, procurando aprofundar os assuntos de forma gradativa. Outra das 

preocupações prendeu-se com o facto das perguntas, por um lado, não funcionarem como 

perguntas exame (Ainley, 1988), para as quais o investigador já sabe a resposta e, por outro, 

que as perguntas ou comentários solicitados não fossem abstractos mas que se debruçassem 

na realidade da sala de aula. 

 A observação de aulas permitiu contactar, directamente, com o meio a partir do qual 

se pretendeu desenvolver esta investigação, privilegiando determinados aspectos em 

detrimento de outros, o que implicou a delimitação do objecto de estudo, centrado na análise 

do discurso oral na aula de Matemática. 

As sessões de formação permitiram, com base nos registos anteriormente expostos, 

fazer o cruzamento de dados que permitiram, dentro do possível, encontrar respostas para as 

questões investigativas colocadas por este estudo. 

Seguidamente apresenta-se um quando síntese com as diferentes fases da 

investigação, assim como a calendarização das várias etapas anteriormente expostas. 
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Técnica e Instrumentos de Pesquisa Objectivos Datas / Recolha de Dados 

 

- Primeira sessão de formação com vista à 

apresentação dos objectivos da investigação-

acção. 

- Organização das restantes sessões de formação 

com os professores. 

- Aplicação de um questionário com questões 

abertas e fechadas, aos professores. 

 

- Reunir com os professores que farão parte da 

investigação com vista à explanação da mesma. 

 

 

- Recolher informações sobre o desempenho 

profissional dos professores. 

 

Setembro de 2010 

 

- Aplicação de um questionário com questões 

fechadas, aos alunos. 

 

 

- Recolher informações sobre a importância da 

escola, em geral, e da disciplina de Matemática, 

em particular, na vida escolar dos alunos. 

 

Setembro de 2010 

 

- Gravação em áudio ou vídeo de duas aulas de 

cada professor. 

 

- Registar as informações decorrentes da 

observação das aulas. 

- Caracterizar o discurso dos professores e dos 

alunos em sala de aula no que diz respeito à 

utilização da Língua Portuguesa em geral e do 

questionamento em particular. 

 

Outubro de 2010 
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Técnica e Instrumentos de Pesquisa Objectivos Datas / Recolha de Dados 

 

- Segunda sessão de formação com os professores 

e o investigador. 

 

 

 

- Reflectir sobre os dados registados com vista à 

melhoria da prática lectiva. Outubro de 2010 

 

- Gravação em áudio ou vídeo de duas aulas de 

cada professor. 

 

 

- Registar as informações decorrentes da 

observação das aulas. 

- Caracterizar o discurso dos professores e dos 

alunos em sala de aula no que diz respeito à 

utilização da Língua Portuguesa em geral e do 

questionamento em particular. 

 

Outubro / Novembro de 2010 

 

- Terceira sessão de formação com os professores 

e o investigador. 

 

- Reflectir sobre os dados registados com vista à 

melhoria da prática lectiva. 

- Perceber se os professores, no final deste 

processo de formação, sentem que o mesmo 

contribuiu, de alguma forma, para a melhoria da 

sua prática lectiva. 

 

Novembro / Dezembro de 2010 
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Capítulo V 

Estudo Empírico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O observador é como um navegador que constantemente procura a 

sua situação em relação à rota que deve seguir. Navega em cada 

momento, reconhecendo os pontos de referência ou marcos e 

situando uns em relação aos outros, tendo em conta as mudanças de 

perspectiva que sucedem à medida que se desloca. Entretanto, é para 

si próprio imprescindível situar-se em relação ao conjunto daquilo 

que vê. 

Postic e De Ketele (1992), citados por Parente (2002:173) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

79 
 

5.1. Plano de formação 

 

Fazer emergir novas formas de supervisão é encará-la como uma actividade mediadora em 

que se pretende criar momentos de interacção e influência com vista ao desenvolvimento 

profissional. Perspectivando-a num sistema dinâmico de interacções, a supervisão prevê a 

valorização da reciprocidade e da aprendizagem construtiva, na procura de padrões elevados 

de desempenho. 

 Segundo o disposto no Decreto-Lei 240/2001 de 30 de Agosto, capítulo V – 

Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida – o mesmo apresenta como 

parâmetro para o desempenho profissional do docente, o seguinte item: Reflecte sobre as 

suas práticas, apoiando-se na experiência, na investigação e em outros recursos importantes 

para a avaliação do seu desenvolvimento profissional, nomeadamente no seu próprio 

projecto de formação. 

É dentro desta perspectiva que surgem as sessões de formação, centradas na prática 

lectiva e no desenvolvimento profissional. Procura-se, através das mesmas, o 

aperfeiçoamento das práticas e a melhoria dos resultados nos mais variados campos de acção, 

quer a nível científico, quer a nível pedagógico. Trata-se de um processo sistémico e 

apresenta-se sob a forma de ciclo: planificação, acção, observação e reflexão. 

Este plano de formação, em particular, assentou em diferentes princípios, 

despertando os professores para o facto de não se ajustarem, simplesmente, às diferentes 

orientações e mudanças curriculares, mas sim apostarem em estratégias que resultem das 

recentes tendências ao nível da investigação em educação. 

Paralelamente a esta situação, pretendeu-se, também, integrar, neste processo de 

formação, as preocupações dos professores que se centraram, essencialmente em dois 

aspectos: o cumprimento do programa e a importância dada ao conhecimento científico que 

necessitam possuir para o poderem ensinar. Desta forma, tentou-se aliar e valorizar os 

conhecimentos dos professores e compreender algumas das suas inquietações e incertezas, 

mostrando-lhes que para inovar é necessário correr alguns riscos, os quais se tentarão 

minimizar, recorrendo-se, neste caso particular, à análise/reflexão das transcrições das aulas 

assim como à reflexão sobre os questionários aplicados aos alunos. 

Outro aspecto que se pretendeu implementar foi a cultura do trabalho colaborativo 

entre a investigadora e os professores envolvidos no estudo. Para isso valorizou-se a 

negociação de todo o trabalho a desenvolver com vista à consecução deste estudo. 

Na operacionalização desta formação tentou-se preconizar uma mudança nas práticas 

dos professores envolvidos, com o intuito de ir ao encontro das investigações realizadas no 

campo da educação e respondendo, paralelamente, às necessidades e pretensões dos 

mesmos. Desta forma, foi importante atender às ideias profissionais expressas pelos docentes 

articulando-as com as suas características pessoais, contextuais e relacionais com a escola, 

com os alunos, com os outros professores e com a própria investigadora. De salientar a 

criação de situações em que os professores pudessem questionar as suas próprias práticas, 
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tendo em conta que as acções de ensino carecem de interpretação. Nesta perspectiva, 

procurou-se que os professores reconstruíssem as suas próprias concepções e práticas, em 

particular aquelas em que se evidenciaram necessidades de mudança. 

Assim, este plano de formação teve como base princípios como: a noção de 

desenvolvimento profissional numa perspectiva construtivista, o desenvolvimento profissional 

com vista ao incremento do professor investigador e prático-reflexivo, o encontro de soluções 

para as necessidades sentidas pelos professores através da análise e reflexão de situações 

educativas, através do trabalho colaborativo e através da articulação entre teoria e prática. 

Por seu lado, estes princípios vão ao encontro de diferentes pressupostos, tendo em 

conta que as práticas lectivas podem ser melhoradas se se apostar numa formação contínua, 

assente nas necessidades específicas dos professores, preferencialmente as que ocorrem em 

sala de aula. 

Outro pressuposto relaciona-se com o papel do professor encarado como sendo um 

profissional reflexivo que toma posição e decisões, que interioriza diferentes informações, 

fruto da experiência e que apresenta um desempenho no qual articula teoria e prática, 

usando a sua capacidade de pensamento ao serviço da mudança e dando um lado inovador à 

forma como ensina. 

O presente plano de formação foi desenvolvido numa escola que se situa numa zona 

urbana da área metropolitana de Lisboa e foi implementado tendo em consideração os tópicos 

de discussão que a seguir se desenvolvem. 

 

1.ª sessão – Introdução à investigação em contexto de sala de aula. 

 

Tópicos de discussão 

� A investigação na sala de aula como estratégia de desenvolvimento profissional. 

� Calendarização das aulas a observar e das sessões de formação. 

� Preenchimento de um questionário com vista à caracterização de cada professor e à 

sua visão sobre o ensino. 

 

Nesta primeira sessão, que teve uma duração aproximadamente de 120 minutos, 

pretendeu-se apresentar a proposta de trabalho a desenvolver durante esta investigação. A 

investigadora deu início à sessão agradecendo a disponibilidade dos colegas para a 

participação neste projecto. Os professores em causa tinham sido contactados 

individualmente, no sentido de apresentarem ou não o seu interesse em participar nesta 

investigação e verificar se as turmas que lhes tinham sido atribuídas permitiam o 

desenvolvimento de um trabalho colaborativo/investigativo. 

 Seguidamente, apresentou-se a proposta de trabalho a desenvolver ao longo do ano 

lectivo. A investigadora começou por fazer uma breve apresentação do que se pretendia com 

um projecto de investigação-acção, assim como a importância do mesmo no desenvolvimento 
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profissional dos professores. A investigação-acção foi apresentada como uma metodologia 

com um duplo sentido, por um lado a investigação com vista a um melhor entendimento do 

problema por parte do investigador e por outro, a acção que conduzirá à mudança “de quem 

se deixou investigar”. Os professores perceberam ainda que o facto de a investigação ser 

realizada em contexto de sala de aula permite revestir este projecto de um carácter 

experimental que alia a teoria à prática.  

De seguida, os professores foram informados, de forma mais explícita, das actividades 

que seria necessário concretizar para a consecução da investigação. Assim, para além da 

observação de aulas, seria importante o preenchimento de questionários, quer por parte dos 

alunos, quer por parte dos professores. Estes últimos teriam ainda que participar em três 

sessões de formação. Os professores mantiveram a disponibilidade e o interesse pelo trabalho 

a desenvolver, apresentando várias sugestões que a seguir se apresentam. 

Dando continuidade a esta sessão, passou-se à calendarização das aulas a observar. 

Por sugestão dos professores, a calendarização proposta que se estendia pelos dois primeiros 

períodos lectivos foi alterada, preferindo os professores que a observação das aulas se 

realizasse durante o primeiro período, uma vez que seriam sujeitos ao processo de avaliação 

de desempenho, durante o segundo período, onde haveria também lugar a aulas observadas. 

Outra sugestão apresentada pelos professores teve a ver com a selecção das aulas a observar. 

Os mesmos consideraram relevante que se observasse aulas organizadas em blocos de 90 

minutos, uma vez que as mesmas permitiam, por um lado a exposição de conteúdos e por 

outro, a aplicação dos mesmos através da resolução de exercícios. Sugeriram também que o 

primeiro bloco de aulas a observar coincidisse com o início de uma sequência didáctica, pois 

segundo os professores, os blocos iniciais são aqueles onde se exploram de forma mais 

significativa os novos conceitos a introduzir e onde se apela frequentemente aos 

conhecimentos gerais dos alunos, muitas vezes presentes no quotidiano dos mesmos. 

 Estas sugestões foram importantes, não só por facilitarem o desenvolvimento da 

investigação, mas essencialmente por mostrarem o interesse dos participantes pelo projecto, 

assim como a sua reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, mostrando consciência 

das suas estratégias de ensino. 

 Quanto ao segundo bloco de aulas a observar, os professores sugeriram que o mesmo 

coincidisse com o desenvolvimento de uma sequência didáctica, sendo indiferente o facto de 

pertencerem ou não à mesma sequência observada inicialmente. 

 Como nos encontrávamos no início do ano lectivo, os professores optaram por 

calendarizar apenas o primeiro bloco de aulas a observar e, em função do decurso dos 

acontecimentos, agendar-se-ia a data para o segundo bloco. Agendaram-se também as 

sessões de reflexão a realizar entre a observação dos dois blocos de aulas. 

Assim, os primeiros blocos de aulas a observar ficaram agendados para o mês de 

Outubro, tendo sido as turmas dos três professores, seleccionadas em função da 

disponibilidade da investigadora, uma vez que a mesma se encontrava também a leccionar, 

não podendo haver coincidência de horários.  



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

82 
 

 Com o intuito de facilitar o processo, todos os professores se disponibilizaram para 

aplicar um questionário aos alunos, elaborado pela investigadora, com vista à caracterização 

das turmas. 

 Quanto às sessões de formação, decidiu-se que seriam individuais e a agendar de 

acordo com a disponibilidade da investigadora e do professor em questão. 

 Por último, os professores preencheram um questionário, com vista à sua 

caracterização e a uma breve apresentação da sua forma de encarar o ensino. 

 

2.ª sessão – Reflexão sobre o 1.º bloco de aulas observadas. 

 

Tópicos de discussão 

� Análise do discurso do professor e dos alunos; 

� Análise do questionamento utilizado em sala de aula; 

� Análise dos resultados dos questionários aplicados aos alunos. 

 

A segunda sessão de formação, com a duração aproximadamente de 150 minutos, foi 

realizada individualmente, de acordo com o definido na primeira sessão. Apesar de realizada 

em momentos diferentes, apresentou a mesma estrutura e foi ao encontro dos mesmos 

objectivos.  

Pretendia-se fazer uma análise reflexiva do bloco de aulas observadas, confrontando-

o com os questionários aplicados aos alunos, referentes a esse mesmo bloco e aplicados no 

bloco de aulas seguinte ao observado. 

Com o intuito de permitir uma maior reflexão por parte dos professores, foram 

disponibilizadas as transcrições das aulas, aos mesmos, antecipadamente, o resultado dos 

questionários apresentados aos alunos e um conjunto de perguntas que tentaram focar os 

aspectos mais relevantes, observados no primeiro bloco de aulas. Este conjunto de perguntas 

variava de professor para professor, visto recair sobre o desenrolar de cada bloco de aulas 

observadas. O objectivo principal foi orientar os professores na reflexão que deveriam fazer e 

centrar a atenção em aspectos preponderantes, tendo em conta os objectivos da presente 

investigação. 

O confronto com as transcrições das aulas foi uma surpresa para os professores, por 

vários motivos: 

- Nenhum dos três professores tinha tido a oportunidade de confrontar o seu 

desempenho profissional com a transcrição da sua própria aula; 

- Nenhum dos três professores imaginava que o seu discurso fosse tão sincopado, quer 

através de interrupções, quer através de hesitações; 

- Todos levantaram a mesma questão: “Eu disse isso?” ou então “Eu falei assim?”; 

- Todos concordaram que a análise de transcrições de aulas é um bom método de 

autoscopia; 
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- Todos conseguiram identificar os pontos mais sensíveis da sua aula assim como 

encontrar possíveis soluções. 

Outro aspecto interessante das sessões de formação está relacionado com o confronto 

com os questionários aplicados aos alunos, referentes ao bloco de aulas observadas. No geral, 

todos os professores se mostraram surpreendidos devido ao facto de os alunos: 

- Não dominarem os conceitos apresentados; 

- Não conseguirem relacionar os conteúdos com situações do dia-a-dia. 

Os professores consideraram, por um lado, que tinham sido explícitos e por outro, se havia 

dúvidas os alunos deviam tê-las colocado. O confronto com o resultado dos questionários foi, 

talvez, a parte das sessões de formação mais desconfortável, provavelmente, pelo facto de os 

professores se terem exposto perante um colega de profissão que, naquele momento, os 

estava a confrontar com dados factuais sobre a sua prestação enquanto profissionais e o seu 

reflexo na aprendizagem dos alunos. Todavia, os professores reconheceram que aqueles 

questionários foram uma boa estratégia para verificar se as aprendizagens tinham sido 

realizadas. 

 Quanto ao questionamento em sala de aula, foi facultado aos professores, juntamente 

com o conjunto de perguntas, um quadro explicativo com a tipologia de questões e as 

respectivas definições que iria ser utilizado nesta investigação. O mesmo pretendia 

contextualizar os professores relativamente à nomenclatura que se iria usar durante as 

sessões de formação. 

 Quando confrontados com o seu questionamento, todos os professores facilmente 

concluíram que não davam espaço à reflexão dos alunos, visto as perguntas divergentes não 

terem sido uma estratégia implementada. Reconheceram a importância das mesmas, mas 

também apresentaram algumas reticências na sua utilização. Este ponto aparecerá mais 

desenvolvido na reflexão detalhada que cada professor fez sobre as suas aulas. 

 

3.ª sessão – Reflexão sobre o 2.º bloco de aulas observadas / reflexão final. 

 

Tópicos de discussão 

� Análise do discurso do professor e dos alunos; 

� Análise do questionamento utilizado em sala de aula; 

� Análise dos resultados dos questionários aplicados aos alunos; 

� Análise comparativa do 1.º e 2.º bloco de aulas observadas; 

� Reflexão final sobre a investigação-acção como prática de investigação colaborativa. 

 

Esta última sessão, com uma duração de aproximadamente 180 minutos, foi dividida 

em três partes. Num primeiro momento fez-se a análise/reflexão do segundo bloco de aulas 

observadas. Os aspectos focados recaíram nos referidos anteriormente, relativos ao primeiro 

bloco. 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

84 
 

Num segundo momento fez-se uma análise comparativa entre os dois blocos de aulas 

observadas. A reflexão centrou-se, essencialmente, nos aspectos que cada professor tinha 

apontado como pontos sensíveis e a melhorar futuramente. 

Num terceiro momento fez-se uma reflexão final sobre o desenvolvimento e 

importância da participação neste tipo de projectos. Os professores apresentaram uma boa 

capacidade reflexiva, apontando os aspectos que conseguiram melhorar e aqueles que, apesar 

de reconhecerem as suas fragilidades, não foram ultrapassados. Consideraram útil a sua 

participação nesta investigação pelo facto de reflectirem sobre a sua prática pedagógica e 

serem confrontados com situações concretas de ensino/aprendizagem que poderão ver 

optimizadas. 

 De salientar a motivação e o interesse que os professores apresentaram ao longo 

desta investigação, mostrando-se bastante enriquecedora para todos, na medida em que se 

criaram situações diversificadas de aprendizagem e de enriquecimento e valorização 

profissionais. Através dela foi possível reflectirem sobre metodologias e estratégias de ensino 

em sala de aula. 

 Tendo como base o princípio da investigação colaborativa, tentou-se implementar 

entre a investigadora e os seus pares uma relação de interdependência como fim último de 

realizar um trabalho de construção mútua sempre enriquecido a partir das diferenças de 

actuação. 

 Interessante foi perceber que os professores esperam que os investigadores tenham 

respostas para as suas dúvidas, lhes apresentem novas formas de encarar o ensino, novas 

práticas que conduzam à reflexão. Em síntese, esperam desenvolver um trabalho que os possa 

tornar melhores profissionais, como é visível nas seguintes afirmações: 

 

Professor A 

Estou à espera de aprender alguma coisa com alguém que julgo 

saber mais do que eu. Por isso é investigadora. Penso que estes 

estudos abrem os horizontes de todos os profissionais. 

 

Professor B 

Acho que vou aprender coisas novas, ou pelo menos uma versão 

diferente das que conheço. Como estou a fazer mestrado e tenho 

encontrado tanta informação nova, espero que a minha participação 

neste projecto me enriqueça como pessoa e como profissional. 

 

Professor C 

A minha curiosidade prende-se, essencialmente, em saber que visão 

têm os outros do meu desempenho. Por outro lado estou confiante 

que vou aprender e que vou melhorar pelo simples facto de ter 
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alguém que vai acompanhar o meu trabalho, que me vai ajudar e 

com quem posso partilhar as minhas dúvidas e as minhas convicções. 

 

 Ao longo da investigação os professores, dentro do possível, empenharam-se no 

trabalho colaborativo através da partilha de opiniões. Os professores tiveram não só a 

preocupação de solicitar ajuda ou apoio quando necessitaram como também verbalizaram as 

suas opiniões, as suas convicções em relação às opções tomadas. Esta atitude pode ser 

justificada pelo facto de nenhum dos professores se encontrar em início de carreira e 

portanto demonstrarem alguma segurança no trabalho que realizam, fruto da sua 

experiência, como se documenta a seguir. 

 

Professor A 

O meu problema não se coloca a nível científico. Por vezes o 

problema é chegar até aos alunos. É fazê-los crer que o que estão a 

fazer é-lhes útil ou pelo menos será um dia. Portanto o problema 

está na forma como transmito o meu conhecimento científico. Passa 

por ter um melhor conhecimento da situação e por desenvolver uma 

atitude crítica do que se passa à minha volta. 

 

Professor B 

Desde o meu ano de estágio que nunca mais tinha tido uma 

abordagem deste tipo às minhas aulas. Sem dúvida que acabamos 

por ficar presos aos nossos conhecimentos teóricos e às práticas que 

nos oferecem mais segurança. Assim, com alguém a despertar-nos 

para determinados aspectos, é tudo mais fácil. À minha experiência 

posso associar a visão de quem está de fora e melhorar o meu 

desempenho em situação com a colaboração de uma colega de 

profissão. 

 

Professor C 

Desta forma, tenho alguém com formação a opinar sobre o meu 

desempenho profissional. Isto, eu considero formação. Com a 

vantagem de se direccionar para o trabalho desenvolvido em sala de 

aula. É um trabalho bastante enriquecedor, mais que não seja, para 

nos chamar à atenção para alguns aspectos. Depois as condições de 

trabalho determinarão se é possível alterar as nossas práticas ou 

não. 
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 A partilha realizada através da reflexão sobre as aulas assumiu-se como uma forma de 

colaboração que favoreceu a formulação de questões e, a partir destas, o desenrolar de um 

trabalho de investigação colaborativa. 

 

Professor A 

Para mim foi uma total surpresa. Como nunca tinha tido aulas 

observadas não sabia o que me esperava nem tão pouco tinha uma 

ideia tão concreta do meu discurso. A análise das transcrições das 

minhas aulas permitiu-me ver o que faço bem e o eu devo 

aperfeiçoar. 

 

Professora B 

A análise das transcrições das aulas foi uma prática interessante. É 

uma forma de contactar com o trabalho realizado, totalmente 

associado à nossa prática. E de facto, ao lermos a nossa aula, 

facilmente percebemos o que correu bem e o que correu mal. 

 

Professora C 

Nunca pensei que através da transcrição de uma aula se pudesse 

aprender tanto. Foi uma experiência bastante enriquecedora, a partir 

da qual podemos levantar hipóteses e alterar as nossas práticas. 

 

 Em diversos momentos, os professores reconheceram a importância do trabalho 

colaborativo, encarando-o como uma justa medida que fornece meios para a resolução de 

dúvidas e problemas que sucedem no quotidiano da sala de aula. Vêem também na 

colaboração o meio através do qual se podem realizar actividades que de forma isolada não 

seriam muito exequíveis, como é o caso de poderem ter acesso directo às aulas que 

leccionaram. Por outro lado, foi uma forma de, em certa medida, se considerarem também 

eles investigadores e perceberem que a investigação está ao alcance de todos aqueles que 

queiram investir no seu desenvolvimento profissional. Os professores também consideraram 

que a participação neste tipo de projectos poderá impulsionar a autonomia do professor de 

forma a identificar os seus problemas e determinar o percurso a seguir. 

 

Professor A 

Vou-me sempre lembrar desta experiência e foi um bom estímulo 

para participar noutras investigações deste género. Pelo menos sou 

obrigado a reflectir, de forma mais organizada, sobre aquilo que 

fiz, o que deveria ter feito e o que poderei fazer. Vamos ver se o 

meu descontentamento com a profissão me deixará aproveitar o que 

aprendi. 
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Professora B 

Se me voltarem a convidar para participar num projecto como este, 

vou aceitar, mais que não seja para analisar as minhas práticas e 

poder melhorá-las. Uma das vantagens deste trabalho é que se 

debruçou directamente sobre a nossa prática e sobre o nosso 

desempenho. 

 

Professora C 

Até já me sinto um pouco investigadora. Já dou por mim a repensar 

as minhas estratégias, as palavras que usei e na melhor forma de 

chegar onde quero. Estou mais atenta, essencialmente estou mais 

atenta a tudo. 

 

No entanto, é importante salientar que o factor tempo nem sempre favoreceu o 

trabalho em curso. Nos dias de hoje, muitas são as tarefas que são exigidas aos professores, 

muitas delas ultrapassando a própria missão da escola, o que nem sempre proporcionou, por 

parte destes, a interiorização de alguns procedimentos e uma entrega mais dedicada à 

investigação. Como afirma Lopes (2010:15), estamos perante uma concepção que vários 

autores têm designado por escolocentrismo e que traduz manifestamente um empolamento 

das atribuições da escola. (…) confrontada com exigências e expectativas que excedem a sua 

missão, a escola esbanja energia e competências que deveria concentrar nas suas atribuições 

fundamentais. 

 Contudo, os professores, cientes que o seu saber profissional não assenta em rotinas, 

mas sim em vértices complementares que advém do trabalho colaborativo, encararam a sua 

participação nesta investigação com seriedade e profissionalismo, indo ao encontro do que 

defende Justino (2010:82) felizmente, ainda há um vasto grupo de professores que sustenta 

as escolas e o sistema de ensino através do seu profissionalismo, dedicação e brio. 

 Todavia, ao longo da investigação, foi patente o descontentamento geral dos 

professores em relação à profissão docente e às sucessivas alterações da sua carreira. Este 

estado psicológico menos aprazível acaba por condicionar a disponibilidade destes 

profissionais em relação à mudança e à implementação de diferentes estratégias que poderão 

melhorar o ensino-aprendizagem. Os professores apresentaram uma boa capacidade de 

reflexão reconhecendo os pontos fracos da sua actuação, tendo consciência de como os 

ultrapassar mas apresentaram, simultaneamente, uma postura de resignação em relação à 

mudança em situações futuras. Por último, mostraram o seu apreço pelo facto de existirem 

investigações como esta, pois revelam que ainda existem professores que investem na 

formação dos seus pares, considerando-a essencial para o desenvolvimento profissional da 

classe docente. 

 Esta última ideia vai ao encontro do pensamento defendido por Cachapuz et al. 

(2004:84), é através da formação dos professores que se educam as crianças e, portanto, as 
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nações. Não investir na formação de professores é descurar toda a educação de um país. Este 

raciocínio acentua a importância do papel social que o professor desempenha, mostrando que 

a sua actuação poderá ser optimizada se os programas de formação forem ao encontro das 

necessidades das escolas e das necessidades dos professores. Como apresenta Justino 

(2010:81): 

 

Os professores têm um papel central nos processos de 

aprendizagem: são eles que ensinam e terão de ser eles a fazer 

aprender. (…) uma parte significativa da qualidade do ensino está 

dependente da qualidade do seu desempenho e da sua competência. 

 
5.2. Apresentação dos resultados dos questionários aplicados ao público-

alvo 

 
5.2.1. Professor A 

O professor A é bacharel em Engenharia Civil e lecciona há vinte e cinco anos a disciplina de 

Matemática. É professor do Quadro de Nomeação Definitiva, tendo realizado a 

profissionalização em serviço, sem nunca ter tido aulas observadas. Leccionou sempre no 

ensino secundário e nunca gostou muito de desempenhar cargos, tendo sido somente 

delegado de grupo, como ele próprio disse com uma certa ironia, nos meus tempos de 

juventude.  

Em relação à sua cooperação com os restantes colegas de grupo, a mesma reduz-se à 

participação nas reuniões de grupo/departamento e na participação nas reuniões de aferição 

dos critérios para classificação dos exames nacionais. Chega mesmo a dizer que a profissão de 

professor é uma profissão solitária. Acrescenta também que: 

 

Os professores mais jovens têm uma mentalidade mais aberta e uma visão 

conjunta do ensino. Facilmente trocam experiências, materiais e ideias… 

Enfim é outra geração. Eu é que já não tenho paciência para isso. Acho 

que faço o meu trabalho da melhor forma que sei, sem prejudicar 

ninguém, tentando ser útil e mostrar aos alunos que o mundo sem 

números não fazia sentido. 

 

Quanto à importância da língua portuguesa no ensino da Matemática, o professor 

refere que a mesma é fundamental para a compreensão da disciplina que lecciona. 

Em relação às estratégias que o professor utiliza em sala de aula para mostrar a 

importância da língua portuguesa no ensino da Matemática, o mesmo apresenta as seguintes: 
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Tratar bem a língua ou seja escrever e falar de maneira correcta e tentar 

fazer uma correcção dos erros quando existem e são mais frequentes; 

Traduzir situações de linguagem matemática/simbólica para linguagem 

corrente/natural e também o efeito contrário; 

Tentar realizar uma boa comunicação matemática (ser claro e preciso). 

Reconhece que o assunto da língua portuguesa costuma estar presente nas reuniões 

de grupo/departamento, essencialmente no início do ano lectivo ou na época dos exames 

nacionais. O professor afirma: 

 

É sempre igual. Fala-se muito, apresentam diferentes teorias, os 

professores que chegam de novo à escola contam as suas experiências 

noutras escolas. Todos concordamos que a língua portuguesa deve ser 

avaliada na disciplina de Matemática. Fala-se sempre na célebre frase 

“todos somos professores de português”. Mas na prática, nada se faz. As 

perguntas são sempre as mesmas: descontamos os erros? E quanto é que 

descontamos? Depois uns acham que sim outros que talvez, outros só em 

algumas circunstâncias e saímos de lá na mesma. Eu falo por mim: em sala 

de aula chamo à atenção, corrijo e incentivo ao bom uso da língua 

portuguesa. Nos testes costumo seguir os critérios dos exames nacionais 

que apontam para um meio-termo; ou seja desconta-se se estiver em 

causa a compreensão da resposta do aluno. 

Nos critérios de avaliação do grupo/departamento, a língua portuguesa 

aparece num dos parâmetros. Quando falamos de avaliação todos dizem 

que respeitam os critérios. Vamos acreditar que sim. (risos) 

 

Assume que a pergunta/resposta é uma das estratégias mais usadas na sala de aula de 

Matemática. Neste sentido, o professor apresenta três motivos pelos quais faz perguntas na 

sala de aula: 

 

Cativar os alunos para desafios; manter um clima de interactividade na 

comunicação; podem(as perguntas) quem sabe fazer surgir novas ideias ou 

outras abordagens. 

 

Ao ser confrontado com a pergunta “Por que motivos considera que os alunos fazem 

perguntas na sala de aula de Matemática”, o professor responde: 
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No geral, porque têm dúvidas. Mas pode tratar-se de uma conduta de 

centrar o enfoque nele relativamente ao grupo ou de criar nos outros 

melhor imagem de si, especialmente digna de registo, se esta se revelar 

assertiva e positiva. 

 

Quando se solicitou ao professor que completasse a frase “Ensinar Matemática é…”, o 

professor afirmou: 

 

É uma tarefa árdua por vezes e, bastantes vezes, mais complicada do que 

se possa imaginar. Tem dias que saio das aulas completamente 

desanimado. Sinto que não consigo conquistar os alunos. A matemática, 

para eles, é cada vez mais uma pedra no seu sapato. Não percebem, não 

vêem utilidade porque procuram respostas imediatas. Não sentem 

curiosidade e não querem ir mais além. Acham que a máquina de calcular 

resolve todos os problemas. E quando os confronto com algumas situações 

do dia-a-dia, as respostas são sempre as mesmas: as máquinas dizem-nos 

quanto temos que pagar e dão o troco certo, não precisamos de fazer 

contas. Obras em casa, os pedreiros e os carpinteiros sabem as medidas e 

as quantidades necessárias e por aí em diante. São estes os alunos que 

temos nos dias que correm. Ensinar Matemática é desgastante. 

 

Relativamente ao facto de alguns conteúdos se concretizarem mais facilmente no dia-

a-dia, era importante saber se os alunos são mais receptivos aos mesmos comparativamente 

com aqueles que não se consegue ver utilidade imediata. 

No que concerne este assunto o professor afirma: 

 

É verdade. Sempre que os alunos se apercebem que os conteúdos lhe 

poderão ser úteis no dia-a-dia, ou melhor, no seu dia-a-dia, mostram-se 

mais interessados mas o problema é que a utilidade da matemática para 

os jovens de hoje resume-se a saber somar, dividir, multiplicar… e a 

matemática não se resume a estas operações básicas, ou melhor, a estas 

operações básicas é necessário associar determinados raciocínios que dão 

trabalho, ou seja, implicam pensar, uma tarefa árdua nos dias que 

correm. 

 

5.2.2. Turma A (orientada pelo professor A) 

 

A turma de 12.º ano era constituída por oito alunos, sete rapazes e uma rapariga, com uma 

média de idades de 25 anos. Quando confrontados com a pergunta “Andar na escola é 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

91 
 

importante?” todos foram unânimes em responder “sim”. Também todos concordaram que 

frequentando a escola se adquirem mais conhecimentos, reconhecendo a importância da 

disciplina de Matemática. 

 Em relação a esta disciplina em particular e em resposta à pergunta “Tem 

dificuldades na aprendizagem da matemática?”, a maioria dos alunos (75 %) respondeu 

“algumas vezes”, tal como se pode verificar no seguinte gráfico: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1 – Dificuldades na aprendizagem da Matemática. 

 
 

 Os alunos, na sua totalidade, reconheceram que o domínio da língua portuguesa é 

fundamental para o sucesso na disciplina de Matemática. A maioria (62,5%) tem também 

consciência de que a língua portuguesa, muitas vezes, pode ser um entrave na aprendizagem 

da Matemática, como se verifica no gráfico 2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Relação entre as dificuldades na Matemática e o domínio da Língua Portuguesa. 
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 Apesar de apresentarem dificuldades na aprendizagem da disciplina, os alunos nem 

sempre colocam as suas dúvidas ao professor, como ilustra o gráfico 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Dúvidas colocadas pelos alunos. 

 
 
 Quanto ao tirar dúvidas com os colegas, a situação acaba por acontecer “muitas 

vezes” (50%), como apresenta o gráfico 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 – Dúvidas colocadas aos colegas. 
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 Apenas 25% dos alunos reconhece sempre utilidade na aprendizagem da Matemática e 

no seu reflexo no dia-a-dia, como se constata no gráfico 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 – Utilidade da Matemática no dia-a-dia. 

 
5.3. As práticas do professor A 

 

O professor em questão encarou o espaço sala de aula como espaço comunicativo específico e 

simultaneamente como espaço normativo, constituído por um conjunto de regras cujo 

respeito permitiu aos seus interlocutores estabelecer relações de comunicação, com vista à 

realização das tarefas previstas e, consequentemente, alcançar as metas definidas. Nas aulas 

observadas foi possível identificar dois momentos distintos: a explicitação de conteúdos e a 

resolução de exercícios. 

O primeiro bloco de aulas observadas teve início com a explicação aos alunos da 

presença de outra pessoa na sala, seguindo-se a introdução do tema a desenvolver na mesma. 

 

1.º bloco 

Professor: Bom hoje, vamos ter uma situação nova. Como vêem está cá a 

vossa professora de português. Não é uma situação comum os professores 

assistirem às aulas uns dos outros mas como sabem a professora está 

envolvida num projecto de investigação e pediu-me se poderia assistir a 

umas aulas de Matemática. Eu disse-lhe que sim e cá está ela para nos 

fazer companhia. Vamos ver se tenho positiva na aula. 

 

2.º bloco 

Professor: O tema que nós tínhamos para falar nesta unidade era o 

cálculo de funções e depois um segundo tema, um tema novo, que entrou 

numa fase mais avançada da matemática. (…) Este tema tem o nome de 
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“Números complexos”. Começa logo com uma introdução para afugentar 

com a palavra complexos. 

 

 No segundo bloco de aulas observadas, o professor fez uma breve referência à 

presença de outra pessoa em sala de aula, introduzindo, de imediato, o tema da aula. 

 

1.º bloco 

Professor: Como já viram, temos de novo a presença da vossa professora 

de português que mais uma vez vai assistir à nossa aula. 

 

2.º bloco 

Professor: Ora bem, então, ontem estivemos a ver a operação de 

radiciação (escreve fórmula no quadro), e portanto trabalhámos com esta 

fórmula trignométrica. 

 

 Quanto ao desenrolar das aulas, verificou-se uma diferença na postura do professor do 

primeiro bloco de aulas observadas para o segundo bloco. De realçar que entre o primeiro e o 

segundo blocos decorreu uma sessão de formação/reflexão que contribuiu para algumas 

mudanças de atitude por parte do professor. Estas mudanças poder-se-ão observar nos 

capítulos referentes ao discurso na sala de aula. 

 

5.4. O discurso na sala de aula (primeiro bloco de aulas 

observadas) 

 

Fazendo uma análise do discurso do professor em sala de aula e recorrendo ao sentido 

linguístico restrito da palavra discurso (Reboul, 1984, citado por Loureiro, 2000:93), a 

atenção centrou-se nos aspectos organizativos que puderam dotar o discurso do professor de 

maior compreensibilidade junto dos alunos. Denotou-se que ao longo do bloco de aulas, o 

professor nem sempre respeitou aquilo que Loureiro (2000:97) apelidou de regularidades 

próprias da sala de aula. O discurso foi, em grande parte do tempo, unilateral uma vez que o 

professor optou pelo método expositivo, (essencialmente na primeira parte da aula) apesar 

de no inquérito inicial ter assumido que a pergunta/resposta é uma das estratégias mais 

usadas na aula de Matemática9. Desta forma, a fala do professor ocupou a maior parte do 

tempo da aula, não respeitando a estrutura: iniciação por parte do professor, (R), resposta 

dada pelo aluno, (A), avaliação do professor, considerada por vários investigadores (Loureiro 

(2000), Lemke, (1990) e Stubbs (1987), citados por Ponte (2005), Pedro (1992), Pimm (2002)) 

como regra educacional básica (I-R-A). O seguinte excerto evidencia o anteriormente exposto. 

 

                                                 
9 Cf. caracterização do professor A, página 90. 
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Professor: O tema que nós tínhamos para falar era o cálculo de funções e 

depois um segundo tema, um tema novo, que entrou numa fase mais 

avançada da matemática. (…) Este tema tem o nome de “Números 

complexos”. Começa logo com uma introdução para afugentar com a 

palavra complexos. 

Professor: Mas não, os números são nossos amigos porque nos ajudam na 

nossa vida. Quanto mais soubermos sobre números mais preparados 

estamos para a vida. 

Professor: A primeira coisa é descomplexar. O que é que tem de novo? Era 

uma coisa que fazia falta. Se as pessoas não conheciam não os podiam 

utilizar. À medida que o tempo foi correndo, foi necessário acrescentar 

outros números. No entanto há situações que conseguimos resolver sem 

recorrer aos números complexos. Por exemplo: se eu tiver um número 

qualquer que ao quadrado for 25… Se eu perguntar qual é a área deste 

quadrado, vocês responderão? 

 

Exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja posso resolver uma equação de 2.º grau sem recorrer aos números 

complexos. 

Professor: Agora outro exemplo: Qual é o número cujo quadrado é -1? Ou 

seja qual é o número que elevado ao quadrado é -1? Isto é em português. 

Passando para a linguagem matemática fica: 

X2 = -1 

X = ? 

Professor: Começamos a pensar e vemos logo que é impossível. Não há 

nenhum número ao quadrado que seja negativo. Então, no século XVI, os 

matemáticos não tinham informações para resolver esta situação.  

 

 Ao longo da transcrição estão presentes algumas questões às quais o professor, fruto 

do seu entusiasmo, acaba por responder, não dando lugar à interacção verbal 

professor/aluno/professor. 

Área 25 5 

5 
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Professor: Agora outro exemplo: Qual é o número cujo quadrado é -1? Ou 

seja qual é o número que elevado ao quadrado é -1? Isto é em português. 

Passando para a linguagem matemática fica: 

X2 = -1 

X = ? 

(…) 

Professor: Mas como pode ser ultrapassado a situação anterior? Só com 

muita imaginação. O que é preciso fazer? Criar novos números. Se eu criar 

novos números aquilo passa a ser possível. 

(…) 

Professor: Porquê “i”? Porque a palavra imaginário começa por “i”. Este 

“i” chama-se unidade imaginária. 

 

 Na segunda metade do bloco de aulas, o professor optou por interpelar a turma, e os 

alunos corresponderam activa e correctamente. 

 

Professor: Quantas soluções tem uma equação de 2.º grau? 

Alunos: Duas. 

Professor: E de primeiro grau? 

Alunos: Uma. 

Professor: E de 3.º grau? 

Alunos: Três. 

Professor: Muito bem 

(…) 

Professor: Qual é a quarta operação matemática? 

Aluno A: Divisão. 

Professor: Se eu somar 2i + (-2i) = qual é a solução? 

Aluno A: Zero. 

Professor: Zero, 2i – 2i = 0 

Professor: Se eu fizer a diferença 2i- (-2i) = 

Aluno A: -4i 

Professor: 2i+2i=4i 

                   2i-2i = -4i 

(…) 

Professor: Olhando para os resultados obtidos, quais são os números 

complexos, os números reais e os números imaginários puros? 

Professor: Ora bem, resposta a dar: Complexos quais são? 

Alunos: São todos. 

Professor: 0, 4i, -4i, 4. Todos os meus números são complexos. 

Professor: Números reais? 
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Alunos: 0 e 4. 

 

 Nestas passagens pode ver-se que o professor respeitou a sequência anteriormente 

referida (I-R-A), no entanto verifica-se que a última etapa, ou seja, a da avaliação (A), é 

substituída por uma outra questão, dando o professor seguimento ao seu discurso. Do ponto 

de vista pedagógico, o professor indica ao aluno que a sua resposta está certa, todavia, o 

reforço positivo só surge de forma explícita no final da primeira sequência de perguntas. 

Está-se, possivelmente, perante um processo adequado de ensino, ao proporcionar 

sequências de perguntas que podem facilitar a aprendizagem. Essas sequências interactivas 

são encaradas como diálogos em que o professor sente necessidade de determinar o grau de 

conhecimento dos alunos sobre determinados conteúdos, podendo desta forma determinar as 

ajudas que os mesmos poderão necessitar. Por outro lado, permitem promover nos alunos 

uma atitude intelectual menos passiva (fazendo-os pensar) e, simultaneamente, despoletar a 

participação dos mesmos (fazendo-os falar). 

O questionamento resultante da interacção verbal professor/aluno/professor, neste 

primeiro bloco de aulas observadas, assentou na seguinte tipologia de questões: 

 

Quadro 8 – Categorização das perguntas formuladas pelo professor A no primeiro bloco de aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Observando o quadro, pode-se constatar que a pergunta apareceu, por vezes, no 

discurso do professor, no entanto, o mesmo não promoveu a interacção com os alunos uma 

vez que as questões eram respondidas pelo próprio. Privilegiou um discurso unilateral, 

centralizando a aula em si próprio, como é visível nos seguintes exemplos: 

 

Professor: Então se eu voltar às equações do 2.º grau, vejo que já não 

tenho obstáculos. Com os números imaginários eu resolvo todas as 

equações do 2.º grau. E portanto se eu quiser resolver a equação do 2.º 

grau: (professor resolve o exercício no quadro sem solicitar a colaboração 

dos alunos). 

X2 = -4  
� X2 + 4= 0  

� X=  .  

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência 

Retórica 0 

Rotina 0 

Memória 5 

Pensamento convergente 4 

Pensamento divergente 0 

Outras (o professor faz a pergunta e dá a resposta). 6 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

98 
 

Professor: Agora isto passa a ser possível. Se eu trabalhar em C, quais são 

as soluções desta equação? (professor resolve o exercício no quadro sem 

solicitar a colaboração dos alunos). 

 

Da análise do quadro ressalta o grande número de perguntas a que o próprio professor 

dá a resposta, assim como as perguntas que apelam à memória. Quanto às perguntas 

convergentes, as mesmas surgiram em dois contextos: orientação até uma determinada ideia 

ou realização de cálculos. Salienta-se o facto de não terem sido feitas perguntas de rotina, 

sendo estas essenciais para o professor se poder assegurar da compreensão que os alunos 

fizeram dos conteúdos leccionados. 

Paralelamente a esta situação, das transcrições anteriormente expostas, consegue-se 

perceber que o professor, preferencialmente, coloca questões ao grande grupo, respondendo 

os alunos em “coro”, numa primeira situação. Na segunda situação só um aluno responde ao 

professor apesar de as perguntas serem dirigidas ao grande grupo. Desta estratégia constatou-

se que existem alunos que nunca respondem, não tendo o professor adoptado mecanismos 

para que a situação se alterasse. 

Deste bloco de aulas observadas também ressalta o facto de os alunos não colocarem 

questões, situação que pode ser vista como um entrave à aprendizagem, uma vez que, por um 

lado, o professor não faz perguntas de rotina de forma a assegurar-se da compreensão dos 

alunos e, por outro, só 25% dos alunos coloca sempre questões ao professor quando tem 

dúvidas10. Poder-se-á concluir que haverá sempre dúvidas que ficarão por esclarecer, porque 

os alunos não as colocam e porque o professor não desencadeia mecanismos para se 

aperceber da existência das mesmas. 

Ao longo deste bloco de aulas observadas, o professor reconheceu, com facilidade, os 

elementos-chave da situação de ensino (Zabalza, 1994) conhecimento do grupo-turma, bom 

relacionamento interpessoal) e coloca os seus conhecimentos declarativos/científicos ao 

serviço do ensino-aprendizagem. Integra as suas acções de forma global, dedicando, 

pontualmente, tempo à criação de um contexto cognitivo comum à turma (reconhecimento 

de pré-requisitos). O professor apresenta um desenvolvimento ordenado e coerente das ideias 

(introdução de novos conteúdos, explicitação dos mesmos), articulando-as entre si, como é 

visível no seguinte exemplo: 

 
Professor: Agora outro exemplo: Qual é o número cujo quadrado é -1? Ou 

seja qual é o número que elevado ao quadrado é -1? Isto é em português. 

Passando para a linguagem matemática fica: 

X2 = -1 

X = ? 

                                                 
10 Cf. gráfico n.º 3, página 92. 
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Professor: Começamos a pensar e vemos logo que é impossível. Não há 

nenhum número ao quadrado que seja negativo. Então, no século XVI, os 

matemáticos não tinham informações para resolver esta situação. 

(…) 

Professor: Mas como pode ser ultrapassado a situação anterior? Só com 

muita imaginação. O que é preciso fazer? Criar novos números. Se eu criar 

novos números aquilo passa a ser possível. Os novos números são chamados 

de números imaginários. Este novo número tem um papel muito 

específico. Este novo número designa-se da seguinte forma: i = .  

Professor: Porquê “i”? Porque a palavra imaginário começa por “i”. Este 

“i” chama-se unidade imaginária. E portanto nas soluções das equações há 

dois opostos é o “i” e o “-i”. Ou seja x = i vs x = -i. E assim temos um 

apêndice ao que já tínhamos. 

Professor: A partir deste momento é que trabalhamos no domínio dos 

números imaginários. 

Professor: Com os novos números imaginários vou juntá-los aos que já 

conheço. Aos números reais vou juntar os chamados números imaginários e 

à junção de todos damos o nome de números complexos. 

 

Apesar do desenvolvimento ordenado e coerente das ideias, apresentado pelo 

professor, o conceito de “Números complexos” não foi apreendido por todos os alunos, como 

pode ser visível no tratamento estatístico a seguir apresentado. De facto, o professor não 

recorreu àquilo que Ausubel (1976), citado por Zabalza (1994:133), apelidou de conteúdo não 

arbitrário e substancial. Como o próprio afirma a não arbitrariedade refere-se à existência 

de uma base racional para estabelecer uma relação entre o que o sujeito já conhece e o novo 

material (…). Como se torna evidente, o conceito associado à palavra “complexos” já é do 

conhecimento dos alunos, fazendo parte do seu quotidiano. Contudo, o professor, apesar de 

apresentar a expressão de forma precisa e pertinente, não desfez a ambiguidade do conceito 

“complexos” enquanto termo do quotidiano e em diferente contexto matemático. Daí que 

muitos alunos tenham entendido que, em contexto matemático, o termo apresentasse o 

mesmo significado que lhe atribuem no seu quotidiano (complexidade e dificuldade)11. Por 

este motivo era importante que o professor tivesse tido em conta a distinção que Luccio 

(1977), citado por Zabalza (1994:164), apresentou entre a “mensagem enviada” (a que o 

emissor emite), a “mensagem transmitida” (aquela já convertida em signos e veiculada 

através do canal transmissor: palavras, imagens, sons, acções, etc.) e a “mensagem 

recebida” (a que chega ao receptor). Zabalza (1994:164) afirma mesmo que o aluno, 

geralmente, não capta tudo quanto o professor diz (não recebe todos os signos que aquele 

emite) e dá a sua própria tradução ou sentido àquilo que recebe. 

                                                 
11 Cf. gráfico n.º7, página 102. 
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Por sua vez, Schultz von Thun (1975), citado por Zabalza (1994:168), apresenta quatro 

variáveis que poderão favorecer a compreensibilidade das mensagens, sendo elas: 

simplicidade (vocabulário usado e estrutura sintáctica), ordem (articulação e forma de 

ordenação das informações), brevidade-poupança (dispêndio linguístico, ou seja o uso de 

palavras desnecessárias) e estimulação suplementar (referências directas aos receptores, 

exemplos ou alusões a situações do quotidiano). 

Observando atentamente as quatro variáveis e atendendo ao discurso do professor, 

verifica-se que a explicação foi simples, ordenada, breve no entanto não houve uma 

estimulação suplementar, ou seja o professor não relacionou o conceito com o quotidiano. 

Esta situação pode ser visível no exemplo seguinte, onde se apresenta a única definição para 

o conceito de “Números complexos” que o professor apresentou, ao longo deste bloco de 

aulas observadas. 

 

Professor: Com os novos números imaginários vou juntá-los aos que já 

conheço. Aos números reais vou juntar os chamados números imaginários e 

à junção de todos damos o nome de números complexos. 

 

 O professor termina a apresentação deste novo conteúdo, mostrando a sua 

importância para o dia-a-dia, no entanto não apresentou nenhum exemplo concreto. 

 

Professor: É nisto que se baseia a teoria dos números complexos. Com 

eles deixo de ter impossibilidades. Vejam como a criação de números 

imaginários permitiu fazer a transposição para resolver os problemas do 

dia-a-dia. 

 

Apesar de o professor terminar o seu discurso fazendo referência ao conteúdo 

leccionado para resolver problemas do dia-a-dia, os alunos, na sua totalidade, não foram 

capazes de apresentar nenhuma situação quotidiana onde o pudesse utilizar, no entanto, 

contraditoriamente, reconheceram a sua importância para resolver esses mesmos 

problemas12. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Cf. gráfico n.º 9, página 103. 
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5.5. Práticas reflectidas e reflexivas do primeiro bloco de aulas 

observadas 

 

5.5.1. A perspectiva dos alunos da turma A 

 

Após o primeiro bloco de aulas observadas, os alunos responderam a um questionário sobre o 

mesmo, com o objectivo de se verificar até que ponto compreenderam os assuntos expostos. 

O conteúdo apresentado na aula intitulava-se “Números complexos” e correspondia ao início 

de uma sequência didáctica, nunca anteriormente abordada. Os gráficos que se seguem 

apresentam os resultados. 

 A primeira pergunta que se colocou aos alunos foi se já conheciam o conceito de 

“Números complexos”. A totalidade dos alunos respondeu “Não”. 

 A expressão “Números complexos”, ouvida pela primeira vez, suscita, na maioria dos 

alunos (62,5%), “Dúvida”, como apresenta o gráfico 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 – Definição da expressão “números complexos”. 
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 Em relação à palavra “complexos” em contexto matemático, a mesma parece não ter 

sido apreendida pela maioria dos alunos, visto que só 37,5% dos mesmos dizem ter entendido 

o seu verdadeiro significado – Conjunto - , como é visível no gráfico 7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 – Significado da palavra “complexos” em contexto matemático. 

 
 
 Uma das explicações pode estar relacionada com o facto de apenas 37,5% dos alunos 

ter colocado sempre as suas dúvidas ao professor, como ilustra o gráfico 8. Os alunos também 

afirmaram que colocam mais questões em aulas de resolução de exercícios. Nas aulas 

expositivas preferem ouvir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 – Esclarecimento de dúvidas. 
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 Quanto à utilidade dos “Números complexos” para resolver situações do dia-a-dia, 

75% dos alunos reconheceram a sua importância, como demonstra o gráfico 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9 – Importância do conteúdo leccionado para o quotidiano. 

 
5.5.2. A perspectiva do professor A 

 

Após o primeiro bloco de aulas observadas, foi realizada uma sessão de formação com o 

professor com o intuito de se reflectir sobre a sua prática lectiva. Antes da sessão, o 

professor teve acesso à transcrição da aula, a um questionário sobre a mesma e ao resultado 

dos questionários aplicados aos alunos, de forma a poder fazer uma análise/reflexão pessoal 

sobre a mesma. 

A sessão de formação serviu para se reflectir sobre a interpretação que o professor 

fez da sua aula, assim como encontrar soluções para possíveis problemas que se tenham 

verificado. 

O discurso, ao longo da aula, assenta, segundo vários investigadores, no modelo I-R-A, 

ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e avaliação do professor 

(feedback ou reforço positivo). Tendo em conta este modelo, o professor tem consciência que 

nem sempre o adoptou, considera que a aula foi mais expositiva, não houve muita interacção 

e das três etapas apresentadas a menos conseguida foi a da avaliação. 

 

Bom, as coisas que eu aprendo. Nunca tal tinha ouvido, mas concordo. De 

facto nós iniciamos, os alunos respondem e nós avaliamos. Depois de ler a 

transcrição da aula, verifiquei que foi um pouco expositiva, talvez pelo 

facto de se tratar de uma turma de 12.º ano e de ser a primeira aula 

sobre o tema. Acho que a parte da avaliação falhou, se calhar, porque já 

são muitos anos. Já faço as coisas intuitivamente e os alunos já percebem 

que se eu fizer outra questão a sua resposta está correcta, se eu repetir a 

mesma questão é porque a resposta está errada. Sim, mas uns incentivos 

de vez em quando fazem bem. 
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Verificou-se também que ao longo da aula os alunos nunca colocaram questões e os 

motivos apresentados pelo professor são os seguintes: 

 
Será porque entenderam tudo? Ou será porque não entenderam nada? A 

razão deve estar no meio. Pois é, se calhar foi muita informação para 

assimilar e os alunos preferiram ouvir atentamente. Julgo que aquilo que 

não perceberam, tencionam perceber nas próximas aulas sobre o tema. 

Também acho que a forma como organizei a aula não deu espaço a 

perguntas por parte dos alunos. Mas também se costuma dizer que para 

questionarmos temos que saber. Portanto estando no início do capítulo 

acho que os alunos preferiram ouvir. 

 

A maioria das questões feitas pelo professor foi dirigida ao grande grupo, obtendo, 

desta forma, respostas colectivas. O professor justifica o recurso a esta estratégia como 

forma de não dar protagonismo aos alunos, no entanto, reconheceu com facilidade a 

desvantagem desta opção. 

 

Por norma faço as perguntas para a turma mas já deu para perceber que 

são sempre os mesmos a responder ou então, como eu costumo dizer, 

parece “o coro da igreja”. Por outro lado ninguém assume protagonismos. 

A ideia é não intimidar através de perguntas dirigidas mas as desvantagens 

estão à vista. 

 

Ao colocar as questões ao grande grupo constatou-se que as respostas individuais 

foram sempre dadas pelo mesmo aluno. Perante tal, o professor foi peremptório em 

encontrar uma solução para a situação: é lógico, individualizando as perguntas. É fácil de 

perceber. Já sei o que estás a pensar! Se sabes porque é que não fizeste? Na altura não me 

apercebi. Durante a aula, como tu sabes, acontecem muitas coisas em simultâneo, não é 

possível apercebermo-nos de tudo. 

Quando se solicita ao professor para apresentar a parte (s) da aula que poderia (m) 

deixar de ser expositiva (s) e ser mais interactiva (s), através de questões colocadas aos 

alunos, o professor, facilmente, a identifica: 

 

A que se dedica à representação geométrica dos complexos. É aquele 

velho problema de ser o professor a fazer tudo. Mas reconheço que podia 

ter solicitado mais os alunos e penso que até dariam respostas acertadas. 

Foi uma estratégia que adoptei e, para ser sincero, uso-a muitas vezes, 

sempre que introduzo um novo conteúdo adopto um modelo mais 

expositivo, mais centrado no professor. São métodos… 
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O professor analisou o seu próprio questionamento em sala de aula, em função das 

informações presentes no quadro 8, e concluiu o seguinte: 

 
Ora o que é que eu concluo? A aula foi muito centrada em mim e isso 

nota-se no facto de responder às minhas próprias perguntas. Por vezes 

serve para mudar a entoação do discurso mas houve situações em que 

podia ter dado a possibilidade de resposta aos alunos, como por exemplo, 

para explicar o “i” como representação dos números imaginários. Quanto 

às perguntas de rotina, já percebi que são essenciais, pois através do 

inquérito realizado aos alunos, percebi que não entenderam o conceito de 

“Números complexos” e se eu tivesse feito a simples pergunta 

“perceberam?” talvez o resultado fosse outro. Com o inquérito também 

percebi que eles nem sempre colocam as suas dúvidas, mais um motivo 

para o recurso às perguntas de rotina. As perguntas divergentes, na minha 

opinião, não se adequavam muito a esta aula, talvez numa aula de 

resolução de exercícios, onde por vezes se chega ao mesmo resultado por 

diferentes vias. Gostei desta pergunta, nunca tinha parado para pensar no 

assunto. 

 

Sabendo-se da importância da matemática para a resolução de situações do dia-a-dia, 

considerou-se importante saber qual a utilidade dos “números complexos” para o quotidiano 

dos alunos. O professor reconheceu que, para este nível de ensino, não é fácil dar essa 

explicação e convencer os alunos da utilidade deste conteúdo. Ao reflectir sobre este 

assunto, percebeu que durante a aula e, após a leitura da transcrição da mesma, não tinha 

apresentado nenhuma situação concreta para a aplicação do conteúdo em questão. No 

entanto, se os alunos lhe perguntassem para que servem os “números complexos”, 

responderia:  

 

Para descomplexar em tudo o que possa imaginar! De certeza, com a 

trigonometria e representação vectorial no plano, na electrotecnia e na 

mecânica. Não é fácil explicar isto aos alunos e apesar de 75% dos mesmos 

terem respondido no inquérito que viam a sua utilidade no dia-a-dia, não 

reconheço grande certeza nesta resposta. Até porque reconheço que não 

fui explícito nesta parte. Aliás até sugiro que no próximo inquérito se 

peça um exemplo do dia-a-dia e aí tiramos as dúvidas. Ao nível do 12.º 

ano não é fácil explicar-lhes a utilidade quotidiana do assunto. Ao nível 

universitário sim, em disciplinas específicas. 
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 Por fim, com o objectivo de se fazer um balanço deste bloco de aulas, solicitou-se ao 

professor que apontasse algumas sugestões para a melhoria de aulas futuras. O professor 

considerou que a aula, na globalidade, correu bem, mas mostrou-se receptivo à mudança, 

tendo consciência dos aspectos que poderá optimizar futuramente. 

 

O balanço é positivo embora tenha que voltar a rever alguns conceitos 

que, pelo inquérito realizado aos alunos, não foram bem apreendidos. 

Penso que a aula correu bem embora muito centralizada em mim. 

Normalmente divido a aula em duas partes, uma mais expositiva e outra 

de resolução de exercícios. Foi o que aconteceu. Melhorias há sempre. 

Aponto alguns aspectos: 

- Solicitar a interacção dos alunos, ou seja tornar a aula mais interactiva; 

- Diversificar a participação de modo a que todos os alunos falem; 

- Fazer perguntas de rotina e evitar responder às perguntas que faço 

(vamos ver se consigo - risos). 

São só alguns aspectos, outros certamente surgirão. Vamos ver se melhoro 

a minha nota (risos). 

 

5.6. O discurso na sala de aula (segundo bloco de aulas 

observadas) 

 

Neste segundo bloco de aulas observadas, o professor organizou o seu discurso tendo como 

base as regularidades próprias da sala de aula, Loureiro (2000), Lemke, (1990) e Stubbs 

(1987), citados por Ponte (2005), Pedro (1992), Pimm (2002)) tais como: 

 

- O professor formula perguntas aos alunos, sabendo antecipadamente as respostas. 

 

Professor: Vamos à primeira questão. Então o que é que nós fazemos de 

forma rotineira? 

Aluno A: Passar da forma algébrica para a forma trignométrica. 

Professor: Muito bem. E o número é real ou imaginário? 

Aluno A: Número real. 

 

- A interacção verbal do professor resulta de um processo com a seguinte estrutura: (I), 

iniciação por parte do professor, (R), resposta dada pelo aluno, (A), avaliação do 

professor.  

 

Professor: E os imaginários, Aluno E? 

Aluno E: i e –i. 
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Professor: Muito bem. 

(…) 

Professor: Vimos isto ontem. Para uma raiz quê? 

Alunos: Raiz cúbica 

Professor: Muito bem. 

 

Ao longo deste bloco de aulas observadas, o professor recorreu à estrutura de 

interacção verbal mais comum, considerada por muitos investigadores como regra 

educacional básica (I-R-A), de acordo com Loureiro (2000), Lemke, (1990) e Stubbs (1987), 

citados por Ponte (2005), Pedro (1992), Pimm (2002)). 

 Em relação à primeira etapa, a Iniciação (I), o professor demonstrou que a sequência 

pergunta-resposta é condição essencial para o desenvolvimento deste bloco de aulas, embora, 

pontualmente, as perguntas sejam pouco claras, para os alunos. Será então necessário que o 

professor faça perguntas claras e concisas, não deixando margem para outras interpretações, 

tal como defendem Cohen e Manion (1992), referidos por Menezes, (1995:8). Nesta situação, 

o professor adoptou a estratégia anteriormente explicitada, I-R-A, sendo que a avaliação (A) 

se traduziu numa nova questão para que o aluno reformulasse a sua resposta. O professor 

recorre, nesta situação, à estratégia designada por French e McLure, referidos por Cazden, 

(1986) e citado por Loureiro (2000:102), de preformular ou seja, acrescentar à pergunta 

inicial elementos que podem orientar o aluno no sentido do contexto adequado. 

 

Professor: Aluno A, quais as soluções de uma espécie e de outra espécie? 

Aluno A: Não estou a perceber. 

Professor: Queremos saber quais são uns e outros. 

Aluno A: Uns e outros como? 

Professor: Sabemos que neste conjunto temos números de duas espécies… 

Aluno A: Ah, já percebi. Os reais e os imaginários. 

 

 Noutra situação, o professor recorre à estratégia designada por French e McLure, 

referidos por Cazden, (1986) e citado por Loureiro (2000:102), de reformular, ou seja, tornar 

a pergunta inicial mais específica. 

 

Professor: Se formos à forma característica de representação dos 

números, Aluno C, como é que chamamos a esta forma de representação? 

Aluno C: Não estou a perceber. 

Professor: Vamos representar isto em que plano? 

 

No que diz respeito ao discurso do professor, numa perspectiva comunicativa, o 

mesmo recorreu ao conhecido compromisso entre “o dado” e “o novo” (Haviland e Clark, 

1974), citados por Loureiro (2000:107). O professor iniciou a sua explicação, fazendo alusão a 
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conhecimentos considerados adquiridos que funcionariam como ponto de partida para a 

apresentação de novos conteúdos, criando assim um contexto cognitivo comum à turma. O 

professor recorreu à estratégia I-R-A, sendo que a avaliação (A) se traduziu num feedback 

positivo não específico (Guislan, 1994:124), uma vez que à resposta do aluno se sucede uma 

nova pergunta, entendendo o mesmo que a sua resposta está correcta. 

 
Professor: Ora bem, então, ontem estivemos a ver a operação de 

radiciação (escreve fórmula no quadro), e portanto trabalhámos com esta 

fórmula trignométrica. 

(…) 

Professor: Se for dois é? 

Alunos: Uma raiz quadrada. 

Professor: Se for três é? 

Alunos: Uma raiz cúbica 

(professor explica as fórmulas no quadro) 

Professor: Vimos isto ontem. Para uma raiz quê? 

Alunos: Raiz cúbica 

Professor: Muito bem. Trabalhámos esse valor na forma trignométrica. E 

ela estava na forma trignométrica? 

Aluno A: Estava na forma algébrica. 

Professor: Ora bem, esta fórmula tem um nome… 

Alunos: Segunda fórmula de Moivre. 

Professor: Isto porque nós tínhamos visto o quê? 

Alunos: A primeira fórmula de Moivre. 

 

As sequências interactivas adoptadas neste bloco de aulas observadas foram 

encaradas como diálogos em que o professor sentiu necessidade de determinar o grau de 

conhecimento dos alunos sobre determinados conteúdos, podendo, desta forma, determinar 

as ajudas que os mesmos necessitavam. O questionamento resultante da interacção verbal 

professor/aluno/professor, neste segundo bloco de aulas observadas, assentou na seguinte 

tipologia de questões: 

 

Quadro 9 – Categorização das perguntas formuladas pelo professor A no segundo bloco de aulas. 

 

 

 

 

 

 

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência 

Retórica 0 

Rotina 4 

Memória 10 

Pensamento convergente 16 

Pensamento divergente 0 

Outras (o professor faz a pergunta e dá a resposta). 0 
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Da análise do quadro, ressalta a frequência de perguntas que apelam à memória e ao 

pensamento convergente. Estas últimas surgiram em dois contextos: orientação até uma 

determinada ideia ou realização de cálculos.  

 

Professor: Aluno B, como se chama aquele conjunto? 

Aluno B: Números imaginários. 

Professor: Números imaginários? De certeza? 

Aluno B: Pois, números imaginários, não é? 

Aluno C: Números complexos. 

Professor: Exacto. Representa o conjunto dos imaginários com os reais. 

 

Salienta-se o facto de terem sido feitas perguntas de rotina, sendo estas essenciais 

para o professor se poder assegurar da compreensão que os alunos fizeram dos conteúdos 

leccionados. 

 

Professor: Muito bem. Não sei se perceberam isto. Alguma dúvida? 

Alunos: Não. 

(…) 

Professor: Há dúvidas? 

Alunos: (silêncio). 

 

Paralelamente a esta situação, consegue-se perceber que o professor, ora coloca 

questões ao grande grupo, ora as individualiza. 

 

Professor: E o nosso K vale? Primeiro valor para o K, qual é? 

Alunos: 0. 

Professor: Segundo valor? 

Alunos: 1. 

Professor: Terceiro valor? 

Alunos: 2. 

Professor: Quarto valor? 

Alunos: 3. 

(…) 

Professor: Então o nosso Z4 = 1� Z4 = cis 0. Ora então o nosso Z será a raiz 

quadrada. Não é Aluno E? 

Aluno E: Não. É raiz quarta. 

(…) 

Professor: Aluno B, como se chama aquele conjunto? 

Aluno B: Números imaginários. 
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Deste bloco de aulas observadas também ressalta o facto de os alunos colocarem 

algumas questões ao professor, essencialmente, para clarificação de algumas ideias. 

 

Aluno A: Professor, a … O que tenho dá-me . Agora não estou a 

ver… 

(…) 

Aluno B: Professor pode dar ? 

(…) 

Aluno C: Professor, pode ser assim? (apresenta o exercício no caderno). 

 

À semelhança do que sucedeu no primeiro bloco de aulas observadas, também neste o 

professor reconheceu com facilidade os elementos-chave da situação de ensino 

(conhecimento do grupo-turma, bom relacionamento interpessoal) e colocou os seus 

conhecimentos declarativos/científicos ao serviço do ensino-aprendizagem. Integrou as suas 

acções de forma global, dedicando o tempo adequado à criação de um contexto cognitivo 

comum à turma (reconhecimento de pré-requisitos). O professor apresentou um 

desenvolvimento ordenado e coerente das ideias (introdução de novos conteúdos, 

explicitação dos mesmos), articulando-as entre si.  

Do primeiro para o segundo bloco de aulas observadas verificaram-se algumas 

mudanças, tendo o professor conseguido pôr em prática as sugestões que o mesmo apontou 

como melhorias na sua prática lectiva, (Solicitar a interacção dos alunos, ou seja tornar a 

aula mais interactiva; diversificar a participação de modo a que todos os alunos falem, fazer 

perguntas de rotina e evitar responder às perguntas que faço (vamos ver se consigo). 

Neste segundo bloco, pôde-se assistir a uma comunicação bilateral onde a 

interactividade esteve sempre presente, imprimindo à aula um maior dinamismo e apelando 

de forma quase sistemática à participação dos alunos. Este diálogo interactivo pode ser visível 

através do quadro abaixo apresentado, no qual se pode constatar que o número de questões 

colocadas pelo professor aos alunos, no segundo bloco de aulas, foi bastante superior 

comparativamente com o primeiro. Verifica-se, no entanto, que o professor, ao longo dos dois 

blocos de aulas, nunca apresentou perguntas que apelassem ao pensamento divergente, 

predominando as perguntas de memória e as perguntas que apelam ao pensamento 

convergente, conforme Pedrosa de Jesus (1987), citada por Barros (2008). Por outro lado, é 

importante verificar que o professor, no segundo bloco, teve a preocupação de apresentar 

perguntas de rotina e conseguiu dominar o seu entusiasmo, não respondendo às suas próprias 

perguntas.  
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Quadro 10 – Categorização das perguntas formuladas pelo professor A no primeiro e segundo 
blocos de aulas. 
 

 

Para além da diversidade do nível cognitivo das perguntas, o questionamento 

realizado pelo professor, neste segundo bloco, também ficou marcado pelo facto de o mesmo 

diversificar os destinatários das suas questões, apelando, desta forma, à participação oral dos 

vários alunos da turma. 

 Na generalidade, denotou-se uma preocupação, por parte do professor, em alterar 

algumas práticas patentes no primeiro bloco de aulas que, após a sessão de formação, se 

considerou serem menos eficazes. O professor mostrou-se aberto à mudança e disponível para 

aceitar novas propostas, cujo fim último será sempre a melhoria da prática lectiva. 

 

5.7. Práticas reflectidas e reflexivas do segundo bloco de aulas 

observadas 

 

5.7.1. A perspectiva dos alunos da turma A 

 

Após o bloco de aulas observadas, os alunos responderam a um questionário sobre o mesmo, 

com o objectivo de se verificar até que ponto os alunos compreenderam os assuntos expostos. 

O conteúdo apresentado na aula intitulava-se “Números complexos” e correspondia ao 

desenvolvimento de uma sequência didáctica. Os dados que se seguem apresentam os 

resultados. 

 A primeira pergunta que se colocou aos alunos já tinha sido colocada no primeiro 

questionário. Mas, em virtude dos resultados se afastarem do desejado, considerou-se 

importante repeti-la para verificar se o conceito foi adquirido. Perguntou-se qual o 

significado da palavra “complexos” no contexto da aula de Matemática sobre “Números 

complexos”. Constatou-se que 100% dos alunos respondeu correctamente - Conjunto -, 

contrastando com os 37,5%, respondidos correctamente no primeiro questionário. 

 Relativamente às questões do grupo dois, a totalidade dos alunos mostrou ter 

entendido os conceitos de números reais e imaginários. Perceberam por que motivo os 

números imaginários se representam com a letra “i” e souberam apresentar a justificação 

Nível Cognitivo das Perguntas 
Frequência 

1.ªaula 2.ªaula Total % 

Retórica 0 0 0 0% 

Rotina 0 4 4 8,9% 

Memória 5 10 15 33,4% 

Pensamento convergente 4 16 20 44,4% 

Pensamento divergente 0 0 0 0% 

Outras (o professor faz a pergunta e dá a resposta) 6 0 6 13,3% 
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para a expressão “Números complexos” como a junção dos números reais com os números 

imaginários.  

 Por outro lado, os alunos mostraram dificuldades em definir os conceitos de 

trignometria e álgebra, fazendo-o com alguma colaboração do professor. 

 Quando se solicitou aos alunos para apresentarem uma situação do dia-a-dia que 

pudesse ser resolvida com recurso aos “Números complexos”, todos os alunos reconheceram 

que não conseguiam apresentar nenhum exemplo13, situação desde logo prevista pelo 

professor. 

 Contrariando o primeiro bloco de aulas observadas, neste, em particular, os alunos 

colocaram questões e todos eles constataram que as perguntas surgiram para solicitar 

esclarecimentos/tirar dúvidas. 

 

5.7.2. A perspectiva do professor A 

 

Após o segundo bloco de aulas observadas, foi realizada uma sessão de formação com o 

professor com o intuito de se reflectir sobre a sua prática lectiva. Antes da sessão, o 

professor teve acesso à transcrição da aula, a um questionário sobre a mesma e ao resultado 

dos inquéritos aplicados aos alunos, de forma a poder fazer uma análise/reflexão pessoal 

sobre a mesma. 

A sessão de formação serviu para se reflectir sobre a interpretação que o professor 

fez deste bloco de aulas, em particular, em comparação com a anterior. Por fim, fez-se 

também uma breve reflexão sobre a importância e o reflexo que estes projectos de 

investigação poderão ter na prática lectiva diária. 

Tendo em conta que no primeiro bloco de aulas observadas o discurso do professor 

nem sempre seguiu o modelo I-R-A, ou seja, iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo 

aluno e avaliação do professor (feedback ou reforço positivo), considerou-se importante 

verificar o que mudou nesta aula em que o professor tentou melhorar alguns aspectos em 

relação ao primeiro bloco de aulas observadas. O professor reconheceu que a aula foi mais 

interactiva e dinâmica, seguindo o modelo I-R-A. 

 

Parece que sim, parcialmente, ao longo da aula foi mais ou menos 

conseguido. Penso que melhorei em relação à outra aula. Esta foi mais 

dinâmica, eu pelo menos senti isso. E gostei, achei que os alunos 

corresponderam e pareceu-me uma aula nada monótona. 

 

De acordo com a aula em questão, o professor constatou que os alunos colocaram 

questões de rotina, considerando que estas são as perguntas a que mais recorrem os alunos. 

 

                                                 
13 Cf. primeiro questionário aplicado ao professor A, página 103. 
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Quando desafiados a tal, são de facto as observadas. Nesta turma, pelo 

menos, e neste nível de ensino, não existe o hábito de colocar perguntas 

mais abrangentes. Os alunos limitam-se a tirar as suas dúvidas.  

 

Relativamente às duas aulas observadas, os materiais utilizados foram o quadro e o 

giz, por parte do professor, e a calculadora e o caderno, por parte dos alunos. Tentou-se 

perceber se de alguma forma os materiais seleccionados podem contribuir para que os alunos 

sejam mais críticos. O professor considerou que é possível atingir os objectivos de uma aula 

com poucos recursos, considerando que a calculadora é um bom meio para pôr os alunos a 

pensar e a questionarem-se a eles próprios. 

 

A máquina é apenas mais um recurso, na visão dos alunos normalmente 

importante. Para cálculos de rotina fundamental. Digo normalmente que a 

deverão utilizar para confrontar ou confirmar as situações onde têm 

dúvidas, pois deveremos ter bom senso na sua utilização. Também já lhes 

disse que devem fazer perguntas à máquina (risos), talvez quem sabe 

perguntas de rotina, do tipo, tens a certeza desse resultado? (risos). É 

uma forma de os pôr a pensar e de se questionarem a eles próprios e às 

suas opções. 

 

Estabelecendo um quadro comparativo entre as aulas em geral e o questionamento 

apresentado pelo professor nos dois blocos de aulas observadas, constatam-se algumas 

diferenças que o professor interpretou da seguinte forma: 

 

Parece que os alunos estavam mais descontraídos na segunda aula. As 

aulas decorreram bem, mas na segunda aula os alunos tiveram uma maior 

intervenção. Foram-lhes dadas mais oportunidades para se revelarem. 

Existiu, por isso, uma maior troca de informação/opinião entre as partes. 

Aliás, como se pode ver no quadro (refere-se ao quadro 10), fiz mais 

perguntas e os alunos corresponderam. Acho que o essencial foi 

conseguido, tentei que todos participassem, dei mais dinamismo à aula, 

tentei assegurar-me da compreensão dos alunos. Em geral acho que 

melhorei os aspectos que tinha considerado menos bons. Contudo, 

reconheço que a formulação de perguntas fechadas e directas tendem a 

desencadear respostas de nível superficial e com pouca possibilidade de 

levar o aluno a desenvolver raciocínios mais abrangentes. Mas também 

penso que esta turma não apresenta facilidade em fazer esse tipo de 

raciocínios. Quanto aos conteúdos, pelos dados do inquérito aplicado aos 

alunos, parece que entenderam o essencial. Os conceitos de trignometria 
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e álgebra já são conhecidos dos alunos há algum tempo e na maioria dos 

casos sabem aplicá-los. Explicá-los na teoria é capaz de ser mais difícil. 

Contamos com a ajuda dos professores de Português (risos). 

 

Partindo do princípio que nenhuma aula é perfeita, torna-se importante perceber até 

que ponto o professor, apesar de ter melhorado em alguns aspectos, considera que o ensino-

aprendizagem pode ser sempre complementado com novas estratégias que visam o 

aperfeiçoamento profissional. A este nível, o professor refere o seguinte: 

 

Ainda agora acabei de dizer o que melhorei (risos) e já pensar em mais 

melhorias… Sinceramente não tenho opinião formada, mas aceito 

sugestões. Eu achei que me portei tão bem, mas claro há sempre coisas a 

melhorar, talvez as perguntas divergentes, quem sabe. Não consegui fazer 

nenhuma, vai ser o próximo desafio. Tinha prometido que era nesta aula, 

mas não aconteceu. Mas vai ser um desafio, vou apelar à criatividade dos 

alunos e, em alguns conteúdos, as perguntas abertas são importantes ou 

às vezes a forma de chegar ao resultado. Fica a promessa. 

 

Por fim, era importante saber até que ponto a participação do professor, nesta 

investigação, contribuiu para uma maior reflexão sobre as suas práticas lectivas. O professor 

afirmou nunca ter colaborado em projectos de investigação que implicassem este tipo de 

reflexão sobre as práticas, mas considerou que os mesmos são importantes para a troca de 

experiências e contribuem para uma formação contínua, centrada nos acontecimentos da sala 

de aula. 

 

5.8. Apresentação dos resultados dos questionários aplicados ao 

público-alvo 

 

5.8.1. Professora B 

 

A professora B é licenciada em Matemática – Ramo de formação educacional e lecciona há 

oito anos a disciplina de Matemática. É professora contratada, tendo realizado o estágio 

pedagógico. Leccionou sempre no ensino básico – 3.º ciclo e os cargos desempenhados 

resumem-se à Direcção de Turma. 

Em relação à sua cooperação com os restantes colegas de grupo, a mesma considera-a 

muito importante. Costuma planificar em conjunto e partilhar alguns materiais. Afirma que o 

Plano da Matemática e as sessões de formação, a que o mesmo obriga, vieram despoletar, nos 

professores, o gosto pelo trabalho em equipa. No entanto, reconhece que o gosto pela 
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partilha existe, essencialmente, nos professores mais jovens, que considera serem mais 

inovadores e criativos. 

 

Os professores mais jovens são mais empreendedores. Ainda acreditam 

que vale a pena. Os mais velhos são mais descrentes e já não têm a mesma 

paciência. Os colegas mais novos gostam de fazer coisas diferentes e mais 

próximas da realidade. Os mais velhos ensinam a matemática de forma 

mais tradicional. Já não vão na nossa conversa (risos). 

 

Quanto à importância da língua portuguesa no ensino da Matemática, a professora 

refere que a mesma é fundamental para a compreensão da disciplina que lecciona. 

Em relação às estratégias que a professora utiliza em sala de aula para mostrar a 

importância da língua portuguesa no ensino da Matemática, a mesma refere o seguinte: 

 

Solicito, constantemente, justificações escritas, apelando à comunicação 

escrita; 

Peço, aos alunos, para indicar/justificar oralmente como fariam para 

resolver determinado exercício, apelando à comunicação oral; 

Apresento problemas e/ou exercícios de enunciado longo e/ou complexo, 

“obrigando” os alunos a uma leitura atenta e a um “esmiuçar” do 

enunciado de forma a uma correcta resolução. 

 

A professora reconhece que o assunto da língua portuguesa costuma estar presente 

nas reuniões de grupo/departamento, essencialmente quando se estabelecem os critérios de 

avaliação. A mesma assume que cada vez mais existe a preocupação com o bom uso da língua 

materna, até por imposição de diferentes normativos legais. Acrescenta ainda que, nos 

exames nacionais, cada vez mais, se apela à comunicação matemática e por esse motivo, é 

natural que os professores se preocupem com o assunto em contexto de sala de aula, 

apresentando exercícios que impliquem a utilização explícita da língua portuguesa. No caso 

particular desta professora, a mesma refere que: 

 

Sempre me preocupei com o bom uso da língua. Se calhar agora preocupo-

me mais porque os alunos apresentam muitas lacunas neste domínio. 

Todos os dias me dizem que não conhecem nem nunca ouviram a palavra A 

ou a palavra B. Por vezes palavras banais, presentes no nosso dia-a-dia 

mas que eles não conhecem. Quando estou a preparar uma aula, dou por 

mim a tentar arranjar uma série de sinónimos para cada conceito que vou 

apresentar, porque já sei que as dúvidas vão surgir. 
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Reconhece que a pergunta/resposta é uma das estratégias mais usadas na sala de aula 

de Matemática. É uma forma de interagir com os alunos e de os pôr a falar. Neste sentido a 

professora apresenta três motivos pelos quais faz perguntas na sala de aula: 

 

Para obrigar os alunos a participar, uma vez que, caso contrário, a 

generalidade dos alunos não participa; levar os alunos à descoberta de 

algum conteúdo e realizar a avaliação diagnóstica/formativa. 

 

 Quanto aos motivos que levam os alunos a questionar em sala de aula, a professora é 

peremptória em afirmar que, na maioria das vezes, os alunos não fazem perguntas e quando 

as colocam, fazem-no de forma muito superficial. As perguntas dos alunos relacionam-se com 

dúvidas em determinados conteúdos apresentados e dúvidas na resolução das tarefas 

apresentadas. 

Ensinar Matemática para esta professora sempre foi um prazer, gosta dos enigmas, 

gosta do raciocínio lógico que a disciplina exige. Mas quando se sugere que complete a frase 

“Ensinar Matemática é…” a professora afirma ser útil, mas nada fácil. Cada vez se sente mais 

desmotivada em virtude dos alunos não gostarem, à partida, da disciplina. Não gostam pelo 

simples facto de não gostar. Porque alguém lhes disse que era difícil e porque têm que 

pensar. E conclui dizendo: 

 
Quando é que os alunos vão perceber que o raciocínio matemático é 

fundamental para resolver os problemas que surgem todos os dias? Eu faço 

a minha parte, tento motivá-los e mostrar-lhe a utilidade da disciplina. 

Reconheço que é uma disciplina que exige um trabalho diário, mas 

também acho que muitos alunos não fazem a parte que lhes compete. 

 

5.8.2. Turma B (orientada pela professora B) 

 

A turma do 8.º ano era constituída por catorze alunos, oito rapazes e seis raparigas, com uma 

média de idades de 13,9 anos. Quando confrontados com a pergunta “Andar na escola é 

importante?” todos foram unânimes em responder “sim”. Também todos concordaram que 

frequentando a escola se adquirem mais conhecimentos, embora nem todos os alunos 

reconheçam a importância da disciplina de Matemática visto que 14,3% não consideram 

importante aprender matemática. 

 Em relação a esta disciplina em particular e em resposta à pergunta “Tem 

dificuldades na aprendizagem da matemática?”, a maioria dos alunos (57,1%) respondeu 

“algumas vezes”, tal como se pode verificar no seguinte gráfico: 
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Gráfico 10 – Dificuldades na aprendizagem da Matemática. 

 
 64,3 % dos alunos reconheceram que o domínio da língua portuguesa é fundamental 

para o sucesso na disciplina de Matemática, mas a percentagem aumenta (71,4%) quando 

confrontados com a ideia de que a língua portuguesa, muitas vezes, pode ser um entrave na 

aprendizagem desta disciplina, como evidencia o gráfico 11. 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Relação entre as dificuldades na Matemática e o domínio da língua portuguesa. 
 

Apesar de apresentarem dificuldades na aprendizagem da disciplina, os alunos nem 

sempre colocam as suas dúvidas ao professor, como é visível no gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Dúvidas colocadas pelos alunos. 

 
 Quanto ao tirar dúvidas com os colegas, a situação acaba por acontecer “raramente” 

(42,9%) ou “algumas vezes” (42,9%), como evidencia o gráfico 13. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13 – Dúvidas colocadas aos colegas. 

 
 
 Apenas 25% dos alunos reconhece sempre utilidade na aprendizagem da Matemática e 

no seu reflexo no dia-a-dia, como se constata no gráfico 14. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 14 – Utilidade da Matemática no dia-a-dia. 
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5.9. As práticas da professora B 

 

A professora em questão encarou o espaço sala de aula como espaço comunicativo específico 

e, simultaneamente, como espaço normativo, constituído por um conjunto de regras cujo 

respeito permitiu aos seus interlocutores estabelecer relações de comunicação, com vista à 

realização das tarefas previstas e, consequentemente, alcançar as metas definidas. Nas aulas 

observadas foi possível identificar dois momentos distintos: a explicitação de conteúdos e a 

resolução de exercícios. O primeiro momento dos dois blocos de aulas observadas foi sempre 

antecedido por uma introdução com vista à criação de um contexto cognitivo comum à turma, 

como pode ser visível nos seguintes exemplos: 

 

1.º bloco 

Professora: Para tentarmos compreender o conceito de “Função” trouxe 

aqui uma tarefa pequenina que espero que vocês façam sozinhos. Depois 

discutimos o conceito. (distribui ficha de trabalho) 

Professora: Para já o objectivo é que vocês leiam sozinhos e façam 

sozinhos. Depois todos juntos já vamos sintetizar isso. 

2.º bloco 

Professora: Vamos recapitular aquilo que falámos na aula anterior. 

Falámos em movimentos de translação. Mas se calhar antes de 

recapitularmos vocês vão-me dar alguns exemplos do nosso dia-a-dia. 

Alguém se lembra de exemplos? 

 

Quanto ao desenrolar das aulas, a professora adoptou uma postura semelhante, 

escolhendo a interactividade professora alunos/ professora como a base de trabalho mais 

evidente, como poderá ser visível quando for abordado o discurso da professora em sala de 

aula. 

  

5.10. O Discurso na Sala de Aula (primeiro bloco de aulas observadas) 

 

Fazendo uma análise do discurso da professora em sala de aula e recorrendo ao sentido 

linguístico restrito da palavra discurso (Reboul, 1984, citado por Loureiro, 2000:93), a 

atenção centrou-se nos aspectos organizativos que puderam dotar o discurso da professora de 

maior compreensibilidade junto dos alunos. A professora respeitou a estrutura: iniciação por 

parte do professor, (R), resposta dada pelo aluno, (A), avaliação do professor, considerada 

por vários investigadores como regra educacional básica (I-R-A) de acordo com Loureiro 

(2000), Lemke, (1990) e Stubbs (1987), citados por Ponte (2005), Pedro (1992), Pimm (2002)). 

O discurso foi sempre bilateral, uma vez que a professora optou pelo método 

interactivo. Denotou-se que, ao longo dos blocos de aulas, a mesma respeitou sempre aquilo 
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que (Loureiro 2000:97) apelidou de regularidades próprias da sala de aula, como é visível nos 

seguintes exemplos: 

 

- o professor formula perguntas aos alunos, sabendo antecipadamente as respostas. 

 

Professora: Neste caso (referindo-se à ficha de trabalho), o conjunto de 

partida é o conjunto que tem o quê? 

Alunos: Os países. 

(…) 

 

Professora: Neste caso todos os países têm uma capital. Verdade? Tem 

mais do que uma? 

Alunos: Não só têm uma. 

 

- a interacção verbal do professor resulta de um processo com a seguinte estrutura: (I), 

iniciação por parte do professor, (R), resposta dada pelo aluno, (A), avaliação do 

professor.  

 

     No entanto, ao longo do discurso da professora, pode-se verificar que, muitas vezes, a 

última etapa, ou seja a da avaliação (A), é substituída por uma outra questão, dando 

seguimento ao seu discurso. Do ponto de vista pedagógico, a professora indica ao aluno que a 

sua resposta está certa, todavia, o reforço positivo não surge de forma explícita. Aliás é 

visível através do seguinte excerto, retirado da transcrição do primeiro bloco de aulas, que o 

reforço positivo nunca surge desta forma. 

 

Aluno C: 5 

Professora: Qual o número que a máquina vai devolver? 

Aluno C: 25 

Professora: Aluno D, outro… 

Aluno D: 6, 36. (apresenta o número e a resposta). 

(…) 

 

Professora: Abrem o livro na página 11. Vamos tentar responder 

oralmente ao exercício 1. 

Professora: 1.1.Aluno F, é função ou não? 

Aluno F: É. 

Professora: 1.2.Aluno C? 

Aluno C: Não é. 

Professora: Porquê? 

Aluno C: Porque há um elemento do primeiro conjunto que não tem 
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correspondência no outro. 

Professora: 1.3. Aluno G, é função? 

Aluno G: Não. 

Professora: Porquê? 

Aluno G: Porque o mês de Fevereiro corresponde a mais do que um. 

 

            Em relação à primeira etapa, a Iniciação (I), a professora demonstrou que a 

sequência pergunta-resposta é condição essencial para o desenvolvimento da aula.  

O questionamento resultante da interacção verbal professora/alunos/professora, 

neste primeiro bloco de aulas observadas, assentou na seguinte tipologia de questões: 

 

Quadro 11 – Categorização das perguntas formuladas pelo professor B no primeiro bloco 
de aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do quadro, ressaltam as perguntas convergentes. As mesmas surgiram em 

dois contextos: orientação até uma determinada ideia ou realização de cálculos.  

 

Professora: Aluno D, outro… 

Aluno D: 6, 36. (apresenta o número e a resposta). 

Professora: Mais, um número negativo, não? 

Aluno E: -2. 

Professora: E depois, o que dá?  

Aluno E: 4 

Professora: -4 ou 4? 

Alunos: 4. (professora apresenta o raciocínio no quadro). 

 

Salienta-se o facto de terem sido feitas perguntas de rotina, sendo estas essenciais 

para o professor se poder aperceber do ritmo dos alunos, perante o decorrer da aula e 

assegurar-se da compreensão que os alunos fizeram dos conteúdos leccionados.  

Professora: Podemos passar à correcção ou não? 

(…) 

Professora: Quem é que não está a perceber? Para já ver se é função ou 

se não é função. Está bem? 

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência 

Retórica 1 

Rotina 8 

Memória 5 

Pensamento convergente 13 

Pensamento divergente 0 

Outras 0 
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As perguntas que apelam à memória também fizeram parte da estratégia da 

professora, tendo sido essenciais para a mesma se poder assegurar do conhecimento de 

determinados conteúdos essenciais à compreensão e aplicação de outros. 

 

Professora: Neste caso todos os países têm uma capital. Verdade? Tem 

mais do que uma? 

Alunos: Não, só têm uma. 

 

Salienta-se o facto de os alunos não terem apresentado qualquer questão, ao longo 

deste primeiro bloco de aulas observadas. 

Paralelamente a esta situação, consegue-se perceber que a professora, ora coloca 

questões ao grande grupo, ora as individualiza, permitindo que a participação dos alunos 

seja diversificada. Ao longo da aula, constatou-se que em 14 alunos, nove deram respostas 

orais ou seja cerca de 65% dos alunos participaram oral e individualmente na construção da 

aula. Notou-se, no entanto, que houve alunos que, embora participando na aula, através da 

realização das tarefas propostas, não participam oralmente na sala de aula. 

Ao longo deste bloco de aulas observadas, a professora reconheceu com facilidade os 

elementos-chave da situação de ensino (conhecimento do grupo-turma, bom relacionamento 

interpessoal) e coloca os seus conhecimentos declarativos/científicos ao serviço do ensino-

aprendizagem. Integra as suas acções de forma global, dedicando tempo à criação de um 

contexto cognitivo comum à turma (reconhecimento de pré-requisitos). A professora 

apresenta um desenvolvimento ordenado e coerente das ideias (introdução de novos 

conteúdos, explicitação dos mesmos), articulando-as entre si, como é visível no seguinte 

exemplo: 

 

Professora: Para tentarmos compreender o conceito de “Função” trouxe 

aqui uma tarefa pequenina que espero que vocês façam sozinhos. Depois 

discutimos o conceito. (distribui ficha de trabalho) 

Para já o objectivo é que vocês leiam sozinhos e façam sozinhos. Depois 

todos juntos já vamos sintetizar isso. 

Professora: Podemos passar à correcção ou não? 

Alunos: Sim. 

Professora: Temos uma “Máquina de perguntas”. O programa gera na 

caixa da esquerda, o nome de um país. Na caixa da direita, o programa 

devolve um novo elemento, neste caso o nome da sua capital. 

Professora: Então nós vamos representar em diagrama. A este diagrama 

damos o nome de “Sagital”. Temos dois conjuntos, um conjunto de partida 

e um conjunto de chegada. 

(…) 

Professora: Correspondência entre dois conjuntos: a todos os elementos 
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do primeiro conjunto faz corresponder um e só um elemento do segundo 

conjunto. O primeiro conjunto, partida; o segundo conjunto, chegada. Aos 

elementos do conjunto de partida nós chamamos domínio. Aos elementos 

do conjunto de chegada, nós chamamos contra-domínio. Podemos atribuir 

um nome à nossa correspondência. É sempre representada por uma letra 

minúscula. Para indicarmos o domínio representamos com a letra D 

seguido do nome da correspondência, que neste caso é f = Df. O domínio é 

o conjunto de partida, é o conjunto de todos os objectos. O contradomínio 

todos os elementos que têm correspondência com o primeiro conjunto. 

Nós cá na aula vamos representar o contradomínio com o Df’. (…) 

 

No que diz respeito ao discurso da professora, numa perspectiva comunicativa, a 

mesma recorreu ao conhecido compromisso entre “o dado” e “o novo” (Haviland e Clark, 

1974), citados por Loureiro (2000:107). A professora iniciou a sua explicação, fazendo alusão 

a conhecimentos transversais, considerados adquiridos, que funcionaram como ponto de 

partida para a apresentação de novos conteúdos. Para explicitar o conceito de “Função”, a 

professora inicia o seu discurso, recorrendo às vivências dos alunos, seguindo, segundo 

Zabalza (1994:132), o princípio da significação na perspectiva didáctica. A professora 

apresenta o conteúdo de uma forma não arbitrária (Ausubel, 1976, citado por Zabalza, 

1994:133), ou seja, cria uma base racional, estabelecendo uma relação entre o que o aluno já 

conhece e o novo conteúdo, recorrendo aos chamados “organizadores pessoais”, que servem 

para recordar os alunos de alguns conhecimentos prévios. 

 

5.11. Práticas reflectidas e reflexivas do primeiro bloco de 

aulas observadas 

 

5.11.1. A perspectiva dos alunos da turma B 

 

Após a aula observada, os alunos responderam a um questionário sobre a mesma, com o 

objectivo de se verificar até que ponto compreenderam os assuntos expostos. O conteúdo 

apresentado na aula intitulava-se “Funções” e correspondia ao início de uma sequência 

didáctica, abordada em anos anteriores de forma superficial. Os gráficos que se seguem 

apresentam os resultados. 

 A primeira pergunta que se colocou aos alunos foi se já conheciam o conceito de 

“Funções” ao que apenas 21,4% dos alunos respondeu “Sim”, como evidencia o gráfico 15. 
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Gráfico 15 – .Conceito de “Função” em contexto matemático. 

 
 De seguida, havia a necessidade de perceber até que ponto a palavra/conceito de 

“Função” era encarada pelos alunos no seu dia-a-dia. 64,3% dos alunos associaram-na a 

“Obrigação”, conforme o gráfico 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16 – Conceito de “Função no dia-a-dia. 
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Em contexto matemático, apenas 35,7% dos alunos percebeu, correctamente, que à 

ideia de “Função” se associa a de correspondência, como nos mostra o gráfico 17. A mesma 

percentagem entendeu-a como conjunto, talvez pelo facto de a professora, ao longo da aula, 

ter feito referência à correspondência entre conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 – Conceito de “Função” em contexto matemático. 

 

 A totalidade dos alunos reconheceu a importância das “Funções” para resolver 

situações do dia-a-dia. 

 Para se verificar se, de facto, os resultados da resposta anterior correspondiam ao 

que os alunos apreenderam na aula, solicitou-se, aos mesmos, que apresentassem uma 

situação do quotidiano que pudesse ser resolvida através do recurso às “Funções”. Através 

das respostas apresentadas, concluiu-se que apenas 43% dos alunos conseguiu apresentar, de 

forma explícita, um exemplo concreto, como é visível no gráfico 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Situação do quotidiano a ser resolvida através do conceito de “Função”. 

Apresente uma situação do quotidiano que possa 
ser resolvida através do recurso às “Funções”. 
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5.11.2. A perspectiva da professora B 

 

Após o primeiro bloco de aulas observadas, foi realizada uma sessão de formação com a 

professora, com o intuito de se reflectir sobre a sua prática lectiva. Antes da sessão, a 

professora teve acesso à transcrição da aula, a um questionário sobre a mesma e ao resultado 

dos inquéritos realizados aos alunos, de forma a poder fazer uma análise/reflexão pessoal 

sobre a mesma. 

A sessão de formação serviu para se reflectir sobre a interpretação que a professora 

fez da sua aula, assim como, encontrar soluções para possíveis problemas que se tenham 

verificado. 

Tendo em conta o modelo I-R-A, ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada 

pelo aluno e avaliação do professor (feedback ou reforço positivo), que caracterizou o 

discurso da professora em sala de aula, a mesma reconheceu que a última etapa (avaliação) 

nem sempre foi evidente, embora seja frequente usar o reforço positivo. 

 

Bom, penso que talvez a última etapa, a avaliação não tenha aparecido da 

forma tradicional. Mas por acaso até tenho o hábito de fazer reforço 

positivo. Desta vez não aconteceu, pelos menos, de forma evidente.  

 

Ao longo da aula, os alunos nunca colocaram questões. Segundo a professora, 

prendeu-se com o facto de neste tipo de aulas, os alunos preferirem ouvir atentamente. 

Outro motivo prende-se com o facto de se terem apresentado exercícios de carácter 

transversal que os alunos resolveram com alguma facilidade. 

 
Foi uma aula de exposição de conteúdos, através de uma tarefa simples do 

quotidiano e de carácter transversal. Como os alunos resolveram a tarefa 

sem dificuldades, os conteúdos apresentados a seguir ficaram mais claros. 

As perguntas que, normalmente surgem são para tirar dúvidas. Não havendo 

dúvidas, não há perguntas. 

 

Ao longo da aula, a professora optou por fazer, ora perguntas dirigidas, ora perguntas 

para o grande grupo. O objectivo foi diversificar a participação, dando a oportunidade de 

falar a todos os alunos. 

 

As questões dirigidas ao grande grupo pretendem, essencialmente, ajudar a 

perceber se, de uma forma geral, os alunos compreenderam o que lhes foi 

apresentado. Quando particularizadas, pretendem “obrigar” alunos, que 

por norma, não participam, a participar. Por outro lado também permite 

diversificar a participação. 
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O tema da aula foi introduzido recorrendo-se a uma actividade de carácter 

transversal. Segundo a professora, é cada vez mais necessário clarificar conceitos e partir de 

situações próximas dos alunos. 

 

A utilização de uma actividade de carácter transversal para iniciar o tema 

prende-se com a necessidade de clarificar conceitos mais abstractos, 

tornando-os menos “pesados”e aumentar o interesse e motivação dos alunos 

para a Matemática. Para além disso considero que poderia constituir uma 

boa situação de partida a propor aos alunos. 

 

Ao longo da aula, notou-se a preocupação de escrever as respostas no quadro, 

associando a linguagem natural (Meyer (1982), citado por Vergani (1993:81)) à linguagem 

matemática. A professora pretendeu, desta forma, aproximar as duas linguagens e mostrar 

que ambas se complementam.  

 
Facilitar a familiarização com a linguagem matemática que, 

posteriormente, será utilizada sem recurso à linguagem natural. É 

importante que os alunos tenham consciência que para se expressarem 

matematicamente têm que recorrer à língua materna e por isso devem 

dominá-la. O que acontece, por vezes, é que os alunos fazem o raciocínio 

matemático correcto mas não o sabem verbalizar. Se eu perguntar “Como 

chegaste a este resultado?” não conseguem explicar. A comunicação 

matemática cada vez mais associa o raciocínio à sua expressão. 

 

Quanto ao questionamento em sala de aula, a professora tirou as seguintes 

conclusões: 

 
Concluo que apesar de ter apelado à participação dos alunos, não foi numa 

vertente de aprendizagem pela descoberta, ou seja não se estabeleceram 

conjecturas. Nesta faixa etária, por vezes, é difícil apresentarem ideias 

próprias. Os alunos baseiam-se, essencialmente, em reproduzir o que 

ouvem. Por outro lado, as perguntas divergentes causam alguma agitação 

na aula; é mais difícil gerir uma aula, recorrendo a este tipo de perguntas. 

 

Quanto à aplicação em situações do dia-a-dia do conceito de “Funções”, a professora 

considerou que se trata de um conteúdo muito presente no quotidiano a que os alunos reagem 

positivamente.  

 

As funções permitem-nos compreender relações entre fenómenos físicos, 

biológicos, sociais, etc. Todos os dias, quando lemos um jornal ou uma 
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revista nos deparamos com tabelas e gráficos e consequentemente temos 

necessidade de uma interpretação correcta dos mesmos. Para além disso, os 

gráficos são também utilizados, por exemplo, nos exames laboratoriais. 

O conhecimento sobre funções permite, entre outras coisas, a construção de 

gráficos relacionando duas grandezas como por exemplo, o espaço 

percorrido em função do tempo, o preço de um determinado artigo em 

função da sua quantidade, etc. Verifiquei que só 43% dos alunos 

conseguiram apresentar exemplos do dia-a-dia. Vou voltar a falar no 

assunto. Alguma coisa falhou.  

 

5.12. O discurso do professor em sala de aula (segundo bloco de 

aulas observadas) 

 

À semelhança do que aconteceu no primeiro bloco de aulas observadas, a professora 

respeitou a estrutura: iniciação por parte do professor, (R), resposta dada pelo aluno, (A), 

avaliação do professor, considerada por vários investigadores como regra educacional básica 

(I-R-A), segundo Loureiro (2000), Lemke, (1990) e Stubbs (1987), citados por Ponte (2005), 

Pedro (1992), Pimm (2002)). 

Manteve o discurso bilateral, uma vez que a professora, optando pelo método 

interactivo, volta a respeitar aquilo que (Loureiro 2000:97) apelidou de regularidades próprias 

da sala de aula, como é visível nos seguintes exemplos: 

 

- o professor formula perguntas aos alunos, sabendo antecipadamente as respostas. 

 

Professora: Qual é a ideia que vocês têm de uma translação? 

Aluno B: É sempre… Tem a mesma forma. 

Professora: É sempre geometricamente igual. E mais? 

Aluno C: E a direcção mantém-se. 

Professora: Ou seja, não roda. É isso que quer dizer? 

Um movimento de translação é um movimento segundo uma recta em que 

a dimensão se … 

Alunos: Mantém. 

 

 Em relação à primeira etapa, a Iniciação (I), a professora demonstrou que a sequência 

pergunta-resposta é condição essencial para o desenvolvimento da aula.  

O questionamento resultante da interacção verbal professora/alunos/professora, 

neste segundo bloco de aulas observadas, assentou na seguinte tipologia de questões: 
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Quadro 12 – Categorização das perguntas formuladas pela professora B no segundo bloco de 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do quadro, ressaltam as perguntas convergentes. As mesmas, tal como no 

primeiro bloco de aulas observadas, surgiram em dois contextos: orientação até uma 

determinada ideia ou realização de cálculos.  

 

Professora: Então reparem. (professora lê o exercício). Aluno D, quais as 

figuras que apresentam movimentos de translação? 

Aluno D: São as figuras C e E. 

Professora: Vocês concordam? 

Alunos: Sim. 

Professora: Porquê? 

Alunos: São geometricamente iguais. 

(…) 

Professora: Na página 60, o exercício 1 pede para identificar as figuras 

que não podem ser obtidas pela figura X num movimento de translação. 

Professora: Aluno E, diga lá um… 

Aluno E: A. 

Professora: Aluno F? 

Aluno F: Pode ser a C. 

Professora: Muito bem. Porquê? 

Aluno F: Não está no mesmo sentido. 

 

Neste segundo bloco de aulas observadas, a professora recorreu, por três vezes, às 

perguntas divergentes (assinaladas no exemplo abaixo a negrito), perguntas essas que não 

tinham surgido no primeiro bloco. Estas perguntas serviram, essencialmente, para os alunos 

apresentarem diferentes raciocínios para se resolver um mesmo exercício. 

 

Professora: Reparem agora… Eu vou dizer que um triângulo transformado 

por meio de uma translação a que o ponto A corresponde o ponto A’. 

Vamos ver que movimento eu posso passar do ponto A para A’. 

Professora: Como posso passar? Digam lá vocês? Sugestões… 

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência 

Retórica 0 

Rotina 9 

Memória 2 

Pensamento convergente 20 

Pensamento divergente 3 

Outras(fez a pergunta e deu a resposta) 1 
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Alunos: Contar as quadrículas. 

Professora: Contar as quadrículas. Como? 

Aluno J: Contar de A até ao C. 

Professora: Não. Não posso contar quadrículas de A para C. Mas posso 

encontrar movimentos para a direita e para a esquerda. 

(Professora resolve exercício no quadro) 

 

Neste segundo bloco, à semelhança do primeiro, a professora também recorreu a 

perguntas de rotina, com o intuito, ora de gerir a aula, ora de se aperceber se os alunos 

acompanhavam os raciocínios expostos, como se pode verificar, respectivamente, nos 

seguintes exemplos: 

 

Professora: Posso apagar? 

(…) 

Professora: Toda a gente percebeu? 

 

 As perguntas de memória também estiveram presentes, com o intuito de se perceber 

se os alunos se recordavam de assuntos leccionados na aula anterior. 

 

Professora: Vamos recapitular aquilo que falámos na aula anterior. 

Falámos em movimentos de translação. Mas se calhar antes de 

recapitularmos vocês vão-me dar alguns exemplos do nosso dia-a-dia. 

Alguém se lembra de exemplos? 

Aluna A: O meu deslocamento. 

Professora: Sim, muito bem. Mais!?… 

Aluna A: A deslocação de uma cadeira. 

 

 Quanto à última fase, a da avaliação (A), ao contrário do que sucedeu no primeiro 

bloco de aulas observadas, em que a professora optou por substitui-la por uma outra questão, 

dando seguimento ao seu discurso, neste bloco, a professora recorreu diferentes vezes à 

utilização do feedback positivo explícito (Guislan, 1994:124), elogiando as respostas dos 

alunos, como podemos ver nos seguintes exemplos: 

 

Professora: Vamos recapitular aquilo que falámos na aula anterior. 

Falámos em movimentos de translação. Mas se calhar antes de 

recapitularmos vocês vão-me dar alguns exemplos do nosso dia-a-dia. 

Alguém se lembra de exemplos? 

Aluna A: O meu deslocamento. 

Professora: Sim, muito bem. Mais… 

Aluna A: A deslocação de uma cadeira. 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

131 
 

Professora: Certíssimo. 

(…) 

Professora: Aluno L, qual é o transformado do ponto B? 

Aluno L: É o F. 

Professora: Sim senhor. 

(…) 

Professora: Agora vamos construir translações usando quadrículas. Página 

58 à excepção do 1.6. 

(Alunos resolvem o exercício) 

Professora: É isso mesmo aluno B. Muito bem. 

 

 Neste segundo bloco de aulas observadas, verificou-se que os alunos colocaram 

algumas questões, todas elas relacionadas com pedidos de informação, como é visível nos 

seguintes exemplos: 

 

Professora: Depois de fazerem o exercício, livro página 60. 

Aluno J: Exercício quê? 

Professora: 2. Página 60, exercício 2. 

Aluno F: É o 2 e mais qual, professora? 

(…) 

Aluno F: O que é para fazer no exercício 1.6.? 

 

Neste bloco de aulas, consegue-se perceber que a professora optou por um 

questionamento, essencialmente, individualizado, permitindo que a participação dos alunos 

fosse diversificada. Ao longo da aula, constatou-se que em 14 alunos, doze deram respostas 

orais, ou seja, cerca de 88% dos alunos participaram oral e individualmente na construção da 

aula. Ao longo da mesma, a professora mostrou ter consciência da participação dos alunos, 

apelando à participação de todos, como é visível no seguinte exemplo: 

 

Professora: Aluno O, que hoje ainda não falou, quais são as coordenadas 

do ponto A? 

 

No que diz respeito ao discurso da professora, numa perspectiva comunicativa, a 

mesma adoptou a metodologia exposta no primeiro bloco de aulas observadas. 

Do primeiro para o segundo bloco de aulas observadas, verificaram-se algumas 

mudanças, tendo a professora conseguido pôr em prática as sugestões que a mesma apontou 

como melhorias na sua prática lectiva. 

Neste segundo bloco, pôde-se assistir a uma comunicação bilateral em que a 

interactividade esteve sempre presente, imprimindo à aula um maior dinamismo e apelando, 

de forma sistemática, à participação dos alunos. Este diálogo interactivo pode ser visível 
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através do quadro abaixo apresentado, no qual se pode constatar que o número de questões 

colocadas pela professora aos alunos, no segundo bloco de aulas, foi superior 

comparativamente com o primeiro. De notar, a presença de perguntas que apelam ao 

pensamento divergente, predominando, no entanto, as perguntas que apelam ao pensamento 

convergente. 

 

Quadro 13 – Categorização das perguntas formuladas pela professora B no primeiro e segundo 

bloco de aulas. 

 

Para além da diversidade do nível cognitivo das perguntas, o questionamento 

realizado pela professora, neste segundo bloco, também ficou marcado pelo facto de a 

mesma diversificar os destinatários das suas questões, apelando, desta forma, à participação 

oral dos vários alunos da turma. 

 A professora mostrou-se aberta à mudança e disponível para aceitar novas propostas, 

cujo fim último será sempre a melhoria da prática lectiva.  

 

5.13. Práticas reflectidas e reflexivas do segundo bloco de aulas 

observadas 

 

5.13.1. A perspectiva dos alunos da turma B 

 

Após a aula observada, os alunos responderam a um questionário sobre a mesma, com o 

objectivo de se verificar até que ponto os alunos compreenderam os assuntos expostos. O 

conteúdo apresentado na aula intitulava-se “Translações” e correspondia ao início de uma 

sequência didáctica, abordada em anos anteriores de forma superficial. Os gráficos que se 

seguem apresentam os resultados. 

A primeira pergunta que se colocou aos alunos foi se já conheciam o conceito de 

“Translações” ao que 64,3% dos alunos respondeu “Sim”, tal como apresenta o gráfico 19. 

 

 

 

Nível Cognitivo das Perguntas 
Frequência 

1.ªaula 2.ªaula Total % 

Retórica 1 0 1 1,6% 

Rotina 8 9 17 27,4% 

Memória 5 2 7 11,4% 

Pensamento convergente 13 20 33 53,2% 

Pensamento divergente 0 3 3 4,8% 

Outras (o professor faz a pergunta e dá a resposta) 0 1 1 1,6% 
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Gráfico 19 – Conceito de translação em contexto matemático. 

 
 Com a segunda pergunta pretendia-se saber se os alunos sabiam o significado do 

prefixo TRANS- que aparece em diferentes palavras do quotidiano. Os resultados, presentes 

no gráfico 20, mostram que os alunos chegaram com bastante facilidade ao significado do 

prefixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20 – Significado do prefixo –TRANS. 

 
 
 
 
 
 
 

Já conhecia o conceito matemático de “Translação” 
antes de estudar este conteúdo em sala de aula? 
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 A terceira pergunta tinha como objectivo perceber se os alunos entenderam o 

conceito de “Translações” em contexto matemático. Os resultados mostram que a maioria 

dos alunos, 92,9 %, apreendeu o conceito, como expressa o gráfico 21. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 21 – Conceito de “translação” em contexto matemático. 

 
 A quarta pergunta tinha como finalidade perceber se os alunos reconheceram a 

utilidade deste conteúdo para o seu dia-a-dia. 85,7% dos alunos afirmou que este conteúdo 

está presente em situações do quotidiano, como ilustra o gráfico 22. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22 – Conceito de “translação” no dia-a-dia. 

 

 Para melhor aferir os resultados da resposta anterior, solicitou-se aos alunos um 

exemplo de uma situação do quotidiano onde fosse visível o conceito de “Translação”. O 

gráfico 23 mostra que apenas 14,3% dos alunos não apresentaram exemplos. 85,7% 

apresentaram exemplos do dia-a-dia relacionados com o movimento das cadeiras, a 

movimentação das pessoas e exemplos relacionados com a arte. 
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Gráfico 23 – Exemplos do dia-a-dia relacionados com o conceito de “Translação”. 

 

5.13.2. A perspectiva da professora B 

 

A professora, neste segundo bloco de aulas observadas, seguiu o modelo I-R-A, ou seja, 

iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e avaliação do professor (feedback ou 

reforço positivo), tornando a última etapa (avaliação) mais evidente. 

 

Sim. Na outra aula o reforço positivo não tinha sido explícito. Ou seja a 

parte da avaliação não aparecia da forma tradicional, o “muito bem”, está 

certo”. Nesta aula acho que consegui fazer isso. E como já tinha referido, 

costumo fazê-lo. As duas outras etapas acho que correram dentro da 

normalidade, eu perguntei e os alunos responderam e algumas vezes 

também perguntaram. 

 

Ao longo da aula os alunos colocaram questões de rotina, mas a professora considera 

que não são sempre estas as perguntas que os alunos colocam. 

 

Nem sempre. Normalmente não fazem perguntas. Quando as fazem algumas 

são para avivar a memória e outras, muito raras, para satisfazer alguma 

curiosidade. As perguntas de rotina estão mais relacionadas com a gestão da 

aula e do espaço. 

 

Nas duas aulas observadas, a professora recorreu sempre a exemplos do dia-a-dia para 

de seguida explicar conteúdos matemáticos. Pensa que os alunos apreendem melhor os 

conteúdos matemáticos desta forma, mas concorda que nem sempre é possível recorrer a 

esta estratégia, visto haver conteúdos mais próximos do dia-a-dia do que outros.  

Apresente uma situação do quotidiano onde seja 
visível o conceito de “Translação”. 
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Na minha perspectiva o facto de recorrer a exemplos do quotidiano é muito 

importante, na medida em que é essencial que os alunos se apercebam da 

aplicabilidade dos conteúdos, em situações do dia-a-dia. Este facto, no meu 

ponto de vista, ajuda não só numa melhor compreensão dos conteúdos, 

como na motivação para o estudo do conteúdo referente. Às vezes há 

conteúdos que não permitem esta abordagem, essencialmente, ao nível do 

secundário. 

 

Analisando o quadro 13 (página 137) verifica-se que, nas duas aulas, predominaram as 

perguntas de rotina e as perguntas convergentes, em detrimento das perguntas de memória e 

das perguntas divergentes. 

 

Talvez a especificidade das aulas não permitissem o predomínio de outro 

tipo de questões e/ou não surgissem momentos propícios para a colocação 

dessas questões. Por outro lado são estas as perguntas que nos permitem 

ver se os alunos estão a acompanhar o fio condutor da aula. As perguntas 

divergentes? Já percebi, vão ser um desafio para mim, vou ter que 

ultrapassar este estigma, vou ter que organizar as aulas para que esse tipo 

de perguntas possa surgir. 

 

Fazendo uma análise comparativa dos dois blocos de aulas observadas, a professora 

concluiu que poderá diversificar o seu questionamento. Na generalidade, considerou que as 

aulas correram bem e que os alunos atingiram os objectivos previstos. 

 

Tendo em conta a tipologia de questões, poderei tentar colocar mais 

questões que apelam à memória e propor tarefas que impliquem uma maior 

exploração por parte dos alunos e consequentemente o estabelecimento de 

conjecturas. 

Penso que o meu grande desafio será a esse nível, até porque nunca tinha 

pensado no assunto, estou a ouvi-lo pela primeira vez. Nível cognitivo das 

perguntas? Estamos sempre a aprender. 

 

A professora nunca tinha colaborado em projectos de investigação que implicassem 

este tipo de reflexão mas considera-os importantes. 

 

Não. É a primeira vez. Já me tinham solicitado o preenchimento de alguns 

inquéritos, para investigações. Mas um trabalho deste género não. Achei 

interessante. Há muito tempo que não me via “obrigada” a fazer uma 
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reflexão sobre a minha prática em sala de aula. Só me lembro de fazer isso 

no ano de estágio. 

 

Considera que estas investigações podem melhorar as práticas dos professores, 

essencialmente, através da visão que os outros fazem do seu desempenho em sala de aula. A 

reflexão acaba por ser o elemento mais importante. 

Quanto ao facto de ter um professor a observar a sua aula, a professora não se sentiu 

intimidada. Considerou ser uma presença natural, até porque está habituada a trabalhar em 

par pedagógico. Para os alunos, considera que é possível que os mesmos se sintam um pouco 

constrangidos com a presença de uma pessoa estranha em sala de aula. 

 

Em relação a mim senti-me como se não estivesse a ser observada, porque 

me tentei abstrair e resultou. Em relação aos alunos senti que, alguns, por 

vezes, não foram autênticos. 

 

5.14. Apresentação dos resultados dos questionários aplicados 

ao público-alvo 

 

5.14.1. Professora C 

 

A professora C é licenciada em Matemática – Ramo Ensino e lecciona há seis anos esta 

disciplina. É professora contratada, tendo realizado o estágio integrado. Lecciona no ensino 

básico e secundário, tendo desempenhado os cargos de Directora de Turma e elemento do 

Secretariado de Exames. O que mais a afasta do desempenho de cargos é a burocracia mas 

como a própria afirma gosto de passar por eles para estar por dentro dos assuntos e, se 

possível, contribuir com as minhas ideias para melhorias futuras. 

Em relação à sua cooperação com os restantes colegas de grupo, a mesma considera-a 

fundamental. Afirma mesmo que o trabalho colaborativo e a troca de experiências são muito 

importantes quer para a aferição de critérios, quer pela partilha e confronto de ideias. A 

professora não se imagina a trabalhar sozinha e não se intimida em solicitar a ajuda dos 

colegas sempre que lhe surge alguma dúvida num conteúdo a leccionar. A professora diz não 

me imagino a planificar sozinha, gosto de partilhar materiais e ideias, por isso é sempre bom 

haver mais do que um professor a leccionar o mesmo nível. Cada vez mais sinto a 

necessidade de dizer o que estou a fazer; pedindo uma opinião sinto-me mais acompanhada e 

segura. Apesar da sua disponibilidade para a partilha, a professora considera que a mesma 

nem sempre é fácil pois, segundo ela, há professores que continuam fechados no seu mundo, 

na sua conchinha, não permitindo que ninguém saiba o que fazem nas suas aulas. Em todas as 

escolas me tenho cruzado com professores assim, especialmente os mais velhos, já não têm 

paciência para as nossas modernices (dizem eles, claro). 
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Quanto à importância da língua portuguesa no ensino da Matemática, a professora 

refere que a mesma é fundamental para a compreensão da disciplina que lecciona. Por esse 

motivo, considera importante que a mesma se reflicta nos critérios de avaliação e faz questão 

que os alunos tenham consciência disso. Como afirmou, a importância da língua portuguesa 

está patente nos critérios de avaliação do meu grupo disciplinar e departamento curricular. 

Os critérios, nesta escola, contemplam a resolução de problemas e para o fazerem os alunos 

têm que dominar a língua portuguesa e ter a capacidade de interpretar o texto apresentado. 

Em relação às estratégias que a professora utiliza, em sala de aula, para mostrar a 

importância da língua portuguesa no ensino da Matemática, a mesma apresenta as seguintes: 

 

Apelar à interpretação de enunciados, de forma a mostrar que o domínio 

da língua portuguesa permite uma rápida compreensão do problema, 

facilitando a sua resolução; 

Apresentar respostas estruturadas e completas, com o objectivo de 

aumentar a compreensão do assunto em estudo; 

Efectuar o paralelismo entre linguagem corrente e linguagem matemática, 

de modo a facilitar o conhecimento da simbologia matemática. 

 

No que diz respeito às estratégias usadas em sala de aula, a professora reconhece que 

as perguntas são uma das estratégias mais usadas nas aulas de Matemática, essencialmente 

para: perceber se os alunos estão a acompanhar o assunto em estudo, incutir nos alunos 

algum espírito crítico e envolvê-los no processo de ensino/aprendizagem. 

 Quanto aos motivos pelos quais os alunos questionam em sala de aula, a professora 

refere que os mesmos tentam perceber melhor o assunto em estudo, sentem insegurança 

relativamente à compreensão da disciplina e por isso pedem esclarecimentos, pretendem 

aumentar o seu sucesso na disciplina e reconhecem a existência de alguns pré-requisitos 

pouco consolidados.  

Quando se solicitou à professora que completasse a frase “Ensinar Matemática é…”, a 

professora afirmou que ensinar Matemática é um desafio aula a aula e uma procura constante 

da perfeição e do método mais “correcto” para que os alunos atinjam o sucesso e aprendam 

a gostar desta disciplina. Que difícil tarefa! 

 

5.14.2. Turma C (orientada pela professora C) 

 

A turma de 12.º ano era constituída por quinze alunos, nove rapazes seis raparigas, com uma 

média de idades de 19,4 anos. Quando confrontados com a pergunta “Andar na escola é 

importante?” todos foram unânimes em responder “sim”. Também todos concordaram que 

frequentando a escola se adquirem mais conhecimentos, no entanto, quando questionados 
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sobre a importância da disciplina de Matemática, a maioria considera que é importante 

aprender esta disciplina, (60%), contudo há uma percentagem considerável que não lhe 

reconhece importância, (40%), como ilustra o gráfico 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Importância da aprendizagem da Matemática. 

 

 Em relação a esta disciplina em particular e em resposta à pergunta “Tem 

dificuldades na aprendizagem da matemática?”, a maioria dos alunos (40%) respondeu 

“sempre”, tal como se pode verificar no gráfico 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25 – Dificuldades na aprendizagem da Matemática. 

 
Os alunos, na sua totalidade, reconheceram que o domínio da língua portuguesa é 

fundamental para o sucesso na disciplina de Matemática. A maioria (86,7%) tem também 

consciência de que a língua portuguesa, muitas vezes, pode ser um entrave na aprendizagem 

da Matemática, como é visível no gráfico seguinte. 
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Gráfico 26 – Relação entre as dificuldades na Matemática e o domínio da língua portuguesa. 

 

Apesar de os alunos apresentarem dificuldades na aprendizagem da disciplina, os 

mesmos nem sempre colocam as suas dúvidas ao professor. A maioria (50 %) só as coloca 

“algumas vezes”, como apresenta o gráfico 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 – Dúvidas colocadas pelos alunos. 
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A situação inverte-se quando se trata de dúvidas com os colegas. Nesta situação os 

alunos acabam por fazê-lo muitas vezes, 46,7 %, e 33,3 % dos alunos afirmam fazê-lo sempre, 

como ilustra o gráfico 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 – Dúvidas colocadas aos colegas. 

 

Nenhum aluno reconheceu sempre utilidade na aprendizagem da Matemática e no seu 

reflexo no dia-a-dia. Os alunos dividem a sua opinião entre as respostas “por vezes” e 

“raramente”, tendo esta última uma percentagem algo elevada (40%), como apresenta o 

gráfico 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 – Utilidade da Matemática no dia-a-dia. 
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5.15. As Práticas da Professora C 

 

A professora em questão encarou o espaço sala de aula como espaço comunicativo específico 

e simultaneamente como espaço normativo. No primeiro bloco de aulas observadas foi 

possível identificar dois momentos distintos: a explicitação de conteúdos e a resolução de 

exercícios. No segundo bloco, o mesmo foi dedicado à resolução de exercícios, tendo sido as 

explicações individualizadas e só quando solicitadas pelos alunos. O primeiro momento dos 

dois blocos de aulas observadas foi sempre antecedido por uma introdução com vista à 

criação de um contexto cognitivo comum à turma, como pode ser visível nos seguintes 

exemplos: 

 

1.º bloco 

Professora: Tal como fizemos na última aula, vamos resolver a actividade 

inicial que serve de introdução ao assunto que vamos estudar hoje. 

Actividade inicial da página 12. Pensem um bocadinho nessa actividade. 

Qualquer dúvida é só chamar. 

 

2.º bloco 

Professora: Bom meninos, lição número 43 e 44. Portanto, fazendo o 

ponto da situação relativamente à ficha da aula passada. O objectivo é 

continuar essa ficha com consulta o livro, do caderno etc… E sempre que 

tenham dúvidas é só perguntar. Depois, no final, recolho a ficha para 

corrigir e avaliar. Está bem? 

 

Quanto ao desenrolar das aulas, a professora adoptou uma postura semelhante, 

escolhendo a interacção professora/alunos/ professora e de alunos/alunos como a base de 

trabalho mais evidente, como poderá ser visível quando for abordado o discurso da professora 

em sala de aula. 

 

5.16. O discurso na sala de aula (primeiro bloco de aulas 

observadas) 

 

Fazendo uma análise do discurso da professora em sala de aula e recorrendo ao sentido 

linguístico restrito da palavra discurso (Reboul, 1984, citado por Loureiro, 2000:93), a 

atenção centrou-se nos aspectos organizativos que puderam dotar o discurso da professora de 

maior compreensibilidade junto dos alunos. A professora respeitou a estrutura: iniciação por 

parte do professor, (R), resposta dada pelo aluno, (A), avaliação do professor, considerada 

por vários investigadores como regra educacional básica (I-R-A), de acordo com Loureiro 

(2000), Lemke, (1990) e Stubbs (1987), citados por Ponte (2005), Pedro (1992), Pimm (2002)). 
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O discurso foi sempre bilateral uma vez que a professora optou pelo método 

interactivo. Verificou-se que ao longo dos blocos de aulas, a mesma respeitou sempre aquilo 

que (Loureiro 2000:97) apelidou de regularidades próprias da sala de aula, como é visível nos 

seguintes exemplos: 

 

- o professor formula perguntas aos alunos, sabendo antecipadamente as respostas. 

Professora: N é ou não um número natural? (apresenta os resultados) 

Alunos: É. 

(professora escreve a resposta no quadro. Como só é N, conclui-se que 

1.02 é termo de sucessão. Trata-se de um termo de ordem 50.) 

Professora: Como é que sabemos que o resultado está correcto? 

(professora explica no quadro com a ajuda dos alunos) 

 

- a interacção verbal do professor resulta de um processo com a seguinte estrutura: (I), 

iniciação por parte do professor, (R), resposta dada pelo aluno, (A), avaliação do 

professor.  

 

No entanto, ao longo do discurso da professora, pode-se verificar que muitas vezes a 

última etapa, ou seja a da avaliação (A) é substituída pela apresentação de outras questões 

ou de outros exercícios, dando seguimento ao seu discurso. Do ponto de vista pedagógico, a 

professora indica ao aluno que a sua resposta está certa, todavia, o reforço positivo não surge 

de forma explícita. Aliás, é visível através da transcrição da aula que o reforço positivo nunca 

surge desta forma. 

 

Professora: Agora o exercício 2.2. – Qual é o número da porta de casa do 

Pedro? Quem vem fazer ao quadro? 

Aluno B: Posso ser eu. (Aluno resolve o exercício correctamente. 

Professora explica o resultado. Após a explicação, o aluno escreve a 

resposta completa. O n.º da porta da casa do Pedro é o 79) 

Professora: Dúvidas? 

(…) 

Professora: Vamos resolver a 2.1.. (resolve exercício no quadro) 

Professora: Dúvidas? 

Alunos: Não. 

Professora: Alínea b), quem vem corrigir ao quadro? 

Aluno F: Eu. 

Professora: Alguém tem alguma coisa a dizer? 

Alunos: Esses 1, 2, 3, 4, 5… 

Aluno F: Humm, fica só o 30.  
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Aluno F: Quando eu estava no quadro a escrever ninguém falou, só quando 

a professora perguntou é que disseram, espertos! 

 

 Outra ideia a salientar, e que pode ser visível na última parte deste discurso, é o 

facto de a professora ter o cuidado de não reagir negativamente às respostas dos alunos. 

Neste caso particular, apesar de o aluno ter apresentado algumas incorrecções, a professora 

optou por solicitar a participação dos outros colegas, deixando a estes a responsabilidade de 

detectar as falhas, reconhecendo, desta forma, a comunidade turma como campo legítimo de 

validação ou correcção de raciocínios e processos. Assim, quer o feedback positivo, quer o 

feedback negativo não aparecem de forma estereotipada (Guislan, 1994:124). A professora 

recorre às suas estratégias pessoais que os alunos, através da transcrição da aula, parecem 

entender. 

 Em relação à primeira etapa, a Iniciação (I), a professora demonstrou que a sequência 

pergunta-resposta é condição essencial para o desenvolvimento da aula.  

O questionamento resultante da interacção verbal professora/alunos/professora, 

neste primeiro bloco de aulas observadas, assentou na seguinte tipologia de questões: 

 

Quadro 14 – Categorização das perguntas formuladas pela professora C no primeiro bloco de 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do quadro, ressaltam as perguntas de rotina. As mesmas surgiram, 

essencialmente, para guiar o raciocínio dos alunos e para a professora perceber se eles 

acompanhavam o seu raciocínio. 

Salienta-se o facto de os alunos terem colocado algumas questões com finalidades 

diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência 

Retórica 0 

Rotina 21 

Memória 2 

Pensamento convergente 4 

Pensamento divergente 0 

Outras 0 
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Quadro 15 – Funções das perguntas formuladas pelos alunos no primeiro bloco de aulas. 

Funções das perguntas Exemplos 

Perguntas de rotina Aluno A: Isso é o sumário? 
Aluno C: Professora, pode abrir a porta um bocadinho, se faz favor? 
Aluno A: Professora, pode chegar aqui? 
 

Procura de concordância Aluno C: Podemos cortar!?... 
Aluno A: Não pertence, não é? 
 

Pedidos de clarificação Aluno G: Professora, pode explicar outra vez, se faz favor? 
Aluno H: Professora, por que é que ficou n2+1? 
Aluno B: E vamos trabalhar sempre em fracção? 

Procura de orientação na 

resolução de um exercício 

Aluno B: Professora, tenho uma dúvida. Pode vir cá? 
Aluno D: E assim dá professora? 
Aluno B: Já fiz. Será que está certo? 
 

 

Paralelamente a esta situação, consegue-se perceber que a professora coloca 

questões ao grande grupo, mas as respostas são individualizadas, permitindo que a 

participação dos alunos seja diversificada. Notou-se, no entanto, que houve alunos que, 

embora participando na aula através da realização das tarefas propostas, não participam 

oralmente na mesma. 

Ao longo deste bloco de aulas observadas, a professora reconheceu, com facilidade, 

os elementos-chave da situação de ensino-aprendizagem (conhecimento do grupo-turma, bom 

relacionamento interpessoal) e coloca os seus conhecimentos declarativos/científicos ao 

serviço do ensino-aprendizagem. Integra as suas acções de forma global, dedicando tempo à 

criação de um contexto cognitivo comum à turma (reconhecimento de pré-requisitos). A 

professora apresenta um desenvolvimento ordenado e coerente das ideias (introdução de 

novos conteúdos, explicitação dos mesmos), articulando-as entre si, como é visível no 

seguinte exemplo: 

 

(Professora apresenta um acetato explicativo sobre Definição de sucessão 

de números reais, fazendo um paralelismo com temas trabalhados em anos 

anteriores (funções)). 

Professora: Agora alguma linguagem correspondente às sucessões (recorre 

ao acetato). É importante saber isto. Têm que saber do que se está a falar 

porque dão-vos o termo e pedem a ordem ou dão a ordem e pedem-vos o 

termo. Portanto ao fim e ao cabo vocês já trabalharam isto só que agora 

as coisas passam a ter nomes específicos. 

Professora: Alguma dúvida? 

Alunos: Não. 

Professora: Então vamos passar para a página 13. Ora bem, o exemplo 

dois diz o seguinte… (passa o exercício no quadro e resolve-o com a 

colaboração dos alunos) 

Professora: Aqui não há dúvidas? Esta parte é muito fácil. 
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No que diz respeito ao discurso da professora, numa perspectiva comunicativa, a 

mesma recorreu ao conhecido compromisso entre “o dado” e “o novo”. A professora iniciou a 

sua explicação, fazendo alusão a conhecimentos, considerados adquiridos, que funcionaram 

como ponto de partida para a apresentação de novos conteúdos. Para explicitar o conceito de 

“Sucessão de números reais”, a professora apresenta um acetato e explica-o. 

Com o intuito de se perceber a dificuldade linguística das informações apresentadas 

através do acetato, recorreu-se à chamada estatística de legibilidade, que permite identificar 

o grau de dificuldade dos textos e a faixa etária a que estes se destinam. 

Para a medição do grau de legibilidade de um texto escrito, recorre-se, 

frequentemente, ao chamado índice de Flesch, desenvolvido pelo austríaco Rudolf Flesch, na 

década de 50. Segundo Chall (1958) e Klare (1964), citados por Botelho (2006), a fórmula para 

o cálculo do nível de facilidade de leitura de Flesch tornou-se a mais largamente utilizada e 

uma das mais testadas. O método Flesch atribui um valor que pode chegar ao máximo de 100 

e é inversamente proporcional à dificuldade de compreensão, ou seja, quanto menor o 

número atribuído pelo método maior a dificuldade de leitura. 

 Cunha (2008) refere que o uso do termo legibilidade diz respeito ao nível de 

dificuldade para um leitor absorver o conteúdo de um texto. Não é levada em linha de conta 

a dificuldade originada por palavras específicas ou por palavras de uso restrito que possam 

facilitar ou dificultar a leitura. Considera-se como uma premissa que as palavras curtas e as 

frases com poucas palavras são mais fáceis de entender na comunicação. Portanto não se 

trata daquilo que é fácil de ler, mas sim do que é fácil de compreender. 

A escala de Flesch poder-se-á apresentar de acordo com o seguinte quadro: 

 

Quadro 16 – Escala de Flesch, adaptado de Cunha (2008:35). 

 

Desta forma, e segundo a fórmula de legibilidade – Word/2007, associada ao programa 

informático TextMeter, o texto apresentado pela professora, através de um acetato, tinha as 

seguintes características: 

 

 

 

 

Escala de legibilidade Nível de dificuldade Destinatários Estilo de publicação 
0-30 Muito difícil Frequência universitária Científica / académica 

30-50 Difícil Frequência universitária Científica / académica 

50-60 Exigente Frequência do ensino secundário Livros de bolso 

60-70 Médio Frequência do ensino básico Crónicas 

70-80 Acessível Frequência do ensino básico Ficção 

80-90 Fácil Frequência do ensino básico Revistas do quotidiano 

90-100 Muito fácil Frequência do ensino básico Banda Desenhada 
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Quadro 17 - Estatística de legibilidade do acetato facultado pela professora C. 

Estatística de legibilidade 

Contagens 

Caracteres 622 

Palavras 136 

Frases 9 

Parágrafos 6 

Médias 

Frases por parágrafo 1,5 

Palavras por frase 15,1 

Caracteres por palavra 4,6 

Flesch-Kincaid Grade Level 14,04 

Facilidade de leitura de Flesch 16,94 

 

 Desta forma, conclui-se que o texto facultado aos alunos apresentava um grau de 

dificuldade elevado e, segundo a escala anteriormente referida, seria destinado a alunos com 

frequência universitária. Tratando-se de uma turma de 12.º ano, é natural que o nível de 

exigência seja elevado e que o rigor científico dos textos também seja exigente. De notar que 

a professora teve o cuidado de explicitar toda a informação constante no acetato, 

assegurando-se assim da compreensão que os alunos fizeram do mesmo e fazendo uma 

adequação da linguagem ao perfil linguístico da turma. 

 

5.17. Práticas reflectidas e reflexivas do primeiro bloco de aulas 

observadas 

 

5.17.1. A perspectiva dos alunos da turma C 

 

Após o primeiro bloco de aulas observadas, os alunos responderam a um questionário sobre o 

mesmo, com o objectivo de se verificar até que ponto compreenderam os assuntos expostos. 

O conteúdo apresentado na aula intitulava-se “Sucessão de números reais” e correspondia ao 

início de uma sequência didáctica, embora alguns dos assuntos apresentados já fossem do 

conhecimento dos alunos, pois já tinham sido abordados em anos anteriores. Os gráficos que 

se seguem apresentam os resultados. 

 A primeira pergunta que se colocou aos alunos foi se já conheciam o conceito de 

“Sucessão de números reais”. A maioria dos alunos respondeu afirmativamente, embora 40% 

dos mesmos não conhecesse o conceito, como é visível no gráfico 30. 
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Gráfico 30 - Conceito de “sucessão de números reais”. 

 

 A maioria dos alunos (80%) já conhecia a palavra “sucessão” dos seus contactos do 

dia-a-dia, como ilustra o gráfico 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 – Utilidade da Matemática no dia-a-dia. 

 

 No entanto, quando lhes foi pedido para apresentarem dois significados diferentes 

para a palavra “sucessão”, apenas 6,7% dos alunos o conseguiu fazer correctamente. A 

maioria dos mesmos (60%) não conseguiu apresentar qualquer significado para esta palavra e 

26,7% apresentaram apenas um significado, como apresenta o gráfico 32. 
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Gráfico 32 – Diferentes significados da palavra “sucessão”. 

 

 Seguidamente, pretendia-se perceber se os alunos entenderam o significado da 

palavra em contexto matemático. Apenas 20% dos alunos responderam correctamente, como 

nos apresenta o gráfico 33. Fazendo uma comparação dos resultados deste gráfico com os do 

gráfico anterior, há mais alunos a perceberem o significado da palavra em função do 

quotidiano, pois 33,4% conseguiu apresentar, pelo menos, um significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 – Conceito de “sucessão” em contexto matemático. 

 

 Relativamente às dúvidas que surgiram, 46,7% dos alunos colocou-as sempre. No 

entanto, a mesma percentagem de alunos assume que só o fez algumas vezes, havendo 

também quem nunca tenha colocado as suas dúvidas (6,7%), como é visível no gráfico 34. 
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Gráfico 34 – Dúvidas colocadas em sala de aula. 

 

 Quando se pergunta se o conteúdo abordado servirá para resolver situações do 

quotidiano, 80% dos alunos responderam afirmativamente, como ilustra o gráfico 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 – Utilidade do conceito de “sucessão de números reais no dia-a-dia. 

 

 No entanto, quando se solicita uma situação do quotidiano que possa ser resolvida 

através do conteúdo abordado, apenas 13,3% dos alunos responderam e destes apenas 6,7% 

apresentaram uma resposta correcta. Conclui-se, portanto, que houve alunos que 

consideraram que este conteúdo era importante para resolver situações do quotidiano mas 

nem todos perceberam o porquê, como apresenta o gráfico 36. 
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Gráfico 36 – Exemplos de situações do dia-a-dia resolvidas através da “sucessão de números 

reais”. 

 

5.17.2. A perspectiva da professora C 

 

Após o primeiro bloco de aulas observadas, foi realizada uma sessão de formação com a 

professora, com o intuito de se reflectir sobre a sua prática lectiva. Antes da sessão, a 

professora teve acesso à transcrição da aula, a um questionário sobre a mesma e ao resultado 

dos inquéritos realizados aos alunos, de forma a poder fazer uma análise/reflexão pessoal 

sobre a mesma. 

A sessão de formação serviu para se reflectir sobre a interpretação que a professora 

fez da sua aula, assim como encontrar soluções para possíveis problemas que se tenham 

verificado. 

Relativamente ao discurso, ao longo da aula e tendo em conta o modelo I-R-A, ou 

seja, iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e avaliação do professor 

(feedback ou reforço positivo), a professora teceu as seguintes considerações: 

Acho que de um modo geral foi conseguido, embora não tenha feito, de 

forma directa, o chamado reforço positivo. Mas tenho o hábito de, a 

seguir a uma resposta certa, fazer, de seguida, outra questão. Os alunos 

já estão habituados e percebem a ideia. Se calhar com os alunos mais 

pequenos é preferível ser mais explícita. De qualquer forma, penso que 

não prejudicou a aula. 

 

Ao longo da aula, os alunos colocaram questões de rotina e questões convergentes (de 

resposta fechada). A professora considera que, por norma, são estas as questões que os 

alunos colocam em sala de aula. 
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Sim. Penso que as questões convergentes serão as mais frequentes. Por 

norma, os alunos não colocam muitas questões, preocupam-se mais em 

ouvir as explicações; depois também têm um certo receio em dizer algum 

disparate, é que os colegas não perdoam. 

 

A resposta da professora vai ao encontro das ideias apresentadas por diferentes 

autores (Karabenick, 1991, Karabenick & Knapp, 1988, Karabenick & Sharma, 1991 e Newman, 

1992), citados por Van der Meij (1994), que defendem que as questões em sala de aula 

parecem ser bloqueadas por factores contextuais. Os estudantes têm receio de colocar as 

suas questões com medo de serem humilhados pelos outros intervenientes ou, por outro lado, 

têm receio que a sua questão esteja errada. 

Verificou-se que os alunos tiraram algumas dúvidas uns com os outros e a professora 

considera importante que isto aconteça, originando uma aula mais interactiva, através do 

diálogo entre professora/alunos e entre alunos/alunos. 

 

A partilha de saberes entre alunos pode fomentar um maior envolvimento 

no processo de ensino/aprendizagem e o desenvolvimento da capacidade 

de comunicação. Às vezes, os alunos sentem-se mais à-vontade com os 

colegas, por vezes também estão ali ao lado e a resposta pode ser mais 

rápida do que a minha, pois tenho que dar apoio aos outros alunos. 

 

Desta forma, a aula transformou-se num espaço bastante interactivo. A professora 

reconhece que a estratégia adoptada, muito direccionada para a autonomia e iniciativa do 

aluno, só foi possível devido às características da turma. A professora, com esta estratégia, 

proporcionou a co-construção de experiências de aprendizagem, (Vieira, 2010:29), 

incrementando o trabalho em colaboração com os pares, tendo a professora desenvolvido as 

actividades de forma indagatória e exploratória. 

 

A dimensão reduzida da turma e a sua maturidade facilitam bastante a 

implementação desta estratégia. Penso que não resultará com todas as 

turmas. Estes alunos têm alguma autonomia e como o comportamento é 

muito bom é possível dar-lhes mais espaço. 

 

Ao longo da aula, a professora optou por fazer perguntas dirigidas ao grande grupo. 

Verificou-se que há alunos mais participativos do que outros. Para conseguir que estes últimos 

falem, a professora pensa adoptar as seguintes estratégias: 

 

Dirigir questões específicas a cada um dos alunos. Esta é daquelas 

perguntas que qualquer pessoa responderia da mesma forma. Todos 
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sabemos o que devemos fazer. O problema põe-se quando estamos na sala 

de aula perante aqueles alunos que respondem ao primeiro impulso. 

Mesmo sem querer acabam por “ofuscar” os alunos que não são tão 

rápidos a fazer os seus raciocínios. Se bem que nesta turma a situação não 

é bem esta. Penso que os alunos que não participam são mais tímidos e 

por iniciativa própria nunca falam. Pois é, mas vou tentar melhorar na 

próxima aula. 

 

A aula começou com uma actividade inicial que apelou à autonomia total dos alunos. 

A importância desta estratégia serve para: 

 

Envolver os alunos, desde o início da aula, no tema que será desenvolvido 

e fundamentar a importância da parte teórica. Pretendo, essencialmente, 

criar um certo contexto, uma contextualização para o desenrolar da aula. 

 

No que diz respeito às respostas, escreveu-as sempre no quadro, associando a 

linguagem natural à linguagem matemática, com o objectivo de: 

 

Clarificar a notação matemática que por vezes se torna um pouco 

abstracta para este tipo de alunos. Por outro lado, preparar os alunos 

para o exame nacional, onde aparecem respostas que implicam recorrer à 

língua materna. 

 

Para além deste aspecto foi nítida a preocupação com outras questões linguísticas. A 

professora revela que sempre se preocupou com o assunto. 

 

Sempre tive esta preocupação por dois motivos: 

- embora leccione a disciplina de Matemática, penso que todos nós nos 

devemos esforçar na utilização da língua materna de forma correcta; 

- sempre achei que o domínio da língua materna facilita a interpretação, 

compreensão e resolução de problemas matemáticos. 

O Plano da Matemática talvez tenha intensificado esta preocupação, mas 

não foi ele que a despoletou. 
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Em relação ao tipo e à frequência das questões utilizadas neste bloco de aulas, a 

professora considera que os alunos e os conteúdos determinam as opções que se fazem. 

 

Os conteúdos condicionam, claramente, o tipo de perguntas, pelo que nem 

sempre é possível colocar perguntas divergentes. Estas, por sua vez, 

funcionam melhor com alunos que tenham facilidade no domínio da 

matemática. E como sabemos as dificuldades nesta disciplina são cada vez 

maiores. Dadas as características da turma, penso ser importante utilizar 

as perguntas de rotina e as convergentes para que haja um fio condutor ao 

longo das aulas e evitar que os alunos se sintam perdidos. Uma vez que 

noto empenho e interesse por parte dos discentes, acho conveniente 

continuar com esta metodologia. 

 

Pelo decorrer da presente aula, fica-se com a ideia de que na aula anterior o conceito 

de sucessão de números reais tinha sido apresentado com base em exemplos do dia-a-dia. No 

entanto, os alunos, quando confrontados com a pergunta “Apresente uma situação do 

quotidiano que possa ser resolvida através deste conteúdo”, não conseguiram dar nenhum 

exemplo. Perante tal facto, a professora considera que: 

 

Talvez os alunos não tenham conseguido perceber que cada um dos 

exemplos dados na aula anterior dizia realmente respeito a uma sucessão. 

Por vezes, os alunos têm dificuldade em aperceber-se da presença de 

diversos conteúdos matemáticos no quotidiano. 

Para ultrapassar a situação acho que é importante continuar a apresentar 

situações e problemas do real onde estejam presentes os conteúdos 

matemáticos, para despertar e trabalhar a atenção dos alunos para as 

aplicações da Matemática. 

 

A professora pensa ainda que os alunos são mais receptivos aos conteúdos cuja 

aplicação quotidiana é mais evidente. 

 

Sim. Tenho a certeza disso. Nota-se logo pela reacção deles. Percebem 

melhor e dão logo exemplos. O problema é que nem sempre é fácil 

associar os conteúdos ao dia-a-dia, principalmente no 12.º ano. Há muitos 

conteúdos que só são utilizados em situações muito específicas do nosso 

quotidiano. Depois há outro problema é que o dia-a-dia dos alunos nem 

sempre está direccionado para estes assuntos. 
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 Por fim, a professora considerou que os aspectos a melhorar em aulas futuras se 

prendem com a introdução das perguntas divergentes e o apelo à participação dos alunos 

menos participativos. 

 

O trabalho com esta turma está a correr bem e os alunos demonstram 

interesse e vontade de aprender, por isso penso que a metodologia 

adoptada é a adequada. No entanto, solicitarei uma maior participação 

dos alunos mais introvertidos. 

 

5.18. O discurso na sala de aula (segundo bloco de aulas 

observadas) 

 

Fazendo uma análise do discurso do professor em sala de aula e recorrendo ao sentido 

linguístico restrito da palavra discurso (Reboul, 1984, citado por Loureiro, 2000:93), a 

atenção centrou-se nos aspectos organizativos que puderam dotar o discurso do professor de 

maior compreensibilidade junto dos alunos. Denotou-se que ao longo do bloco de aulas, a 

professora não respeitou aquilo que (Loureiro 2000:97) apelidou de regularidades próprias da 

sala de aula, adoptando a sua própria estratégia para o desenrolar da mesma. Como afirma 

McDermott (1977), citado por Zabalza (1994:197), nenhum estilo pedagógico é 

intrinsecamente melhor do que o outro. Se os alunos e professores podem entender 

suficientemente bem o estilo para construir os seus planos de trabalho e as relações de 

comunicação, então o estilo funcionará. 

Este bloco de aulas foi, em grande parte do tempo, pautado por uma prática 

independente em que os alunos trabalharam com menos participação da professora. Segundo 

Ribeiro (1990), nestas situações o professor recorre a uma situação de aprendizagem semi-

estruturada, centrada no aluno em que o professor desempenha um papel facilitador da 

aprendizagem, enquanto orientador do processo.  

Ao longo deste bloco de aulas, o controlo da aula dependeu mais dos alunos do que da 

professora que teve diferentes graus de intervenção, orientando, apoiando ou facilitando.  

 

Aluno F: Professora, como é aqui no 6? Não estou a perceber. 

Professora: Fracção irredutível o que é? 

Aluno E: Humm… 

Professora: Tem que ser o mais simplificado possível. (Dá exemplos) 

Assim está na forma irredutível? 

Aluno G: Não. 

Professora: Então o que tenho que fazer? (Professora apresenta a 

explicação) 
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Esta estratégia é considerada por Ribeiro (1990), uma situação de aprendizagem 

adequada quando se trata de um grupo de alunos mais pequeno, permitindo uma maior 

autonomia dos mesmos. 

Pelo decorrer da aula, o questionamento resultante da interacção verbal 

professora/alunos/professora, neste segundo bloco de aulas observadas, assentou na seguinte 

tipologia de questões: 

 

Quadro 18 – Categorização das perguntas formuladas pela professora C no segundo bloco de 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do quadro verifica-se que, de facto, o número de questões colocadas pela 

professora é reduzido, ressaltando as perguntas convergentes. As mesmas surgiram 

essencialmente para esclarecer os alunos e para a professora perceber se os mesmos 

acompanhavam as suas explicações. Salienta-se o facto de os alunos terem colocado algumas 

questões com finalidades diferentes: 

 

Quadro 19 – Funções das perguntas formuladas pelos alunos no segundo bloco de aulas. 

Funções das perguntas Exemplos 

Perguntas de rotina Aluno A: É hoje que a professora recolhe a ficha? 

Aluno D: E a outra ficha é para entregar quando? Já não conta? 

Procura de concordância Aluno E: Professora, esta conta fica assim? 

Pedidos de clarificação Aluno B: Ah! Temos que reduzir ao mesmo denominador? 

Procura de orientação na 

resolução de um exercício 

Aluno G: Professora, aqui no 6? Não estou a perceber. 

Aluno E: Como é que faço isso? 

 

 Outro aspecto importante a salientar é o facto de os alunos tirarem as suas dúvidas 

uns com os outros, como se pode ver na seguinte transcrição: 

 

Aluno E: Aluno D, já fizeste a 7? É para fazer o quê? 

Aluno D: Tens que fazer o índice de N+1 mais o indicie de N, para ver se é 

crescente ou decrescente. 

Aluno B: Pois, para ver se é monótona. Eu já te tinha dito. 

(…) 

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência 

Retórica 0 

Rotina 2 

Memória 2 

Pensamento convergente 6 

Pensamento divergente 0 

Outras 0 
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Aluno B: Como é que fizeste? 2N+1+3? 

Aluno E: Sim e depois N+1+4. 

Aluno B: E é só isso? 

Aluno E: Acho que sim. 

Aluno B: Não. Isto não é assim… Não sei fazer. 

 

 Esta postura só foi possível uma vez que a professora adoptou uma estratégia mais 

direccionada para a autonomia. Como defende Hyman (1974), citado por Ribeiro (1990:451) 

Formular perguntas é fundamental no ensino – mais para o aluno do que para o professor. 

Como professor, mais do que formular uma pergunta, tente levar os seus alunos a pôr 

questões a si próprios acerca do que conhecem e de como conhecem. 

 A professora surgiu nesta aula como uma mediadora na relação aluno-saber, tentando 

estabelecer uma negociação pedagógica e diferenciando a sua postura em função das 

questões levantadas por cada aluno. Desta forma, aproximou o aluno do saber, ajudou-o a 

desenvolver a capacidade de gerir a sua própria aprendizagem, encorajando-o e elogiando o 

seu desempenho.  

 

Aluno E: Professora, esta conta fica assim? 

Professora: Vamos ver. O segundo termo depende do anterior. Está bem. 

Agora temos que simplificar. 

Aluno E: Ai é? Pode ser assim? 

Professora: Como é que eu divido dois números fraccionários? Passo para 

a multiplicação, invertendo a ordem, multiplicando numerador com 

numerador e denominador com denominador. 

Aluno B: Ah! Temos que reduzir ao mesmo denominador? 

Professora: Sim, muito bem. Percebeu? 

 

(…) 

 

Aluno C: Professora, isto fica assim? 

Professora: 6, não é? 

Professora: Onde foste buscar o -6? (Professora segue o raciocínio da 

aluna) Ah! Muito bem, está bem aplicado. Está certo o teu raciocínio. 

Muito bem. Fizeste tão poucos cálculos que pensei que não estava certo. 

 

No que diz respeito ao discurso da professora, numa perspectiva comunicativa, a 

mesma adoptou a metodologia exposta no primeiro bloco de aulas observadas. 

Do primeiro para o segundo bloco de aulas observadas verificaram-se algumas 

mudanças, tendo sido este segundo bloco totalmente direccionado para uma pedagogia pela 

autonomia. 
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Neste segundo bloco, pôde-se assistir a uma comunicação bilateral onde a 

interactividade esteve sempre presente mas de forma individualizada e em que os alunos 

sentiram a necessidade de questionar. Esta estratégia pode ser visível através do quadro 

abaixo apresentado, no qual se pode constatar que o número de questões colocadas pela 

professora, aos alunos, no segundo bloco de aulas, é inferior ao primeiro bloco. Na 

globalidade, sobressaem perguntas de rotina e as perguntas convergentes, em detrimento das 

perguntas divergentes. Esta situação é um pouco contraditória tendo em conta que se os 

alunos são mais autónomos, a professora tinha condições para colocar mais questões 

divergentes. 

 

Quadro 20 – Categorização das perguntas formuladas pela professora C no primeiro e segundo 

bloco de aulas. 

 

5.19. Práticas reflectidas e reflexivas do segundo bloco de aulas 

observadas 

 

5.19.1. A perspectiva dos alunos da turma C 

 

Após o segundo bloco de aulas observadas, os alunos responderam a um questionário sobre o 

mesmo, com o objectivo de se verificar até que ponto os alunos compreenderam os assuntos 

expostos. O conteúdo apresentado na aula intitulava-se “Sucessões monótonas” e 

correspondia ao final de uma sequência didáctica. Os gráficos que se seguem apresentam os 

resultados. 

 Ao longo da aula, os alunos contactaram com diferentes conceitos, imprescindíveis à 

compreensão e resolução dos exercícios propostos. Tendo em conta que os exercícios tinham 

como base números fraccionários, torna-se importante saber a que operação matemática os 

alunos os associam. Apesar de os mesmos se encontrarem no 12.º ano, 20% ainda apresentou 

como resposta a multiplicação. No entanto, a maioria (80%) respondeu correctamente, 

divisão, como demonstra o gráfico 37. 

 

 

Nível Cognitivo das Perguntas 
Frequência 

1.ªaula 2.ªaula Total % 

Retórica 0 0 0 0% 

Rotina 21 2 23 62,2% 

Memória 2 2 4 10,8% 

Pensamento convergente 4 6 10 27% 

Pensamento divergente 0 0 0 0% 

Outras (o professor faz a pergunta e dá a resposta) 0 0 0 0% 
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Gráfico 37 – Números fraccionários. 

 

 Seguidamente, pediu-se aos alunos para apresentarem o significado do conceito 

“irredutível”, no quotidiano e em contexto matemático. Salienta-se o facto de os alunos 

terem entendido melhor o conceito em contexto matemático (86,7 – gráfico 38) do que o seu 

significado no dia-a-dia (66,7% - gráfico 37). Acrescenta-se ainda que 13,3% dos alunos não 

responderam às questões apresentadas, como se vê nos gráficos 38 e 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38 – Significado do conceito “irredutível”, no quotidiano. 
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Gráfico 39 – Significado do conceito “irredutível”, em contexto matemático. 

 

 Para 66,7% dos alunos, o conceito apresenta o mesmo significado nos dois contextos. 

No entanto, 33,3% respondeu, erradamente, ou não respondeu, como demonstra o gráfico 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40 – Diferenças de significado do conceito “irredutível”. 

 

 Outro dos conceitos apresentados refere-se ao vocábulo “monótona”. Neste caso 

particular, os alunos tiveram mais facilidade em definir o conceito, tendo em conta a sua 

utilização no quotidiano, como evidencia o gráfico 41. De salientar que 33,4% (gráfico 42) dos 

Qual o significado do conceito irredutível, em contexto 
matemático? 

O significado do conceito é igual? 
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alunos não sabem o significado do conceito em contexto matemático, situação que poderá 

condicionar a aplicação correcta do conceito na resolução de exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 – Significado do conceito “monótona”, no quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42 – Significado do conceito “monótona”, em contexto matemático. 

 

 

 

 

Qual o significado do conceito “monótona”, no 
quotidiano? 

Qual o significado do conceito “monótona”, em contexto 
matemático? 
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 No que diz respeito à diferença de significado do conceito, 33,3% dos alunos não sabe 

que o mesmo apresenta um significado idêntico, como é visível no gráfico 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 – Diferenças de significado do conceito “monótona”. 

 

Quando os alunos não perceberam as explicações do professor, apenas 40% dos 

mesmos colocaram sempre as suas dúvidas. De salientar que 13,3 dos alunos nunca colocaram 

as suas dúvidas ao professor, como demonstra o gráfico 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44 – Esclarecimentos de dúvidas com o professor. 

 

O significado do conceito é igual? 

Quando não percebeu a explicação do professor, 
colocou a sua dúvida? 
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 Quanto à possibilidade de tirar dúvidas com os colegas, 40% dos alunos assumiu fazê-

lo sempre e apenas 6,7,% nunca tirou dúvidas com os colegas, como ilustra o gráfico 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45 – Esclarecimento de dúvidas com os colegas. 

 

Quando se solicitou que referissem uma situação do quotidiano que pudesse ser 

resolvida através do conteúdo abordado, apenas 26,7% dos alunos respondeu correctamente, 

sendo que 73,3% não respondeu à questão. Confrontando estes valores com os anteriormente 

apresentados no gráfico 35, verifica-se que há mais alunos a saberem aplicar correctamente o 

conteúdo no quotidiano. No entanto, a percentagem continua longe do desejado, uma vez 

que não chega a atingir os 50%, como apresenta o seguinte gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46 – Aplicação no quotidiano do conceito de “sucessões”. 

Colocou questões aos seus colegas quando teve 
dúvidas? 

Apresente uma situação do quotidiano que possa ser 
resolvida através do tema das “sucessões”? 
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5.19.2. A perspectiva da professora C 

 

Após o segundo bloco de aulas observadas, foi realizada uma sessão de formação com a 

professora, com o intuito de se reflectir sobre a sua prática lectiva. Antes da sessão, a 

professora teve acesso à transcrição da aula, a um questionário sobre a mesma e ao resultado 

dos inquéritos realizados aos alunos, de forma a poder fazer uma análise/reflexão pessoal 

sobre a mesma. 

A sessão de formação serviu para se reflectir sobre a interpretação que a professora 

fez da sua aula, assim como encontrar soluções para possíveis problemas que se tenham 

verificado. 

Relativamente ao discurso, ao longo da aula e tendo em conta o modelo I-R-A, ou 

seja, iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e avaliação do professor 

(feedback ou reforço positivo), a professora teceu as seguintes considerações: 

 

Esta aula nem sempre foi ao encontro deste modelo, uma vez que foi meu 

intuito proporcionar uma aula diferente. Em vez de ser eu o centro das 

atenções, deixei esse lugar aos alunos. Cada um, no seu ritmo, resolveu a 

ficha de trabalho, seguindo o seu próprio método. Assim, as perguntas 

eram feitas pelos alunos e as respostas eram dadas por mim. O reforço 

positivo, a meu ver, esteve presente ao longo de toda a aula de forma 

explícita. Até porque houve alunos que me surpreenderam pelos 

raciocínios apresentados. 

 

 Quanto ao questionamento em sala de aula, constatou-se que os alunos apresentaram, 

novamente, questões de rotina e questões convergentes (de resposta fechada). A professora 

reiterou a ideia de que são as perguntas mais frequentes. 

 

Estes alunos, em particular, nunca farão perguntas de outra índole. No 

12.º ano, os conteúdos são muito abstractos e os alunos preocupam-se, 

essencialmente, em percebê-los passivamente e não em questioná-los para 

chegar mais longe. Mas fizeram diferentes perguntas, questionaram e 

mostraram interesse. Não tiveram um comportamento apático. 

 
À semelhança do que aconteceu na aula anterior, os alunos tiraram dúvidas uns com 

os outros. O diálogo horizontal e vertical esteve presente em toda a aula, tornando-a 

bastante dinâmica. A professora acrescentou: 

 

As características da turma favorecem esta estratégia. Os alunos já têm 

alguma maturidade, dão-se bem e conhecem-se há já algum tempo. O 
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diálogo entre eles é sempre positivo. E mais, há perguntas que eles fazem 

aos colegas e que não me fazem a mim, talvez por pensarem que são um 

disparate. Penso que com os colegas, eles também conseguem aprender. 

Esta aula foi boa para isso. Acho que se apoiaram uns nos outros e por 

vezes até se esqueceram que eu lá estava. 

 
Quanto ao seu próprio questionamento, a professora reconheceu, de imediato, que as 

perguntas divergentes não fizeram, mais uma vez, parte da sua estratégia. Mas mostrou plena 

consciência da estratégia adoptada. 

 

A minha estratégia para esta aula foi diferente. Eu não queria fazer 

perguntas. Queria sim, que fossem os alunos a fazê-las. No entanto, 

considero que os levei a desenvolver um pensamento divergente, pois cada 

um teve a possibilidade de chegar ao mesmo resultado por vias diferentes. 

Se calhar falhei numa coisa: poderia ter usado um exercício e mostrar como 

cada aluno o resolveu, seguindo uma estratégia diferente. Já sei que só fiz 

perguntas de rotina e perguntas convergentes. Já aprendi alguma coisa… As 

divergentes são mais fáceis se forem escritas. Oralmente são capazes de dar 

lugar a alguma confusão e a aula torna-se mais difícil de gerir. 

 

 Este raciocínio torna-se importante, tendo em conta que na aula anterior, a 

professora tinha tido a preocupação de escrever todas as respostas no quadro. Nesta aula, por 

sua vez, a professora deu outro rumo à mesma, não corrigindo nenhum exercício no quadro e 

fazendo-o no caderno de cada aluno. 

 

Esta mudança de atitude não significa que tenha deixado de ter 

preocupações com a língua portuguesa. O que acontece, é que já estamos 

no final da sequência, estamos numa fase de recapitulação e 

sistematização dos conteúdos. Na outra aula, estávamos no início e para 

mim é importante explicar muito bem os procedimentos a adoptar ao 

longo das restantes aulas. A esta altura, os alunos, por eles próprios, já 

deviam ter interiorizado tudo isto. 

 

 Relativamente ao resultado dos inquéritos, a professora mostrou uma certa irritação 

no que diz respeito à apreensão do significado dos conceitos. 

 

Sempre pensei que eram conceitos adquiridos por todos, há muito tempo. 

Acho incrível não saberem que, ao falarmos de fracções, estamos a falar da 

divisão de números. São alunos do 12.º ano. Também não entendo como é 

que não perceberam ainda o significado do conceito “monótono” se temos 
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falado nele em todas as aulas. Curioso é que nunca me questionaram sobre 

o assunto. Uma coisa é certa, não podem ser os professores a fazer tudo 

sozinhos e tenho a certeza que ao explicar este conceito me referi ao dia-a-

dia, até falei na monotonia das aulas. Mas pelos vistos não passou… 

 

 Quanto ao facto de os alunos não conseguirem aplicar o conteúdo no quotidiano, a 

professora considera normal apesar de reiterar que, a maioria dos exercícios, remetem para 

situações do dia-a-dia. 

 

As situações que apresentamos estão próximas do dia-a-dia, no entanto 

não precisamos de recorrer a elas para resolver certas situações. Se eu 

todos os dias colocar 10 cêntimos no mealheiro, estou a recorrer a uma 

“sucessão monótona”. Mas para o aluno isto não interessa. Ele só pensa no 

dinheiro e não no raciocínio do gesto. Para o aluno isto não tem qualquer 

significado nem utilidade, por isso a resposta não me surpreende, se bem 

que, a esta altura do campeonato, já deveriam saber apresentar alguns 

exemplos. 

 

 Tendo em conta que a sequência de aprendizagem está no final, a professora ficou 

um pouco desiludida com os resultados dos inquéritos em geral, tendo consciência que, de 

momento, pouco há a fazer. No entanto mostrou toda a disponibilidade para tentar “minorar 

o prejuízo”, assumindo, contudo, que a forma como os professores encaram a linguagem 

matemática é diferente da perspectiva linguística dos professores de português. Assume 

também que existe uma preocupação, por parte dos professores de Matemática, em 

relacionar os conteúdos com o dia-a-dia mas já quando se trata de conceitos, a abordagem 

linguística dos mesmos, nem sempre se concretiza, aproximando-os do quotidiano. 

 

Acho que se trata de uma questão de formação. Não somos ensinados a 

apresentar os conceitos nessa perspectiva. Na maioria dos casos, partimos 

do princípio que os alunos já os conhecem. Por outro lado, nem sempre 

nos lembramos dos melhores exemplos. Olhando para o inquérito, vejo 

que, se calhar, podia ter feito mais, mas confesso que se não fosse 

chamada à atenção para tal, não chegava lá. 

 

 Da resposta anterior, pôde-se depreender que esta investigação contribui para a 

professora se aperceber de algumas dificuldades linguísticas que os alunos poderão ter, 

embora não as manifestem. 
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5.20. Visão global da observação de aulas 

 

Os professores que participaram nesta investigação confirmaram os resultados de outros 

estudos realizados anteriormente por Stiggings et al (1989), citados por Santos (s/data), onde 

se evidencia que em todos os níveis de escolaridade, o questionamento era na sua grande 

maioria constituído por perguntas directas.  

Como afirma Stenmark (1989), citado por Santos (s/data), colocar a pergunta certa é 

uma arte a ser cultivada por todos os educadores. Da mesma opinião é Gipps (1999), citado 

pela mesma autora, ao afirmar que colocar questões no contexto da sala de aula poderá não 

ser tão simples quanto pode parecer. 

O desempenho dos professores em estudo permitiu elaborar o quadro 21, que 

evidencia o nível cognitivo das perguntas a que os professores mais recorreram. Da análise do 

quadro, ressaltam as perguntas que apelam ao pensamento convergente e a perguntas de 

rotina, conduzindo a uma participação predominantemente individualizada. Em traços gerais, 

verificou-se a ausência de questões de estímulo ao raciocínio e à reflexão que poderiam 

originar situações de discussão. Como apresenta Bonnstetter (1988), citado por Vieira et al. 

(2003:235), os professores têm falhado em reconhecer a ligação entre as estratégias de 

questionamento e a finalidade de desenvolver capacidades de pensamento crítico. 

Os resultados apresentados no quadro 21 vão ao encontro do defendido por diferentes 

autores (Downing e Gifford, 1996; Williams, Supon, Rushefski, Doby e Clarke, 1991), citados 

por Vieira et al. (2003), ao concluírem que 75% a 90% das perguntas formuladas pelos 

professores apelam à recordação de factos e rotinas. Os professores privilegiam perguntas 

fechadas e de resposta curta assim como questões factuais. Para Gall e Artero-Boname 

(1995), citado Vieira et al. (2003:236), as perguntas divergentes e avaliativas correspondem a 

uma ínfima parte total de questões formuladas. Isto significa que a actividade cognitiva, 

mediante o apelo ao uso de capacidades de pensamento designadamente de pensamento 

crítico, é esquecida ou relegada para plano secundário no contexto da operacionalização da 

estratégia de questionamento na sala de aula. 

 

Quadro 21 – Quadro-síntese do nível cognitivo das perguntas dos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Cognitivo das Perguntas dos Professores Frequência % 

Retórica 1 0,7% 

Rotina 44 30,5% 

Memória 26 18% 

Pensamento convergente 63 44% 

Pensamento divergente 3 2,1% 

Outras (o professor faz a pergunta e dá a resposta) 7 4,9% 
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A quase ausência de perguntas divergentes parece prender-se, por um lado, com o 

facto de os professores não organizarem as suas estratégias de ensino nesse sentido e, por 

outro, porque as mesmas exigem um maior controlo na gestão da sala de aula, visto as 

respostas poderem ser bastante diversificadas e a sua análise mais complexa. Desta forma, 

esta estratégia exigirá, por parte do professor, um conhecimento profissional sustentado, 

dado que não é possível prever todo o tipo de respostas que vão surgir, aumentando a 

necessidade de um conhecimento profundo sobre a sua área científica de ensino e, 

paralelamente, um conhecimento sobre os processos de aprendizagem assim como um 

conhecimento dos alunos.  

Quanto ao questionamento apresentado pelos alunos, o mesmo foi reduzido e de nível 

cognitivo baixo. Estes resultados reflectem as ideias de Dillon (1988), constatando-se que os 

estudantes raramente fazem perguntas em sala de aula e a maioria das questões são 

superficiais e de nível cognitivo baixo. 

A mesma ideia é defendida por Barros (2008:70), afirmando a mesma que: 

 

(…) apesar de todos os argumentos a favor das perguntas no contexto 

educativo, não existe um equilíbrio entre o número de perguntas 

colocadas pelo professor e pelos alunos, verificando-se um desnível 

acentuado entre ambos. De acordo com Graesser e Person (1994), está 

bem documentado que as perguntas dos alunos são muito pouco 

frequentes e pouco sofisticadas. 

 

As perguntas visaram, essencialmente, pedidos de clarificação / informação e 

perguntas de rotina. Verificou-se que, nas aulas da professora C, os alunos colocaram mais 

questões e estas foram mais diversificadas uma vez que a estratégia adoptada pela professora 

assentou na autonomia e iniciativa por parte do aluno. Os outros professores reconheceram 

que para os alunos questionarem mais é necessário que a aula esteja organizada para esse 

efeito. 

Como apresenta Otero (2001), o questionamento em sala de aula poderá melhorar se 

os professores, por um lado, aumentarem o nível cognitivo das suas perguntas e, por outro, 

derem espaço às perguntas dos alunos. A maioria destes parece não ser um questionador por 

excelência e, muitas vezes, os contextos educativos não estão preparados nem disponíveis 

para as questões dos alunos. Para este autor era importante que os mesmos pudessem 

trabalhar as suas próprias questões, durante meia hora a uma hora por dia, indo ao encontro 

dos estudos desenvolvidos por Beck, McKeown, Hamilton & Kucan (1997), citados por Otero 

(2001), que demonstram que os alunos podem ser treinados para fazer perguntas mais 

profundas e que as mesmas poderão trazer ganhos significativos no ensino-aprendizagem. 

 Em traços gerais, as sessões de formação permitiram uma reflexão mais 

fundamentada sobre o questionamento e as consequências deste para a aprendizagem dos 

alunos, assim como uma tomada de consciência do questionamento de cada um dos 
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professores. Todos assumiram que é a partir dele que a maioria das aulas se estrutura, como 

se verifica nos seus depoimentos: 

 

Professor A 

De facto, se pensarmos bem, as aulas desenvolvem-se a partir do 

discurso oral e é através das perguntas e das respostas que nós 

organizamos as aulas. Por vezes não damos muita importância a isso 

mas as respostas dos alunos dependem totalmente das nossas 

perguntas. 

 

Professora B 

A maioria das vezes, faço perguntas que só exigem como resposta, 

por parte dos alunos, uma palavra. Cheguei a esta conclusão quando 

li as transcrições das aulas. Agora quando vou fazer uma pergunta 

penso nesse aspecto e as respostas, por vezes, são mais completas e 

um pouco mais elaboradas. Sabia que o discurso do professor era 

determinante em sala de aula mas nunca me tinha apercebido que 

ele pudesse influenciar o discurso ou melhor as respostas dos 

alunos. 

 

Professor C 

Acho que as respostas dos alunos são quase sempre superficiais mas 

de qualquer forma as minhas perguntas podem alterar este 

panorama. Confesso que se não fosse despertada para o assunto não 

alteraria as minhas práticas. Agora já penso duas vezes antes de 

fazer uma pergunta. 

 

Todos os professores, essencialmente, as professoras B e C, seguiram os princípios 

apresentados por Zabalza (1994) na organização das suas aulas, preparando o contexto para a 

recepção de novas informações ou a realização de novas tarefas, seguindo-se a apresentação 

da informação, organização da informação em novos conceitos através da comparação e do 

contraste, a generalização do assunto, passando-se do concreto para o abstracto e por último 

a aplicação das novas aprendizagens no sentido de as ampliar. As professoras B e C, ao longo 

das aulas, tiveram sempre em conta aquilo que Ausubel (1976), citado por Zabalza (1994), 

apelidou de organizadores pessoais, prevendo o ensino ao nível cognitivo, recordando 

conhecimentos prévios, e ao nível de significado pessoal, aludindo a experiências pessoais do 

quotidiano de cada aluno. 

No caso do professor A, não é muito evidente a primeira etapa (organização das suas 

aulas, preparando o contexto para a recepção de novas informações ou a realização de novas 

tarefas). O professor adoptou a estratégia da “tábua rasa”, optando pelos organizadores 
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semântico-conceptuais, começando por desenvolver a ideia principal e os conceitos-chave 

que serão importantes para o desenvolvimento da aula. Desta forma organiza a informação 

em duas vertentes: os núcleos fundamentais da mesma e o significado que lhe está associado. 

 De uma forma, geral, todos os professores mostraram preocupações com o bom uso da 

língua materna, quer através do recurso à expressão escrita, quer ao nível da oralidade. 

Apresentaram sempre um discurso coerente e ordenado, tornando a linguagem mais próxima 

do registo dos alunos, sem perder o seu carácter científico. Mostraram regularmente a 

importância do estudo da Matemática, relacionando-a com questões do dia-a-dia, no entanto, 

quando se trata da abordagem dos conceitos, os professores, na sua globalidade, não 

desfazem a ambiguidade entre o conceito do quotidiano e o conceito matemático. A 

justificação apresentada prende-se com uma questão de formação. Os professores alegam o 

facto de não serem despertados para essas questões linguísticas que se prendem, muitas 

vezes, com a formação das palavras, a origem das mesmas e o seu diferente significado em 

função do contexto. 

Contudo, apesar de não ser uma prática corrente por parte destes professores de 

Matemática, os mesmos reconheceram a sua importância e o seu carácter emergente face aos 

resultados que os questionários aplicados aos alunos apresentaram, como é visível nas 

seguintes afirmações: 

 

Professor A 

Eu sou um professor da “velha guarda”, estas questões da pedagogia 

e da didáctica são mais recentes. Ultimamente fala-se muito na 

comunicação matemática e na importância da língua portuguesa 

nesta disciplina mas não há formação nesse sentido. Penso que seria 

importante contactarmos com exemplos práticos. As transcrições 

podem ser um ponto de partida para percebermos onde falhámos, 

neste caso, linguisticamente. Noto que os alunos têm muitas 

dificuldades em entender conceitos e também considero que o 

domínio da língua portuguesa é capaz de ser um dos entraves. 

Temos que trabalhar nesse sentido e quem sabe pedir a colaboração 

de outras áreas do saber. 

 

Professora B 

Desde a implementação do Plano da Matemática que se passou a 

falar mais nas questões da língua portuguesa e na importância da 

mesma para a compreensão da Matemática. No entanto, sinto que 

nos falta, a nós professores de Matemática, formação a esse nível 

ou se calhar incrementar o trabalho colaborativo com os professores 

de português. Sempre me preocupei com o bom uso da língua e 

tento passar esta ideia para os alunos. No entanto parece-me que as 
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dificuldades que os alunos apresentam, exigem cada vez mais de 

nós. Daí que a formação desempenhe um papel fundamental, no 

sentido de podermos contactar com novas ideias, com novas 

estratégias que nos permitam melhorar o nosso desempenho. 

 

Professora C 

Sempre achei que os alunos têm dificuldades na compreensão da 

língua materna. E às vezes parece que me faltam as palavras certas 

para chegar até eles. Acho que uma das estratégias passa por 

aproximar os conteúdos do dia-a-dia e mostrar a sua utilidade. Os 

manuais escolares já vão fazendo um trabalho considerável. Há 

alguns que apresentam a origem e a formação das palavras. Eu 

costumo olhar para esses pormenores e usá-los ao explicar 

conceitos. O Plano da Matemática também vai fazendo referência à 

importância da língua portuguesa, mas sinto que a formação não é a 

mais adequada. Trata-se de uma questão de formação inicial. 

Habituam-nos a trabalhar com números e esquecem-se das letras. 

 

 Na globalidade, os professores apresentaram uma atitude reflexiva, em relação à sua 

prática pedagógica e alguma abertura em relação à mudança. Reconheceram a importância 

do confronto entre a teoria e a prática, à luz da reflexão e valorizaram a necessidade de se 

encontrar espaços de discussão sobre as suas práticas e a sua forma de estar no ensino. 

 
Professor A 

Nunca tinha participado num projecto destes. Mas gostei de participar 

neste. Põe-nos a pensar, mas às vezes as perguntas são difíceis. 

Perguntaste-me coisas que nunca me passaram pela cabeça. Mas aprendi e 

acho que vou estar atento a alguns dos aspectos que considero ter 

melhorado. Estas investigações permitem reflectir melhor sobre as 

práticas diárias, pois do confronto certamente se fará uma melhor 

avaliação. Por outro lado, despertam-nos para coisas novas e outras velhas 

que, já estão de tal maneira enraizadas, que já nem notamos que estão 

mal. Mas essencialmente põe-nos a pensar, a reflectir e a ir mais longe. 

Apesar de nunca ter tido aulas observadas, senti-me normalmente. 

Estranho, mesmo, foi uma colega de Português dentro da sala de aula de 

Matemática. Essa é a grande novidade. Outra coisa que nunca me tinha 

passado pela cabeça. Mas considero a ideia interessante e se calhar 

inovadora. Sim, porque professores de Matemática a assistirem a aulas de 

Matemática não tem nada de novo. Mas é assim, os professores conseguem 

sempre surpreender! 
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Professora B 

Estes projectos podem melhorar as práticas dos professores, na medida em 

que permitem uma maior reflexão sobre as práticas lectivas. Há questões 

que me foram colocadas e, inicialmente, tive dificuldade em responder. Por 

outro lado é importante perceber a visão que os outros têm das nossas 

aulas, quer sejam os professores quer sejam os alunos. Pelo confronto que 

fiz com os questionários aplicados aos alunos, constatei que alguns aspectos 

precisavam ser explicados de novo. Com as entrevistas realizadas, reflecti 

sobre coisas que se calhar estavam um pouco “adormecidas” em mim. 

 

Professor C 

Sim. Estes projectos são sempre interessantes. Aprendi muitas coisas e 

repensei outras. Pelo menos põe-nos a pensar nas nossas práticas e como 

elas influenciam a aprendizagem dos alunos. O facto de estar na aula uma 

professora de português, levanta mais problemas, estamos sempre a 

pensar se estamos a falar bem. Mas considero interessante. Melhorias a 

fazer, muitas, embora considere que as aulas tenham corrido bem e os 

alunos corresponderam. 

 Em síntese, o desenvolvimento profissional dos professores, no contexto desta 

investigação, assentou no progresso de diferentes dimensões que vão das práticas, à reflexão, 

ao conhecimento pedagógico-didáctico e ao espírito colaborativo. As experiências de sala de 

aula foram encaradas como uma fonte importante de conhecimento didáctico, que 

permitiram a problematização das práticas através da reflexão e da investigação-acção. Este 

processo didáctico contribuiu para o desenvolvimento de dinâmicas diferentes na formação de 

professores que poderão conduzi-los a um novo sentido sobre as suas práticas, passando a ter 

uma perspectiva mais analítica e explicativa das mesmas. 

 Em traços gerais, os professores mostraram que se, os contextos forem adequados e 

desafiantes, poderão desenvolver-se práticas colaborativas de investigação, proporcionando 

estas, um bom ponto de partida para o desenvolvimento profissional. 
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Capítulo VI 

Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomeça… 

Se puderes, 

Sem angústia e sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro, 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. (…) 
 
                                      Torga (1994:462) 
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6.1. Conclusão 

 

Actualmente é, praticamente, consensual que o desempenho profissional dos professores 

deve ser supervisionado, através de um processo de avaliação regulador, capaz de 

diagnosticar problemas e, em simultâneo, conduzir a processos de desenvolvimento. 

 É dentro deste contexto que surge a observação de aulas, num quadro legislativo que 

traça o perfil de um profissional, dedicado à aprendizagem dos alunos e dedicado ao seu 

desenvolvimento profissional. 

A realização desta investigação veio confirmar que todo o processo de ensino-

aprendizagem necessita ser avaliado e reformulado. Por ser um processo dinâmico, composto 

por diferentes ciclos, visa a melhoria da qualidade do ensino e o desenvolvimento 

profissional, através da reflexão sobre teorias e práticas. 

 O presente estudo teve como principais objectivos: conhecer as percepções dos 

professores de Matemática, quanto à sua função de profissionais da língua materna; 

reconhecer a importância da língua materna na compreensão da linguagem matemática; 

compreender a importância do questionamento no processo de ensino-aprendizagem e 

analisar criticamente o nível cognitivo e funções diferenciadas das perguntas em contexto de 

sala de aula. 

Para atingir estes objectivos, o estudo teve como referência quatro questões 

investigativas. Indo ao encontro da primeira questão investigativa será que os professores de 

Matemática consideram que a sua competência linguística em Língua Portuguesa influencia a 

aprendizagem na sua disciplina? concluiu-se que os professores de Matemática que 

participaram neste estudo reconheceram a importante relação que existe entre a Língua 

Portuguesa e a Matemática, por um lado, através da resolução de problemas e, por outro, 

através da formulação dos mesmos. Desta forma, consideram que o professor não é apenas 

um transmissor de saberes, mas um profissional, que mediante as diferentes situações e 

contextos de ensino, adapta a sua capacidade de comunicação, assente no discurso oral. 

Como defende Bernstein (1993:166), é importante distinguir a consciência pedagógica 

da prática pedagógica, do saber empírico, essencial para o domínio dos conteúdos a 

transmitir, devendo-se associar o saber fazer de cariz prático que permitirá que o que se 

transmite seja entendido por quem ouve. 

No entanto, apesar da valorização da língua materna por parte dos três professores, 

os mesmos revelaram dificuldades em associar os conceitos matemáticos aos conceitos do 

quotidiano. Verificou-se que apresentaram dispositivos linguísticos (Bernstein, 1993:182), 

mas nem sempre foram capazes de os transformar em dispositivos pedagógicos (Bernstein, 

1993:182). Dominaram os conceitos que pretendiam ensinar, mas revelaram dificuldades em 

associá-los à sua origem, ao seu significado do dia-a-dia. Para ultrapassarem esta situação, os 

professores foram unânimes em considerar que a formação inicial e contínua poderá 

contribuir para colmatar esta lacuna. Notou-se, no entanto, empenho por parte dos 
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professores na apresentação de tarefas diversificadas, com vista à negociação de conceitos 

matemáticos e à construção de novos conhecimentos. Nesta perspectiva, valorizaram-se as 

práticas discursivas, promotoras da compreensão de significados e da linguagem Matemática, 

tendo aqueles reconhecido que a competência linguística constitui um instrumento de 

regulação do processo de ensino-aprendizagem da Matemática e que a transversalidade da 

Língua Portuguesa é uma realidade que deverá ser encarada como a base para o 

desenvolvimento de competências diversificadas nas várias áreas do saber, com vista a 

melhores níveis de desempenho e sucesso escolar. 

Quanto à segunda questão investigativa, os professores de Matemática terão 

consciência do tipo/qualidade do seu discurso oral, nomeadamente no que diz respeito ao 

questionamento em contexto de sala de aula? os mesmos revelaram consciência da qualidade 

do seu discurso oral. No entanto, no início do estudo, não apresentavam uma opinião formada 

sobre o seu tipo de questionamento em sala de aula, situação que se alterou ao longo desta 

investigação. Regra geral, o discurso oral dos três professores seguiu o modelo I-R-A, sendo 

que nos primeiros blocos de aulas observadas, a última etapa, a da avaliação, muitas vezes 

foi substituída por uma outra pergunta. Esta situação alterou-se no segundo bloco de aulas 

observadas, no qual os professores tiveram a preocupação de, sempre que necessário, 

recorrer ao feedback explícito, dando instruções mais concretas às respostas dos alunos. Este 

facto revela a importância da análise das transcrições de aulas que permitiram uma melhor 

reflexão sobre as mesmas, conduzindo à alteração e melhoria das práticas. Outro aspecto 

relevante resultante da análise da transcrição das aulas prendeu-se com o facto de os 

professores se terem apercebido de que a aula se torna mais interactiva se se implementar 

um discurso abrangente, bilateral, que apele à participação oral dos diferentes alunos. A 

análise das transcrições das aulas permitiu perceber, igualmente, que existe uma diferença 

significativa entre o que se diz e aquilo que o aluno entende. Entre a mensagem transmitida e 

a mensagem recebida existe um espaço que acaba por ser preenchido pelas inferências 

realizadas pelo aluno que nem sempre correspondem, efectivamente, ao que o professor 

transmitiu. Como defende Cazden (1993:164), los estudiantes no se limitan en sus acciones ý 

locuciones a cumplir la agenda del maestro, aunque a éste le gustaría que ése fuera el caso.  

Após análise e reflexão sobre as aulas observadas, todos os professores reconheceram 

que o questionamento para além de ser, em muitas situações, a prática lectiva mais 

frequentemente realizada em sala de aula, é uma das formas de se pôr em prática uma 

avaliação reguladora, uma vez que acontece a par com as experiências de aprendizagem: 

permite uma regulação no momento, recorre à forma mais habitual de comunicação entre 

professor e alunos - a forma oral, podendo a sua responsabilidade deslocar-se do professor 

para o aluno e vice-versa.  

 A terceira questão investigativa que desempenhos linguísticos revelam os professores 

de Matemática, nomeadamente no que se refere às perguntas orais na sala de aula? permitiu 

concluir que os professores privilegiam as perguntas fechadas e as perguntas de rotina e 

fazendo-os, essencialmente, para se assegurarem da compreensão dos alunos, para 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

176 
 

retomarem pré-requisitos e para fazer ligação entre as diferentes partes da aula. Apesar de 

não recorrerem, de forma sistemática, às perguntas divergentes, perceberam que as mesmas 

estimulam o pensamento matemático, contribuindo para o desenvolvimento de uma atitude 

crítica perante a disciplina. No entanto, esta forma de pensar não encontrou grande 

expressão no discurso destes professores, em contexto de sala de aula, pois tiveram 

consciência de que as respostas dos alunos são, na maioria das vezes, curtas e superficiais, 

sendo condicionadas pelo modo de questionar do professor. Ao longo das aulas, os professores 

tiveram a preocupação de envolver os alunos nas mesmas, essencialmente, através de um 

diálogo em grande grupo, onde as questões desempenharam, de novo, um papel primordial da 

interacção-verbal. Notou-se, essencialmente, na professora B, a preocupação de levar os 

alunos a explicar os raciocínios, justificar as suas ideias e desenvolver significados, 

conseguindo, desta forma, produzir nos alunos efeitos diferentes, consoante a categoria da 

pergunta apresentada. Já a professora C optou por uma estratégia diferente, dando uma 

certa autonomia aos alunos, fazendo com que fossem estes a colocarem as suas questões. Por 

seu lado, o professor A adoptou uma estratégia mais tradicional, onde o professor lança a 

pergunta, por norma, fechada ou de rotina e o aluno responde, na generalidade, de forma 

monossilábica. 

A quarta questão investigativa a reflexão sobre a importância da Língua Portuguesa e 

o tipo/qualidade do questionamento em sala de aula poderá trazer melhorias ao ensino-

aprendizagem da Matemática? em traços gerais, sintetiza a ideia essencial deste estudo.  

A comunicação em língua materna, materializada através do discurso oral, serve de 

suporte ao pensamento, sendo por meio dela que se desenvolve o essencial do ensino-

aprendizagem da Matemática. Os professores reconheceram que a língua materna tem um 

papel complementar no ensino-aprendizagem desta disciplina e é através dela que os alunos 

reflectem sobre a compreensão da Matemática, permitindo-lhes clarificar ideias e conceitos. 

Os professores foram peremptórios em afirmar que o domínio da língua materna é essencial 

para a compreensão da Matemática, visto que os alunos apreendem os conhecimentos e 

aprofundam-nos interagindo com as ideias expressas na sua língua materna. Com o intuito de 

ajudar os alunos a clarificar os conceitos matemáticos, as professoras B e C tiveram a 

preocupação de os aproximar de situações do dia-a-dia, promovendo a negociação oral de 

significados. O professor A não utilizou esta estratégia e, quando confrontado com os 

resultados dos inquéritos aplicados aos alunos, verificou que aquela não tinha resultado, visto 

que os mesmos não se apropriaram do significado dos conceitos apresentados. 

Retomamos a pertinência do recurso ao questionamento, sendo este a forma principal 

que os professores encontraram para dirigir o discurso em sala de aula. As questões colocadas 

decorreram de um conhecimento matemático, curricular e didáctico, sendo que os 

professores reconheceram que a colocação de questões se relaciona directamente com o 

domínio da competência linguística e ambas, quando devidamente articuladas, proporcionam 

uma melhor compreensão por parte dos alunos. 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

177 
 

Assim, conceber uma formação de professores compatível com a lógica de 

desenvolvimento profissional terá, necessariamente, de ser centrada na prática profissional 

do professor, procurando apreciar o evoluir do seu conhecimento profissional em diferentes 

domínios essenciais. 

No entanto, é também importante que se tenha em atenção o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão e auto-questionamento do próprio professor, seja individualmente ou 

em grupo, pois é a reflexão que permite ao mesmo a identificação dos factores de sucesso e 

insucesso das suas práticas, tornando-o um profissional mais responsável e autónomo, capaz 

de identificar as suas fragilidades e procurar superá-las através da selecção de metodologias 

adequadas.  

Assim, a supervisão poderá servir os interesses do professor em formação inicial e 

paralelamente ir ao encontro dos professores que se encontram em formação permanente, 

transformando a escola numa comunidade aprendente. Dá-se desta forma a revalorização da 

escola, assente no trabalho colaborativo, na aprendizagem em grupo, na reflexão e na 

investigação-acção. 

Nesta reconceptualização do conceito de supervisão reside a relevância deste estudo, 

sentida que é a necessidade de se realizarem investigações focadas na sala de aula e, com 

professores que não se encontram em início de carreira, situação verificada com os três 

docentes que colaboraram neste estudo, assim como pela importância que o desempenho 

profissional tem adquirido na sociedade actual.  

Através desta investigação, foi possível implementar um modelo reflexivo de 

formação de professores, seguindo o paradigma de Schön (1987), explicitado no 

enquadramento teórico. Os três professores que colaboraram nesta investigação 

apresentaram, ao longo da mesma, conhecimento na acção, reflexão na acção (quando o 

professor reflecte no decorrer da própria acção, reformulando e ajustando o seu desempenho 

às situações novas que vão surgindo), reflexão sobre a acção (quando o professor analisa o 

trabalho desenvolvido e tenta, através de um olhar a posteriori, perceber o que aconteceu e 

como resolveu os problemas surgidos) e por último a reflexão sobre a reflexão na acção 

(quando o professor constrói a sua própria forma de conhecer, fomentando a evolução e o seu 

desenvolvimento profissional). 

 Não se pretende dizer que os professores até então nunca reflectiram nas suas 

práticas, nunca questionaram o seu desempenho, nunca se interrogaram sobre os seus 

resultados. De facto, essa reflexão existe quer sobre o conhecimento teórico, quer sobre o 

conhecimento pedagógico, como é visível nos questionários iniciais com vista à caracterização 

dos professores, no entanto trata-se de uma reflexão realizada, por vezes, no isolamento do 

“eu”, pouco partilhada com os seus pares e, logo, uma reflexão mais solitária. 

Outro aspecto relevante que este estudo permitiu evidenciar foi o modelo de 

organização de aula que cada professor optou por seguir. Constatou-se que os três professores 

optaram pelo modelo não-linear (Weik (1979), citado por Arends (1995:45), orientado através 

de três princípios: acções, resultados e metas. Ao fazerem esta opção, os docentes deram 
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ênfase às acções que, por sua vez, levaram a determinados resultados, atingindo-se, por 

último, determinadas metas. Desta forma, foram ao encontro do defendido pelo autor 

anteriormente citado que afirma que o mesmo está mais direccionado para professores 

experientes, pois embora estabeleçam metas e se esforcem por seguir um determinado fio 

condutor, a sua planificação processa-se de forma cíclica, com avanços e recuos, numa 

sucessão de tentativas e erros, rumo ao sucesso. Esta situação foi facilitada pelo facto de os 

três professores já terem algum tempo de serviço e, consequentemente, experiência 

profissional. 

No que diz respeito ao discurso dos três professores (essencialmente as professoras B 

e C), numa perspectiva comunicativa, o mesmo, resultou de um compromisso entre “o dado” 

e “o novo”. Desta forma, os docentes iniciavam a sua explicação, referindo-se e assegurando-

se junto dos alunos dos conhecimentos adquiridos (o dado), sendo estes, o ponto de partida 

para a leccionação dos conteúdos seguintes (o novo), indo ao encontro do defendido por 

Haviland e Clark (1974).  

Desta forma, as aulas constituíram um local importante, de informação útil para o 

professor e para a investigadora. Foi a partir da sua adequada observação que se conseguiu 

descrever e analisar a interpretação que os alunos fazem em função do discurso oral que o 

professor apresenta, podendo-se desta forma melhor as práticas de ensino. 

 Ao falar-se em observação de aulas, tem-se a tendência natural para fixar a nossa 

atenção na sua execução. No entanto, neste estudo, a investigadora teve a preocupação de 

evidenciar que a mesma se insere num contexto mais vasto da supervisão, estabelecendo-se 

uma relação próxima entre o encontro de pré-observação e o de pós-observação (Alarcão, 

2007 e Vieira, 1993). A investigadora tentou mostrar que o ciclo de observação é constituído 

por três momentos distintos: pré-observação/observação/pós-observação e que só a análise 

destas três fases assim como a sua articulação contribuirão para uma abordagem reflexiva das 

práticas educativas, permitindo que o professor interprete a sua aula, reflicta sobre a mesma, 

confronte e reconstrua as suas opções e melhore as suas práticas. Daí a relevância do 

questionário aplicado aos três professores, após os blocos de aulas observadas, onde as suas 

respostas, explicitadas a partir do ponto 5 deste estudo, podem evidenciar a reflexão 

apresentada por cada um dos professores. 

Com o intuito de ir ao encontro de um modelo reflexivo de formação, a investigadora 

optou por recorrer a uma observação “ad hoc”, (Wallace, 1991), que permite uma abordagem 

flexível e eclética, levando a um ajustamento dos objectivos do que se pretende observar. 

Assim, assumiu uma atitude interpretativa dos diferentes blocos de aulas observadas, 

tentando identificar as áreas primordiais, cuja análise e reflexão permitiriam responder às 

questões investigativas, inicialmente apresentadas 

 Outro dos motivos pelo qual se optou por este modelo de observação, prende-se com 

o facto de o mesmo ser, para os autores anteriormente referenciados, o que melhor serve um 

modelo reflexivo de formação de professores uma vez que, mais importante do que os dados 

qualitativos recolhidos, surge a praxis que esses mesmos dados poderão proporcionar.  



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

179 
 

Ainda no que diz respeito à investigação desenvolvida em contexto de sala de aula, 

salienta-se o facto dos blocos de aulas observadas recaírem na disciplina de Matemática, 

embora a investigadora seja professora de Português. Com este facto, pretendeu-se dar uma 

certa inovação ao trabalho desenvolvido, mostrando, por um lado, a relevância que, 

actualmente o discurso pedagógico oficial confere, no quadro curricular, à Língua Portuguesa 

numa perspectiva transversal e, por outro, contribuir, de alguma forma, para o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo entre professores de áreas disciplinares diferentes, 

com vista à implementação do espírito investigativo e à construção de uma cultura 

profissional, fomentando, na sala de aula, e, entre as duas disciplinas, um trabalho de 

integração e complementaridade de conhecimentos. 

Por último, salienta-se que os professores consideraram que este estudo lhes permitiu 

desenvolver o espírito reflexivo e científico-investigativo, deslocando-se o foco da observação 

da pessoa do professor, centrando-o no ensino-aprendizagem. Encararam-se não apenas como 

agentes, mas também como sujeitos activos no desenvolvimento da investigação. Depreende-

se, pelo exposto, que só a observação in loco permitirá obter informações sobre os interesses 

e as necessidades dos alunos, só a observação em contexto de sala de aula permitirá obter 

dados exactos, precisos e significativos, capazes de informar o professor sobre as 

necessidades e modificações a implementar, tendo em conta que o universo educativo se 

encontra em constante mutação e, como afirma De Landsheere (1986:10), (…) os problemas 

com que se encontra confrontada a instituição educativa, à escala planetária, não deixam de 

nos encaminhar se não ainda para uma comunidade de aspirações e de perspectivas pelo 

menos para uma comunidade de problemas e de interrogações. 

Os desafios que se colocam aos diferentes sistemas educativos prendem-se com a 

melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, com as aprendizagens dos alunos, o 

que, por seu lado, requer a implementação de uma cultura de observação e análise da 

realidade. Formula-se uma concepção de escola que valorize a reflexão, a aprendizagem em 

colaboração, o desenvolvimento de mecanismos supervisivos e de auto-aprendizagem, 

tornando-a numa comunidade reflexiva e aprendente capaz de criar condições profícuas de 

desenvolvimento e aprendizagem. 
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6.2. Limitações do estudo 

 

Limitações são condicionantes que podem interferir com a validade das informações 

apresentadas. As potenciais limitações deste estudo foram tidas em conta ao longo do 

desenvolvimento da investigação, de forma a minimizar os seus efeitos. 

Uma das limitações relaciona-se com o processo de escolha do indicador para o 

estudo, ou seja, apesar de a investigadora ser professora de Português, o objecto de estudo 

recaiu sobre a sala de aula de Matemática. Este facto, por vezes, tornou a investigação mais 

dependente dos sujeitos observados, a quem se solicitavam alguns esclarecimentos; 

igualmente a análise de conteúdo das aulas observadas foi mais difícil de analisar, dada a 

especificidade dos conteúdos matemáticos, essencialmente os correspondentes ao 12.º ano. 

Outra das limitações a reconhecer no desenvolvimento do estudo realizado prende-se 

com a selecção dos professores e das turmas, feita não com base num estudo exploratório, 

mas sim pela disponibilidade que os professores mostraram para participar neste projecto. 

Das várias turmas que os professores tinham, coube aos mesmos seleccionar aquela que 

melhor corresponderia ao projecto apresentado. 

Por último, é de realçar o factor tempo que, como afirmava Camilo Castelo Branco, o 

tempo chega sempre; mas há casos em que não chega a tempo. Este “agente” nem sempre 

permitiu o desenvolvimento da investigação com a celeridade desejada e nem sempre deu aos 

intervenientes neste estudo a disponibilidade desejada para a participação no mesmo. 

 Apesar destas limitações, esta investigação procurou contribuir para a 

consciencialização da importância da reflexão na prática lectiva, conhecer as percepções dos 

professores de Matemática, quanto à sua função de professores da língua materna; 

compreender a importância do questionamento no processo de ensino-aprendizagem e 

analisar criticamente o nível cognitivo e funções diferenciadas das perguntas em contexto de 

sala de aula. 

 Cientes de que nenhum tema se dá por esgotado, espera-se que esta investigação 

contribua para o aprofundamento do tema em análise, apresentando pistas para investigações 

futuras. 

 

6.3. Recomendações para investigações futuras 

 

O discurso oral em sala de aula que se concretiza, muitas vezes, através do recurso à 

pergunta mostra o lugar central de que esta desfruta em ambientes educativos. Por este 

motivo, é importante a realização de outras investigações nesta área. Esta necessidade é 

ainda mais sentida pelas implicações que a pergunta desempenha ao nível da comunicação na 

aula de Matemática.  
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Num contexto mais abrangente, recomenda-se uma análise do discurso oral na 

interacção pedagógica desta disciplina para se compreender melhor o processo ensino-

aprendizagem, que assenta no domínio da língua materna, e reconhecer as implicações 

comunicativas que a ausência deste domínio poderá trazer na apreensão dos conteúdos 

matemáticos. 

Um aspecto importante a realçar neste estudo, prende-se com o facto das práticas e 

as concepções que os professores têm sobre o ensino ser, tendencialmente, influenciada pela 

sua formação inicial e pelos anos de serviço. Sobre este assunto sugere-se algumas questões 

para a investigação futura: Qual a influência da formação inicial nas concepções e nas 

práticas dos professores de Matemática? Até que ponto os professores, com mais tempo de 

serviço, adoptam uma postura mais conservadora em relação ao ensino, sendo mais relutantes 

à mudança? 

Por outro lado, se a metodologia adoptada assentar na observação de aulas, 

recomenda-se um período de observações, se possível, intercalado para permitir, quer a 

reflexão sobre a prática quer um certo distanciamento em relação ao objecto de estudo, 

favorecendo assim a análise de dados e abrindo novas perspectivas à investigação. Quanto à 

selecção das aulas a observar, era importante que as mesmas recaíssem sobre um mesmo 

conteúdo, pois, desta forma, poder-se-ia analisar o modo como cada professor faz a sua 

abordagem, confrontando-se práticas e públicos diversificados. Por sua vez, o público-alvo 

deve ser diversificado, conjugando-se diferentes faixas etárias e níveis de ensino 

diferenciados. 

 Outro aspecto importante neste tipo de investigações é a criação de uma relação de 

empatia com os professores colaboradores, uma vez que o investigador desempenha um papel 

central na recolha de dados que passa pelo conhecimento e respeito pelas visões e convicções 

de cada professor, construindo-se uma relação de proximidade. 

 Deste trabalho, depreende-se a utilidade de os professores confrontarem a teoria com 

a prática, sendo relevante a análise de transcrições de aulas, com vista a uma reflexão sobre 

a prática vivenciada. Daí a necessidade daqueles, ao nível da formação, ao longo da carreira, 

encontrarem espaços de discussão e partilha de experiências sobre as práticas, 

desempenhando um papel importante os programas de formação de professores. 
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Anexo 1 
 

Análise de um Plano 

 

Item Parâmetros 1 2 3 4 5 

C
o

er
ên

ci
a 

De que forma há correspondência entre as finalidades 

enunciadas no programa e as competências 

explicitadas na planificação? 

 

     

Em que medida as estratégias seleccionadas vão ao 

encontro do desenvolvimento das competências? 

 

     

Em que medida a avaliação está adequada às 

aprendizagens realizadas? 

 

     

A
d

eq
u

aç
ão

 

 1 2 3 4 5 

As actividades foram planeadas em função das 

características da turma? 

 

     

Teve-se em conta a diferenciação pedagógica em 

função das características de cada aluno? 

 

     

Tirou-se partido dos recursos materiais e humanos da 

escola/comunidade? 

 

     

F
le

xi
b

ili
d

ad
e 

 1 2 3 4 5 

Em que medida a estrutura do plano prevê a 

possibilidade de responder a uma nova situação? 
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C
o

n
ti

n
u

id
ad

e 
 1 2 3 4 5 

De que maneira o plano enuncia um conjunto 

progressivo de aprendizagens inter-relacionadas? 

 

 

     
C

la
re

za
  1 2 3 4 5 

Em que medida as indicações expressas no plano 

são claramente inteligíveis por outrem? 

 

     

R
iq

u
ez

a 

 1 2 3 4 5 

Em que medida o plano permite o desenvolvimento 

de diferentes competências? 

     

Até que ponto este plano permite a utilização de 

diferentes estratégias e recursos? 

     

Em que medida se promove neste plano 

aprendizagens significativas para outras áreas 

disciplinares? 

     

 

Adaptado de Cortesão, 1989 
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Anexo 2 
 

Avaliação de um Plano 

 

Item Parâmetros 1 2 3 4 5 

E
fi

cá
ci

a 

Até que ponto os alunos conseguiram adquirir as 

aprendizagens planeadas? 

     

Em que medida se verificou progressão nas 

aprendizagens dos alunos? 

     

R
en

d
im

en
to

/o
p

ti
m

iz
aç

ão
 

 1 2 3 4 5 

Em que medida os recursos usados se revelaram 

adequados? 

 

     

Até que ponto as actividades realizadas permitiram 

atingir resultados desejados num tempo razoável? 

     

Em que medida as estratégias utilizadas foram 

económicas em termos de esforço? 

     

M
ax

im
iz

aç
ão

 

 1 2 3 4 5 

Em que medida a dinâmica entre os alunos evoluiu 

positivamente? 

     

Em que medida os alunos se tornaram mais 

intervenientes? 

     

Em que medida houve uma plena utilização dos 

recursos seleccionados? 

     

Em que medida o tempo de aprendizagem escolar foi 

igual para todos os alunos? 

     

  

Adaptado de Cortesão, 1989 
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Anexo 3 
 

Grade de Registo de Dados de Observação de Situações de Aula 

 

Escola, Ano e Turma_________________________________________________________________________________________________ 

Disciplina___________________________________________Professor______________________Sala_____________Piso_____________ 

Tema__________________________________________________________Nº de alunos_______________Faltas_____________________ 

Data_________/________/_________       Hora______________Tempo Livre______________ Observações__________________________ 

 

 
Tempo Espaço Intervenientes Conteúdos Actividades Tarefas Material 

Comportamentos 

Situação Observações Inferências Comportamentos 

verbais 

Comportamentos 

não-verbais 

S
eq

u
ên

ci
as

 

H 

 

M 

 

S 

 

T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

                Adaptado de Estrela ,1994 
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Anexo 4 
 

Categorização de Dados Obtidos em Entrevista ao Aluno 

 

Professor_______________________________________Data______/_____/______ 

Disciplina____________________________________ 

Ano_______Turma_______Escola________________________________________ 

 

A – Traços referentes ao aluno 

 

I – Situação de ensino-aprendidagem 

 

Interessado      Sem participação 

Esforçado      “Cabula” 

Com qualidades     Dificuldades de compreensão 

 

II – Personalidade 

Equilibrado      Instável 

Introvertido      Exibicionista 

 

 

III – Relação sócio-afectiva 

Boas relações com os colegas   Rejeitado pelo grupo 

 

 

 

IV – Inserção sócio-económica e familiar 

Bom ambiente familiar    Pais divorciados 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
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B - Traços referentes à turma 

 

I – Situação de ensino-aprendidagem 

Turma  com desempenho adequado   Pouco rendimento 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

II - Personalidade 

Turma equilibrada     Com períodos de “ansiedade” 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

III – Relação sócio-afectiva 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

IV – Inserção sócio-económica e familiar 

       Meio ambiente degradado 

       Desinteresse dos pais em relação à 

       escola 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Adaptado de Estrela, 1994 
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Anexo 5 
 

Guia de Preparação de um Encontro de Pré-Observação 

 

Professor (a):_________________________________________________________ 

Data da aula a observar:________/________/________ 

 

SEQUÊNCIA DIDÁCTICA 

 

A- Tópicos 

B- Competências a desenvolver 

C- Tarefa (actividade (s) que os alunos estarão aptos a realizar no final da 

sequência didáctica) 

 

AULA ANTERIOR (informação relevante à compreensão da aula a observar) 

 

AULA A OBSERVAR 

 

A- Competências 

B- Conteúdos 

C- Experiencias de aprendizagem 

D- Materiais 

E- Avaliação 

 

REFLEXÕES (antecipação de problemas – planificação / execução) 

 

OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS DE OBSERVAÇÃO (a definir entre o professor e o 

supervisor) 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Cortesão, 1993 
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Anexo 6 

 

Guia de Preparação de um Encontro de Pós-Observação 

 

Professor (a):_________________________________________________________ 

Data da aula a observar:________/________/________ 

 

SOBRE A AULA OBSERVADA 

 

A- Aspectos mais positivos 

 

 

B- Aspectos menos positivos 

 

 

C- Aspectos imprevistos 

 

 

D- Questões para reflexão 

 

 

 

 

SOBRE A ESTRATÉGIA DE OBSERVAÇÃO 

 

A- Dificuldades de aplicação / aspectos a reformular 

 

 

 

B- Estratégia (s) futura (s) 

 

 

 

 

 

Adaptado de Cortesão, 1993 
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Anexo 7 

 

Grelha de Observação de Actividades e de Segmentos de Aula 

 

Os segmentos de aula ou a organização e gestão das diversas actividades constituem 

as unidades estruturais básicas de uma aula. É a partir delas que se poderá 

desvendar a estrutura interna de uma aula. 

 

A grelha que a seguir se apresenta permitirá registar a hora a que o segmento começa 

assim como o tipo de actividade que se propõe e a transição para outro segmento. 

 

Tempo Actividade 
Acção de Transição 

(frase que iniciou a transição) 

____:____ 
_________________________________ 

_________________________________ 

______________________ 

______________________ 

____:____ 
_________________________________ 

________________________________ 

______________________ 

______________________ 

____:____ 
_________________________________ 

________________________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

Após preenchimento da grelha, os dados recolhidos poderão servir de análise e 

reflexão sobre os seguintes tópicos: 

 

- Tempo gasto em cada segmento e em cada tipo de actividade; 

- Actividades onde se utilizou mais tempo; 

- Actividades onde se demorou menos tempo; 

- Acções mais frequentes nos momentos de transição; 

- Acções de transição que funcionaram melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Arends, 1995 
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Anexo 8 

 

Grelha de Observação do Tempo Fora da Tarefa 
 

O tempo na tarefa é umas das variáveis mais importantes na aprendizagem dos 

alunos. É importante que os professores tomem consciência do comportamento dos 

alunos fora da tarefa. 

 

Em cada quadrícula dever-se-á registar o nome do aluno e as quadrículas deverão 

corresponder à planta da sala. De 10 em 10 minutos, preenche-se a tabela com os 

dados relativos aos alunos que estiveram fora da tarefa. Para descrever as suas 

actividades, utiliza-se os códigos abaixo apresentados. O topo da grelha servirá para 

apresentar a actividade e o tempo de duração da mesma. Dever-se-á seleccionar um 

número reduzido de alunos para que a observação possa ser mais fidedigna. Na 

presente grelha selecciona-se apenas um. 

 

 

Dados relativos às actividades 

 

Actividade 1__________________________Tempo (início / fim)________________ 

Actividade 2__________________________Tempo (início / fim)________________ 

(,) 

Dados relativos à turma 

Planta da Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno observado Aluno A Aluno B 

Aluno C 

Aluno F 

Aluno E 

Aluno H 

Aluno D 

Aluno G 

Professor 
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Dados relativos ao aluno observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos: 

C – em convívio 

N – não envolvido 

E – à espera de ajuda 

 

 

Após preenchimento da grelha, os dados recolhidos poderão servir de análise e 

reflexão sobre os seguintes tópicos: 

 

- A atitude do aluno estará relacionada como o seu posicionamento geográfico em 

relação aos colegas da turma? 

 

- Será necessário reformular a planta da sala? 

 

- O comportamento do aluno esteve relacionado com alguma actividade específica ou 

encontrou-se fora da tarefa nas actividades em geral? 

 

- Estando fora da tarefa, qual o código (C, N, E) que mais se evidenciou? 

 

 

 

 

 

Adaptado de Arends, 1995 

 

Nº 

Actividade 
Hora Código 

Aluno com 

quem 

interage 

 ____:____   

 ____:____   

 ____:____   

 ____:____   
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Anexo 9 
 

Grelha de Observação do Tempo de Aprendizagem 
 

Um elemento importante do tempo na tarefa é o tempo que o professor disponibiliza 

para a aprendizagem dos alunos. No entanto, sabendo-se que os alunos não têm 

todos o mesmo ritmo de aprendizagem, torna-se necessário verificar se o tempo da 

tarefa é verdadeiramente optimizado e se todos os alunos beneficiam do mesmo 

tempo de aprendizagem. 

 

O objectivo desta grelha será registar o tempo que os alunos utilizam para a realização 

de uma tarefa. Dever-se-á dividir os alunos em três grupos de forma a registar os que 

terminaram a tarefa antes do tempo previsto, os que utilizaram o tempo previsto para a 

realização da mesma e os alunos que demoraram mais tempo do que o planeado. 

Esta metodologia poderá ser adoptada numa aula de diagnóstico com vista a observar 

o ritmo de trabalho dos alunos. Nas aulas seguintes dever-se-á focar a observação 

nos alunos cujo desempenho seja mais relevante (os primeiros ou os últimos a 

terminar a tarefa). Dever-se-á seleccionar um número reduzido de alunos para que a 

observação seja mais fidedigna. 

 

Aula:_____________________________________Data:____________________ 

Hora de início da actividade:____________________________________________ 

Tempo previsto para a realização da actividade:__________________________ 

 

Planta da Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno B Aluno A Aluno C 

_____:____ 

Aluno D 

_____:____ 

Aluno E 

_____:____ 

_____:____ 

Aluno F 

_____:____ _____:____ 

Professor 
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Após preenchimento da grelha, os dados recolhidos poderão servir de análise e 

reflexão sobre os seguintes tópicos: 

 

- Quantos alunos terminaram a tarefa: 

 - no limite do tempo previsto; 

 - antes do tempo previsto; 

 - depois do tempo previsto. 

 

- Qual o diferencial de tempo entre o primeiro aluno a terminar a tarefa e o último? 

 

- Qual a ocupação dos alunos enquanto os restantes terminavam a sua tarefa? 

 

- O tempo utilizado pelos alunos para a realização da tarefa está relacionado com o 

tipo de actividade? Ou por norma o ritmo de trabalho dos alunos é sempre igual 

independentemente do tipo de actividade? 

 

- Como optimizar a gestão de tempo na sala de aula, para que o tempo real de 

aprendizagem seja igual para todos os alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Arends, 1995 
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Anexo 10 

 

Grelha de Observação das Práticas de Gestão Durante Períodos Instáveis 

Os períodos de instabilidade na vida da sala de aula colocam os desafios de gestão 

mais difíceis. Esta grelha permitirá adquirir um conhecimento prático sobre a gestão 

desses períodos instáveis. 

 SIM NÃO 

1. Abertura da aula 

Para iniciar a aula tranquila e eficazmente, o professor fez o 

seguinte: 

a) Cumprimentou os alunos? 

                  Ex:________________________________________ 

b) Utilizou auxiliares educativos para realizar as tarefas 

administrativas de rotina? 

Ex:________________________________________ 

c) Escreveu no quadro as tarefas iniciais? 

Ex:________________________________________ 

d) Utilizou acontecimentos de rotina ou formais para introduzir 

a tonalidade apropriada? 

Ex:________________________________________ 

e) Outros:_____________________________________ 

___________________________________________ 

2. Transições 

Registe o número de transições que observou. 

_____________________________________________ 

Descreva uma das transições. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Para que os alunos se movimentem com tranquilidade e 

eficácia de uma actividade para outra, o professor fez o 

seguinte: 

a) Apoiou-se em procedimentos de rotina? 

Ex:_______________________________________ 

b) Proporcionou uma transição coerente, dando indícios 

claros aos alunos? 

Ex:________________________________________ 

  



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

 208

 

 SIM NÃO 
 

c) Outros:_________________________________ 

_______________________________________ 

3. Terminar a aula 

Para terminar a aula de forma tranquila e eficaz, o professor fez 

o seguinte: 

a) Deu tempo suficiente para os alunos recolherem os 

materiais? 

b) Teve tempo de antecipar aspectos relevantes para a aula 

seguinte? 

c) Confiou em procedimentos de rotina para 

recolher/organizar/arrumar materiais? 

d) Deu indícios aos alunos de que o fim da aula se estava a 

aproximar? 

e) Outros:_____________________________________ 

                 ___________________________________________ 
 

  

 
 
Após preenchimento da grelha, os dados recolhidos poderão servir de análise e 

reflexão sobre os seguintes tópicos: 

 
- Em que elementos de gestão eficaz se apoiou o professor? 

 

- Que elementos faltaram? 

 

- Como integrar os elementos que faltaram nas rotinas de gestão do professor? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de Arends, 1995 
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Anexo 11 
 

Grelha de Observação da Clareza do Professor 
 
A clareza na exposição de ideias é um factor determinante na compreensão dos 

conteúdos por parte dos alunos. A clareza tem vários componentes, tais como a 

compreensão dos alunos e evitar termos ou afirmações vagas. 

 

Ao utilizar esta grelha dever-se-á observar uma exposição, durante um período de 

tempo não inferior a 10/15 minutos. A seguir poder-se-á verificar o grau de eficácia do 

professor, através dos indicadores de clareza na sua exposição. 

 

 

 

 
Após preenchimento da grelha, os dados recolhidos poderão servir de análise e 

reflexão sobre os seguintes tópicos: 

 

- Registo de exemplos da exposição do professor que reflictam cada indicador de 

clareza. 

- Como melhorar os momentos de menos clareza. 

 

 

 

 

Adaptado de Arends, 1995 

Indicadores de Clareza 
Nível de Eficácia 

Elevado Médio Baixo 

Declarou os objectivos    

Explicitou a organização do conteúdo    

Usou elos explicativos    

Deu exemplos apropriados    

Usou a técnica de regra/exemplo/regra    

Usou diversos materiais de apoio    

Fez transições suaves     

Verificou a compreensão dos alunos    

Evitou imprecisões    

Outros (especificar)    
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Anexo 12 

 

Grelha de Observação das Respostas do Professor ao Comportamento 

Inadequado do Aluno 

 

Uma das maiores preocupações em sala de aula é a forma como se deve responder 

ao comportamento inadequado do aluno.  

 

Com esta grelha pretende-se observar uma sala de aula, num período mínimo de 45 

minutos. Sempre que se observar um caso de comportamento inadequado de um 

aluno, poder-se-á utilizar os códigos abaixo descritos. (Se necessário poderá utilizar 

mais do que um código por incidente). 

 

Incidentes 
Comportamento 

inadequado 

Resposta do 

professor 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Códigos para o comportamento do aluno 

A – Comportamento inadequado mínimo 

B – Comportamento inadequado grave 

 

Códigos para as respostas do professor 

A – Em cima do acontecimento: apercebeu-se do comportamento imediatamente e 

com precisão. 

B – Sobreposição: durante a instrução 

1. Aproximou-se do aluno problemático; 

2. Manteve contacto através do olhar como aluno problemático; 

3. Integrou um comentário fora da tarefa nas actividades de ensino; 

4. Outros (especifique). 

C – Utilizou uma interrupção, isto é, pediu ao aluno para parar o comportamento 

inadequado. 

D – Reformulou para o aluno a regra ou o procedimento. 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

 211

E – Levou o aluno a identificar a regra ou o procedimento (pediu feedback ao aluno da 

compreensão da regra ou procedimento). 

F – Impôs uma consequência. 

G – Ignorou o comportamento inadequado. 

 

 

 

Após preenchimento da grelha, os dados recolhidos poderão servir de análise e 

reflexão sobre os seguintes tópicos: 

 

- Quais foram as respostas mais comuns aos casos de comportamento inadequado 

mínimo? 

- Foram bem sucedidas? 

- Quais foram as respostas mais comuns aos casos de comportamento inadequado 

mínimo? 

- Foram bem sucedidas? 

- Que soluções para as situações menos bem conseguidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Arends, 1995 
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Anexo 13 

 

Grelha de Observação da Prática do Professor 

A prática é um elemento importante no modelo de instrução directa. O objectivo é 

observar aulas em que se desenvolva uma determinada competência. A mesma 

deverá ser observada em momentos diferentes da execução da planificação 

(introduzir, desenvolver e rever a competência). Paralelamente dever-se-á prestar 

atenção ao modo como o professor gere a prática dos alunos. 

 

1. No primeiro dia em que a competência foi introduzida, que tipo de prática foi 

solicitada pelo professor: prática guiada, prática independente ou ambas? 

 

2. Quanto tempo da aula foi atribuído à componente prática? 

 

3. Qual a proporção da aula total que foi dedicada à prática? 

 

4. Descreva o comportamento do professor durante a componente prática. 

 

5. Descreva o comportamento dos alunos durante a componente prática. 

 

Após preenchimento da grelha, os dados recolhidos poderão servir de análise e 

reflexão sobre os seguintes tópicos: 

 

- De que modo o professor distribuiu a prática? Observou-se prática maciça, prática 

distribuída ou ambas? 

 

- Em que momentos do ensino da competência é que estas foram observadas: no 

início, durante a fase de desenvolvimento ou durante a revisão? 

 

- Será que o professor deu indicações de que os trabalhos práticos estavam 

adaptados às capacidades emergentes dos alunos para desenvolverem a 

competência? 

 

- Em caso afirmativo, de que maneira o professor avaliou o desempenho dos alunos? 

 

Adaptado de Arends, 1995 
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Anexo 14 

 
Questionário aplicado aos professores 

 

1. Habilitações 

□   Bacharelato □   Licenciatura □   Mestrado □   Doutoramento 

2. Curso: 
 

3. Tempo de serviço: 
 

4. Para haver sucesso na disciplina de Matemática, é fundamental o domínio da 

língua portuguesa? 

 
Sim  Não  

 

5. A importância da língua portuguesa está patente nos critérios de avaliação do 

seu grupo disciplinar ou departamento curricular? 

 

Sim  Não  

 

6. Apresente três estratégias que utilize em sala de aula para mostrar a 

importância da língua portuguesa no ensino da Matemática. 

 

 

 

7. As perguntas são uma das estratégias mais usadas na sala de aula de 

Matemática. Apresente três motivos pelos quais faz perguntas na sala de aula. 

 

 

 

8. Por que motivos considera que os alunos fazem perguntas na sala de aula de 

Matemática? 

 

 

 

9. Complete a frase: Ensinar Matemática é 
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Anexo 15 
 

Questionário aplicado aos alunos 

 

O presente inquérito surge na sequência da realização de uma tese de doutoramento 

cujo tema está associado à importância da Língua Portuguesa na compreensão da 

Matemática. Neste âmbito é importante saber a sua opinião, enquanto aluno, sobre o 

papel destas duas disciplinas. 

 

1. Sexo 

□   M □   F 

2. Idade _______ 

 
3. Ano de Escolaridade ________ 

 
4. Andar na escola é importante? 

 
 
 
 

5. Frequentando a escola, adquire mais conhecimentos? 
 

 
 

6. Acha importante aprender matemática? 
 
 
 

7. Tem dificuldades na aprendizagem da matemática? 

□   Sempre □   Muitas vezes □   Algumas vezes □   Raramente 

8. Já lhe aconteceu ter dificuldades na resolução de um exercício de 

matemática porque não percebeu o significado de algumas palavras e/ou 

frases? 

 

 

 

9. Coloca ao professor todas as dúvidas que surgem? 

□   Sempre □   Muitas vezes □   Algumas vezes □   Raramente 

□   Sim □   Não 

□   Sim □   Não 

□   Sim □   Não 

□   Sim □   Não 
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10. Em sala de aula, costuma tirar dúvidas com os seus colegas? 

□   Sempre □   Muitas vezes □   Algumas vezes □   Raramente 

11. O que aprende na disciplina de Matemática é-lhe útil no seu dia-a-dia? 

 

 

12. Para haver sucesso na disciplina de Matemática, é fundamental o domínio 

da língua portuguesa? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□   Sempre □   Por vezes □   Raramente 

□   Sim □   Não 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 16 
 

Transcrição do primeiro bloco de aulas observadas do professor A 
 
Professor: O tema que nós tínhamos para falar era o cálculo de funções e 

depois um segundo tema, um tema novo, que entrou numa fase mais avançada 

da matemática. (,) Este tema tem o nome de “Números complexos”. Começa 

logo com uma introdução para afugentar com a palavra complexos. 

Professor: Mas não, os números são nossos amigos porque nos ajudam na 

nossa vida. Quanto mais soubermos sobre números mais preparados estamos 

para a vida. 

Professor: A primeira coisa é descomplexar. O que é que tem de novo? Era 

uma coisa que fazia falta. Se as pessoas não conheciam não os podiam 

utilizar. À medida que o tempo foi correndo, foi necessário acrescentar outros 

números. No entanto há situações que conseguimos resolver sem recorrer aos 

números complexos. Por exemplo: se eu tiver um número qualquer que ao 

quadrado for 25, Se eu perguntar qual é a área deste quadrado, vocês 

responderão? 

Exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja posso resolver uma equação de 2.º grau sem recorrer aos números 

complexos. 

Professor: Agora outro exemplo: Qual é o número cujo quadrado é -1? Ou seja 

qual é o número que elevado ao quadrado é -1? Isto é em português. 

Passando para a linguagem matemática fica: 

X2 = -1 

X = ? 

Área 25 5 

5 
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Professor: Começamos a pensar e vemos logo que é impossível. Não há 

nenhum número ao quadrado que seja negativo. Então, no século XVI, os 

matemáticos não tinham informações para resolver esta situação.  

(,) 

Professor: Quantas soluções tem uma equação de 2.º grau? 

Alunos: Duas. 

Professor: E de primeiro grau? 

Alunos: Uma. 

Professor: E de 3.º grau? 

Alunos: Três. 

Professor: Muito bem 

Professor: Mas como pode ser ultrapassado a situação anterior? Só com muita 

imaginação. O que é preciso fazer? Criar novos números. Se eu criar novos 

números aquilo passa a ser possível. Os novos números são chamados de 

números imaginários. Este novo número tem um papel muito específico. Este 

novo número designa-se da seguinte forma: i = .  

Professor: Porquê “i”? Porque a palavra imaginário começa por “i”. Este “i” 

chama-se unidade imaginária. E portanto nas soluções das equações há dois 

opostos é o “i” e o “-i”. Ou seja x = i vs x = -i. E assim temos um apêndice ao 

que já tínhamos. 

Professor: A partir deste momento é que trabalhamos no domínio dos números 

imaginários. 

Professor: Com os novos números imaginários vou juntá-los aos que já 

conheço. Aos números reais vou juntar os chamados números imaginários e à 

junção de todos damos o nome de números complexos. 

Professor: Os conjuntos designam-se com letras maiúsculas ou minúsculas? 

Alunos: Maiúsculas. 

Professor: (dá exemplos no quadro). 

(,) 

Professor: Então se eu voltar às equações do 2.º grau, vejo que já não tenho 

obstáculos. Com os números imaginários eu resolvo todas as equações do 2.º 

grau. E portanto se eu quiser resolver a equação do 2.º grau (professor resolve 

o exercício no quadro sem solicitar a colaboração dos alunos): 

X2 = -4  
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� X2 + 4= 0  
� X=  .  

 
Professor: Agora isto passa a ser possível. Se eu trabalhar em C, quais são as 

soluções desta equação? (professor resolve o exercício no quadro sem solicitar 

a colaboração dos alunos). 

Professor: Agora uns exercícios do género: Calcule a soma, a diferença e o 

produto das raízes da equação. Estou a levar-vos já no domínio das operações 

com os números imaginários. Estamos também a falar das operações 

matemáticas, no domínio da adição, subtracção e multiplicação. Falta a quarta 

operação, damos na próxima aula. 

Professor: Qual é a quarta operação matemática: 

Aluno: Divisão. 

Professor: Se eu somar 2i + (-2i) = qual é a solução? 

Aluno: Zero. 

Professor: Zero, 2i – 2i = 0 

Professor: Se eu fizer a diferença 2i- (-2i) = 

Aluno: -4i 

Professor: 2i+2i=4i 

                 2i-2i = -4i 

Professor: Produto 2i x (-2i)= -4i2  = -4 

Professor: O produto é 4, a soma é 0 e a diferença é 4i ou -4i.  

Professor: Olhando para os resultados obtidos, quais são os números 

complexos, os números reais e os números imaginários puros? 

Professor: Ora bem, resposta a dar: Complexos quais são? 

Alunos: São todos. 

Professor: 0, 4i, -4i, 4. Todos os meus números são complexos. 

Professor: Números reais? 

Alunos: 0 e 4. 

Professor: Bom, imaginário puro. Puro é um adjectivo. Ele diz-se imaginário 

puro quando só tem uma parte imaginária. Ora os que cabiam ali são o 4i e o -

4i. 

Professor: Ora bem, como é que temos a forma utilizada normal de 

apresentação dos números complexos? Temos uma geral, a associação de 

duas partes a+bi. O a e o b são números reais. O a é chamado de parte real o 
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bi a segunda parte, parte imaginária e o b é o coeficiente da parte imaginária. E 

portanto quando a parte real não existe, se a parte real for 0, só existe a parte 

imaginária. Quando só temos a parte imaginária é o chamado imaginário puro, 

não depende da parte real. 

Professor: É nisto que se baseia a teoria dos números complexos. Com eles 

deixo de ter impossibilidades. Vejam como a criação de números imaginários 

permitiu fazer a transposição para resolver os problemas do dia-a-dia. 

(,) 

Professor: Vamos fazer dois ou três exercícios. (professor passa os exercícios 

no quadro e resolvem-nos em conjunto). 

Fim de transcrição 
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Anexo 17 
 

Transcrição do segundo bloco de aulas observadas do professor A 
 
Professor: Ora bem, então, ontem estivemos a ver a operação de radiciação 

(escreve fórmula no quadro), e portanto trabalhámos com esta fórmula 

trignométrica. 

(,) 

Professor: Se for dois é? 

Alunos: Uma raiz quadrada. 

Professor: Se for três é? 

Alunos: Uma raiz cúbica 

(professor explica as fórmulas no quadro) 

Professor: Vimos isto ontem. Para uma raiz quê? 

Alunos: Raiz cúbica 

Professor: Muito bem. Trabalhámos esse valor na forma trignométrica. E ela 

estava na forma trignométrica? 

Aluno A: Estava na forma algébrica. 

Professor: Ora bem, esta fórmula tem um nome, 

Alunos: Segunda fórmula de Moivre. 

Professor: Isto porque nós tínhamos visto o quê? 

Alunos: A primeira fórmula de Moivre. 

Professor: Então estamos em condições de aplicar a segunda fórmula 

de,Vamos resolver a equação em C. 

Professor: Aluno B, como se chama aquele conjunto? 

Aluno B: Números imaginários. 

Professor: Números imaginários? De certeza? 

Aluno B: Pois, números imaginários, não é? 

Aluno C: Números complexos. 

Professor: Exacto. Representa o conjunto dos imaginários com os reais. 

Professor: Agora sabemos que já não há impossibilidades com os números 

imaginários. Portanto tudo é possível. Vamos então resolver a equação 

segundo a fórmula de, Z4 = 1. 
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Professor: Este é um processo directo que conduz à busca de soluções. Como 

sempre em matemática podemos resolver isto de outra maneira. Eu depois vou 

mostrar como podemos resolver isto de uma forma genérica. 

Professor: Vamos à primeira questão. Então o que é que nós fazemos de forma 

rotineira? 

Aluno A: Passar da forma algébrica para a forma trignométrica. 

Professor: Muito bem. E o número é real ou imaginário? 

Aluno A: Número real. 

Professor: Se formos à forma característica de representação dos números, 

Aluno C, como é que chamamos a esta forma de representação? 

Aluno C: Não estou a perceber. 

Professor: Vamos representar isto em que plano? 

(Silêncio) 

Professor: Plano? 

Aluno D: Argand. 

(Professor faz a representação no quadro) 

Professor: Então o nosso Z4 = 1� Z4 = cis 0. Ora então o nosso Z será a raiz 

quadrada. Não é Aluno E? 

Aluno E: Não. É raiz quarta. 

Professor: Raiz quarta, muito bem. 

(Professor resolve exercício no quadro com a participação dos alunos) 

(,) 

Professor: E o nosso K vale? Primeiro valor para o K, qual é? 

Alunos: 0. 

Professor: Segundo valor? 

Alunos: 1. 

Professor: Terceiro valor? 

Alunos: 2. 

Professor: Quarto valor? 

Alunos: 3. 

Professor: Ora bem, tenho aqui tudo o que preciso. (Apresenta fórmula final). 

Professor: E agora uma coisa que eu gosto que é fazer a representação, 

Ontem fizemos essa construção geométrica e fizemos uma solução triangular. 

Agora vamos ter uma solução, Aluno E, se temos quatro soluções? 
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Aluno E: Quadrangular. 

Professor: Muito bem. E vamos representá-la no plano de? 

Alunos: Argand. (respondem sem hesitação). 

(Professor faz a representação gráfica no quadro) 

Professor: Aluno A, quais as soluções de uma espécie e de outra espécie? 

Aluno A: Não estou a perceber. 

Professor: Queremos saber quais são uns e outros. 

Aluno A: Uns e outros como? 

Professor: Sabemos que neste conjunto temos números de duas espécies, 

Aluno A: Ah, já percebi. Os reais e os imaginários. 

Professor: Quais são os reais? 

Aluno A: O 1 e o -1. 

Professor: E os imaginários, Aluno E? 

Aluno E: i e –i. 

Professor: Muito bem. Não sei se perceberam isto. Alguma dúvida? 

Alunos: Não. 

Professor: Bom, eu tinha dito que isto se podia resolver de outra maneira. Um 

processo que é generalizado e serve para encontramos soluções por outra via.  

(Resolve exercício no quadro) 

Professor: Vamos então pôr em prática o que aprendemos. Resolve em C a 

equação: Z3 = 8i. Esta equação já a conhecem. Então o que nós temos é que 

escrever o Z e agora trabalhamos na forma trignométrica: Z = Pcis        8i →8 

cis . 

(Professor resolve exercício no quadro) 

Professor: Isto já sabem fazer. Nós falámos nisto com quê? 

Alunos: (Silêncio). 

Professor: Antes da radiciação vimos o quê? 

Alunos: 

Professor: Há dúvidas? 

Alunos: (silêncio) 

Professor: Mais um exercício para treinarmos operações com números 

complexos. 

Z = 1 -  i 
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Professor: Este número complexo está em que forma? 

Aluno A: Algébrica.  

(Professor escreve no quadro Z = 1 -  i → forma algébrica) 

Professor: Muito bem. E o que é que tenho que fazer? 

Aluno A: Passar para a forma trignométrica. 

(Professor escreve no quadro Z = Pcis  → forma trignométrica) 

(Alunos resolve o exercício no caderno) 

Professor: Perceberam? Agora é só fazerem as contas. 

Aluno A: Professor, a , O que tenho dá-me . Agora não estou a ver, 

Professor: Tem que recorrer ao plano de Argand. (Explica no quadro) 

Professor: Em que quadrante está colocado o afixo? 

Alunos: No quarto. 

Professor: Logo tem que determinar, 

Aluno B: Professor pode dar ? 

Professor: Não. A raiz quadrada nunca pode ser negativa (,) Vai ter que usar 

o teorema de Pitágoras. 

Aluno C: Professor, pode ser assim? (apresenta o exercício no caderno) 

Professor: Sim, vai num bom caminho. Agora é só fazer contas. Pronto ficamos 

por aqui. 

 

Fim de Transcrição 
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Anexo 18 
 

Transcrição do primeiro bloco de aulas observadas da professora B 
 

 
Professora: Então vá meninos, hoje é a lição 108 (escreve no quadro). O 

sumário é: Introdução ao estudo do capítulo “Funções”. Conceito de função. 

Domínio e contradomínio de uma função. 

(Alunos passam sumário para o caderno) 

Para tentarmos compreender o conceito de “Função” trouxe aqui uma tarefa 

pequenina que espero que vocês façam sozinhos. Depois discutimos o 

conceito. (distribui ficha de trabalho) 

Para já o objectivo é que vocês leiam sozinhos e façam sozinhos. Depois todos 

juntos já vamos sintetizar isso. 

(6 minutos depois) 

Professora: Podemos passar à correcção ou não? 

Alunos: Sim. 

Professora: Temos uma “Máquina de perguntas”. O programa gera na caixa da 

esquerda, o nome de um país. Na caixa da direita, o programa devolve um 

novo elemento, neste caso o nome da sua capital. 

Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora: Então nós vamos representar em diagrama. A este diagrama 

damos o nome de “Sagital”. Temos dois conjuntos, um conjunto de partida e 

um conjunto de chegada. 

Professora: Neste caso (referindo-se à ficha de trabalho), o conjunto de partida 

é o conjunto que tem o quê? 

Alunos: Os países. 
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Professora: (professora passa os diagramas para o quadro, resolvendo o 

exercício através das respostas dos alunos) 

 

Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

Professora: Atenção! Estas setas estão neste sentido, não é por acaso. 

Encontram-se na direcção de partida em direcção à chegada. Temos uma 

correspondência entre dois conjuntos. 

Aluno A: De partida e de chegada. 

Professora: Muito bem. 

Professora: Neste caso todos os países têm uma capital. Verdade? Tem mais 

do que uma? 

Alunos: Não só têm uma. 

Professora: Correspondência entre dois conjuntos: a todos os elementos do 

primeiro conjunto faz corresponder um e só um elemento do segundo conjunto. 

O primeiro conjunto, partida; o segundo conjunto, chegada. Aos elementos do 

conjunto de partida nós chamamos domínio. Aos elementos do conjunto de 

chegada, nós chamamos contra-domínio. Podemos atribuir um nome à nossa 

correspondência. É sempre representada por uma letra minúscula. Para 

indicarmos o domínio representamos com a letra D seguido do nome da 

correspondência, que neste caso é f = Df. O domínio é o conjunto de partida, é 

o conjunto de todos os objectos. O contradomínio todos os elementos que têm 

correspondência com o primeiro conjunto. Nós cá na aula vamos representar o 

contradomínio com o Df’. (,) 

Professora: (professora escreve a resposta no quadro). Então podemos dizer 

que “f” é uma função porque a cada elemento do conjunto A corresponde um e 

só um elemento do conjunto B. 
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D = {Eslovénia, Portugal, Espanha, França} 

Df’ = {Liubliana, Lisboa, Madrid, Paris} 

Professora: Agora vamos pensar noutra situação. Eu vou introduzir um número 

e a máquina vai-me devolver o seu quadrado. 

Aluno B: Agora vai sair tudo mal. 

Professora: (enuncia o exercício) 

Máquina de Perguntas 

 

 

 

 

 

Professora: Sugestões, 

Aluno C: 5 

Professora: Qual o número que a máquina vai devolver? 

Aluno C: 25 

Professora: Aluno D, outro, 

Aluno D: 6, 36. (apresenta o número e a resposta). 

Professora: Mais, um número negativo, não? 

Aluno E: -2. 

Professora: E depois, o que dá?  

Aluno E: 4 

Professora: -4 ou 4? 

Alunos: 4. (professora apresenta o raciocínio no quadro). 

Professora: Temos o 1.º conjunto que é o que eu vou introduzir na máquina. 

Temos o 2.º conjunto que são os que a máquina me vai devolver. Agora vou 

dar o nome a esta correspondência. (apresenta todo o raciocínio no quadro). 

Aluno: c. 

Exercício 

 

 

 

 

 

Introdução do 
número 

Devolve-me o 
seu quadrado 

2
5 
3
6 
4 
 

  
5 
  
6 
-2 
-5 

c A B 
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Professora: c. Pode ser. Será esta correspondência uma função? 

Alunos: É. 

Aluno B: Por acaso não é porque o 25 tem duas setas. 

Professora: O que é que diz a definição? 

Alunos: (Lêem em voz alta a definição da ficha). 

Professora: Então agora reparem, Todos têm correspondência? A todos eles 

não correspondem um e só um do outro lado? Então é uma função. Para ver se 

é função ou não, da partida só pode sair uma só seta. 

Professora: (escreve resposta no quadro) Então vamos dizer “c” é uma função 

porque a cada elemento do conjunto A corresponde um e só um elemento do 

conjunto B. 

Professora: Vamos lá pensar noutra máquina de perguntas. Introduzimos um 

número e a máquina devolve-nos os seus divisores. 

Professora: Vá, conjunto de partida. 

Alunos: 1, 3, 4. 

Professora: Vocês estão a dar os números que só têm dois divisores para ser 

mais fácil, não é? 

 

Representação do Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

2 alunos: Já não é uma função porque a cada elemento do conjunto A 

correspondem vários elementos do conjunto B. 

Professora: Vamos chamar “h” à nossa correspondência. A minha pergunta, 

que os alunos A e B já responderam, é saber se a correspondência “h” é uma 

função? Não é uma função porque há elementos do conjunto A com mais do 

que uma correspondência no conjunto B. 

Professora: Quem é que não está a perceber? Para já ver se é função ou se 

não é função. Está bem? 

1 
3 
2 
4 

  
1 
  
3 
  
4 
 

h 
A B 
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Professora: Vamos ver outro. Introduzimos um número entre 1 e 8 e a máquina 

dá-nos a raiz quadrada se for número inteiro. Pelo menos quero que 

introduzam três números. 

Alunos: 4, 8, 2. 

Professora: Qual é o número que ao quadrado dá 8? 

Aluno: 2. 

Professora: Ah! O 2 ao quadrado dá 8? 

Aluno: Não. É o 4. 

Professora: Ah! E o 4 ao quadrado dá 8? Não há nenhum número inteiro que 

ao quadrado dê 8. Portanto neste caso trata-se de uma dizima infinita. Para ser 

função, todos os elementos têm que ter uma correspondência, portanto não é 

função. Há elementos do conjunto A que não têm correspondência com os 

elementos do conjunto B. 

Professora: Abrem o livro na página 11. Vamos tentar responder oralmente ao 

exercício 1. 

Professora: 1.1.Aluno F, é função ou não? 

Aluno F: É. 

Professora: 1.2.Aluno C? 

Aluno C: Não é. 

Professora: Porquê? 

Aluno C: Porque há um elemento do primeiro conjunto que não tem 

correspondência no outro. 

Professora: 1.3. Aluno G, é função? 

Aluno G: Não. 

Professora: Porquê? 

Aluno G: Porque o mês de Fevereiro corresponde a mais do que um. 

Professora: 1.4. Aluno H, sim ou não? 

Aluno H: Acho que não é. 

Professora: Porquê? 

Aluno H: Porque saem várias setas, 

Professora: Eu não tenho que me preocupar com o conjunto de partida. É 

função. 

Professora: Aluno I? 

Aluno I: Não, porque Lagos não tem correspondência e Faro tem duas. 
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Professora: Muito bem. Trabalho de casa, exercício 3 e 4 da página 12. 

 

Fim de transcrição 
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Anexo 19 
 

Transcrição do segundo bloco de aulas observadas da professora B 
 

Professora: Bom meninos, vamos lá começar. O sumário vai ser “Construção 

de translações”. Resolução de exercícios. 

(Alunos passam sumário para o caderno) 

Professora: Vamos recapitular aquilo que falámos na aula anterior. Falámos em 

movimentos de translação. Mas se calhar antes de recapitularmos vocês vão-

me dar alguns exemplos do nosso dia-a-dia. Alguém se lembra de exemplos? 

Aluna A: O meu deslocamento. 

Professora: Sim, muito bem. Mais, 

Aluna A: A deslocação de uma cadeira. 

Professora: Certíssimo. Mais alguém se lembra de mais alguma? Por exemplo, 

o teleférico? Será? 

Alunos: Sim. 

Professora: Qual é a ideia que vocês têm de uma translação? 

Aluno B: É sempre, Tem a mesma forma. 

Professora: É sempre geometricamente igual. E mais? 

Aluno C: E a direcção mantém-se. 

Professora: Ou seja, não roda. É isso que quer dizer? 

Um movimento de translação é um movimento segundo uma recta em que a 

dimensão se , 

Alunos: Mantém. 

Professora: Então reparem. (professora lê o exercício). Aluno D, quais as 

figuras que apresentam movimentos de translação? 

Aluno D: São as figuras C e E. 

Professora: Vocês concordam? 

Alunos: Sim. 

Professora: Porquê? 

Alunos: São geometricamente iguais. 

(,) 

Professora: Na página 60, o exercício 1 pede para identificar as figuras que não 

podem ser obtidas pela figura X num movimento de translação. 

Professora: Aluno E, diga lá um, 
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Aluno E: A. 

Professora: Aluno F? 

Aluno F: Pode ser a C. 

Professora: Muito bem. Porquê? 

Aluno F: Não está no mesmo sentido. 

Professora: E não é geometricamente igual. Mais? 

Aluno D: A e B. 

Professora: Pela mesma razão da C. 

Professora: Aluno G, diga lá outra? 

Aluno G: A e D. 

Professora: Muito bem. Aluno H? 

Aluno H: F. 

Professora: F. Mais? O E diz o Aluno I. Concordam? 

Alunos: Sim. 

Professora: Ora, dado que não têm material, eu vou construir uma figura de 

translação no quadro, usando material de desenho. Depois vocês fazem a 

vossa usando as quadrículas. Então vamos lá. Vamos pensar que a nossa 

figura é um triângulo. (Professora desenha triângulo no quadro). 

Professora: E agora quero uma figura transformada pela translação a que o 

ponto A vai corresponder à A’. É óbvio que com as quadrículas é mais fácil. No 

quadro vou fazer com material de desenho.  

Professora: O que é que preciso de fazer? Unir o ponto A ao ponto A’. Significa 

que toda esta figura se vai deslocar neste sentido, nesta direcção e com este 

comprimento. 

Agora para eu marcar os outros vértices o que é que eu tenho de construir? Ou 

seja temos de construir o quê? 

Alunos: Rectas paralelas. 

(Professora resolve o exercício no quadro). 

Professora: Assim se constroem translações se termos quadrículas. Agora 

vamos construir o mesmo com quadrículas que eu vou desenhar no quadro. 

Professora: Posso apagar? 

Alunos: Sim. 

Professora: Então vamos desenhar o nosso triângulo no quadriculado.  

(Professora faz exercício no quadro). 
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Reparem agora, Eu vou dizer que um triângulo transformado por meio de 

uma translação a que o ponto A corresponde o ponto A’. Vamos ver que 

movimento eu posso passar do ponto A para A’. 

Professora: Como posso passar? Digam lá vocês? Sugestões, 

Alunos: Contar as quadrículas. 

Professora: Contar as quadrículas. Como? 

Aluno J: Contar de A até ao C. 

Professora: Não. Não posso contar quadrículas de A para C. Mas posso 

encontrar movimentos para a direita e para a esquerda. 

(Professora resolve exercício no quadro) 

Professora: Toda a gente percebeu? 

Agora vou fazer o mesmo com os outros vértices. (Resolve exercício) 

(Alunos resolvem exercício no caderno). 

Professora: Depois de fazerem o exercício, livro página 60. 

Aluno J: Exercício quê? 

Professora: 2. Página 60, exercício 2. 

Aluno F: É o 2 e mais qual, professora? 

(Professora escreve no quadro os exercícios) 

Professora: Aluno L, qual é o transformado do ponto B? 

Aluno L: É o F. 

Professora: Sim senhor. Pode-me dizer quais são as coordenadas do ponto F? 

Aluno L: 10. 

Professora: E isso é o ponto X ou Y? 

Aluno L: X. 

Professora: E no Y? 

Aluno L: -4. 

Professora: Então as coordenadas são 10 e -4. Certo? 

Professora: Aluno M, quais são as coordenadas originais do ponto E? 

Aluno M: O 7 e o 8. 

Alunos: Não. Não são esses. 

Professora: Então? 

Alunos: -6 e -2. 

Professora: Aluno M, vamos lá. (Professora explica o exercício à aluna). 
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Professora: Agora vamos construir translações usando quadrículas. Página 58 

à excepção do 1.6. 

(Alunos resolvem o exercício) 

Professora: É isso mesmo aluno B. Muito bem. 

Aluno F: O que é para fazer no exercício 1.6.? 

Professora: É para fazer o que o aluno F não ouviu. Não é para fazer porque 

ainda não demos. 

Aluno F: Então já fiz. 

Professora: Está a ver que quando quer, faz, 

Professora: (dirige-se à turma) Ainda falta muito? Queria corrigir convosco, pelo 

menos, o primeiro exercício.  

Professora: Vamos lá então, só a 1.1. 

Professora: (Apontando para o livro) Aluno N, diga-me se são geometricamente 

iguais? 

Aluno N: Sim 

Professora: Olhe lá quantas quadrículas tem a base? 

Professora: Aluno O, que hoje ainda não falou, quais são as coordenadas do 

ponto A? 

Aluno O: 2. 

Professora: Coordenadas do ponto A? 

Aluno O: 2. 

Professora: 2 é o Y. E o X? 

Alunos: -6. 

Professora: A (-6, 2). 

Professora: Aluno F, pode dizer-me as coordenadas do A’? 

Aluno F: A’ (-1 -0). 

Professora: Não concordo nada com isso. Olhe bem, 

Aluno F: A’ (0, 2). 

Professora: Agora vamos parar aqui um bocadinho. 

Professora: Foi pedido para andarem 6 unidades para a direita. E 

movimentaram-se no horizontal ou na vertical? 

Alunos: Na horizontal. 

Professora: E na horizontal qual é o eixo que vocês têm? 

Alunos: É o X. 
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Professora: Certo. Pronto, há dúvidas? Podem arrumar. 

 

Fim de transcrição 
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Anexo 20 
 

Transcrição do primeiro bloco de aulas observadas da professora C 
 

Professora: Na última aula fizemos a introdução ao estudo das sucessões e 

fizemos o exercício da página 11. Hoje são as lições xxx e vamos para o 

segundo assunto deste tema que é a definição de sucessão de números reais. 

Aluno A: Isso é o sumário? 

Professora: Sim. 

Professora: Ora bem, então vamos para, 

(escreve no quadro a actividade que vão resolver – página 12 / actividade 

inicial 2) 

Professora: Tal como fizemos na última aula, vamos resolver a actividade 

inicial que serve de introdução ao assunto que vamos estudar hoje. Actividade 

inicial da página 12. Pensem um bocadinho nessa actividade. Qualquer dúvida 

é só chamar. 

(3 minutos depois) 

Aluno B: Já está. 

Professora: Já chegaste à expressão geral? 

Aluno B: Sim. (Aluno B e Aluno C trocam impressões sobre os resultados do 

exercício) 

Professora: Deixem as vossas colegas pensar, ainda não fizeram, 

(Alunos trocam impressões uns com os outros) 

Professora: Está? Já conseguiram? 

Alunos: Sim. 

Professora: Podemos corrigir? 

Alunos: Sim. 

(Professora lê o enunciado e passa a tabela para o quadro) 

Professora: Portanto toda a gente sabe ou já deram conta que as casas de um 

lado da rua estão os números pares e do outro os ímpares. 

Aluno B: Nunca reparei. 

Professora: Mas normalmente é assim. 

(professora resolve o exercício, explicitando o raciocínio em voz alta. Alunos 

chegam ao resultado sem dificuldade) 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

 236

Professora: Então perceberam que com o termo geral pode-se encontrar o 

número da porta qualquer que seja a posição dada. 

Professora: Agora o exercício 2.2. – Qual é o número da porta de casa do 

Pedro? Quem vem fazer ao quadro? 

Aluno B: Posso ser eu. (Aluno resolve o exercício correctamente. Professora 

explica o resultado. Após a explicação, o aluno escreve a resposta completa. O 

n.º da porta da casa do Pedro é o 79) 

Professora: Dúvidas? 

(Professora apresenta um acetato explicativo sobre Definição de sucessão de 

números reais, fazendo um paralelismo com temas trabalhados em anos 

anteriores (funções)). 

Professora: Agora alguma linguagem correspondente às sucessões (recorre ao 

acetato). É importante saber isto. Têm que saber do que se está a falar porque 

dão-vos o termo e pedem a ordem ou dão a ordem e pedem-vos o termo. 

Portanto ao fim e ao cabo vocês já trabalharam isto só que agora as coisas 

passam a ter nomes específicos. 

Professora: Alguma dúvida? 

Alunos: Não. 

Professora: Então vamos passar para a página 13. Ora bem, o exemplo dois 

diz o seguinte, (passa o exercício no quadro e resolve-o com a colaboração 

dos alunos) 

Professora: Aqui não há dúvidas? Esta parte é muito fácil. 

Professora: an+1=  . 

Aluno C: Podemos cortar!?... 

Professora: O que é que cortavas? 

Aluno C: O n. 

Professora: (exemplifica no quadro porque não é possível). Como temos uma 

soma não é possível cortar. 

(Professora resolve o exercício 2.3.no quadro) 

Professora: N é ou não um número natural? (apresenta os resultados) 

Alunos: É. 

(professora escreve a resposta no quadro. Como só é N, conclui-se que 1.02 é 

termo de sucessão. Trata-se de um termo de ordem 50.) 
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Professora: Como é que sabemos que o resultado está correcto? (professora 

explica no quadro com a ajuda dos alunos) 

Aluno A: Professora não percebi! 

(professora explica de novo) 

Professora: Até aqui, alguma dúvida? 

Alunos: Não. 

(professora apresenta outro exercício e resolve-o no quadro) 

Aluno C: Professora, pode abrir a porta um bocadinho, se faz favor? 

Professora: Posso. 

Professora: Vamos ver quanto é que dá este resultado. Se dá um número 

natural ou uma dizima. 

(Alunos apresentam resultados) 

Professora: (escreve a resposta no quadro). Como  é IN, conclui-se que não 

é termo de sucessão. 

Aluno A: Não pertence, não é? 

Professora: Sim. 

Professora: Alguma dúvida que queiram colocar? 

Alunos: Não. 

Professora: Então 2.1. e 2.2., da página 13. 

Professora: Não se esqueçam que têm que saber estes dois conceitos: termo e 

ordem. Então ordem é o valor de IN, coloca-se no valor de IN. Lembram-se da 

última aula das figuras e dos pontinhos? Só que na última aula vimos uma 

situação da vida real e hoje estamos a ver em contexto matemático. 

(Alunos resolvem os exercícios) 

Professora: Qualquer dúvida é só chamar. 

Aluno B: Professora, tenho uma dúvida. Pode vir cá? 

Aluno A: Professora, pode chegar aqui? 

Aluno D: E assim dá professora? 

Aluno B: Já fiz. Será que está certo? 

Aluno E: Professora, 

(professora circula pela sala e tira dúvida aos diferentes alunos) 

(alunos tiram dúvidas em conjunto) 

Professora: Vamos resolver a 2.1.. (resolve exercício no quadro) 
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Professora: Dúvidas? 

Alunos: Não. 

Professora: Alínea b), quem vem corrigir ao quadro? 

Aluno F: Eu. 

Professora: Alguém tem alguma coisa a dizer? 

Alunos: Esses 1, 2, 3, 4, 5, 

Aluno F: Humm, fica só o 30.  

Aluno F: Quando eu estava no quadro a escrever ninguém falou, só quando a 

professora perguntou é que disseram, espertos! 

Professora: Alínea c), quem resolve? 

Aluno A: Eu. (aluno resolve o exercício mas tem dúvidas. Professora auxilia) 

(Professora resolve dúvidas individualmente) 

Professora: Na 2.2. podemos corrigir já a alínea a). 

Alunos: Podemos. 

(Professora corrige o exercício e explica-o recorrendo ao caso notável da 

multiplicação) 

Aluno G: Professora, pode explicar outra vez, se faz favor? 

Professora: Sim. (apresenta a explicação no quadro) 

Aluno C: Professora, não percebi. O dobro do quadro pelo segundo? 

(professora explica de novo) 

Aluno B: O outro também é fácil. 

Aluno H: (dirigindo-se ao Aluno B) Dá-te quanto? 

Aluno B: (aluno apresenta o resultado) 

Aluno H: E pode ser? 

Aluno B: Pode. 

Professora: Resolveram a alínea b)? 

Alunos: Sim. 

(Professora resolve e explica o exercício, assegurando-se da compreensão dos 

alunos) 

Aluno H: Professora, por que é que ficou n2+1? 

Professora: Porque eu substitui mal, Fica n2-1. 

Professora: Bom, vou indicar-vos um exercício para trabalho de casa. Pode 

ser? 



A Língua Portuguesa numa Perspectiva Transversal – O Discurso Pedagógico na Aula de Matemática 
 

 239

(Alunos passo o trabalho para o caderno. Professora recorre ao quadro para 

fazer algumas anotações). 

Aluno B: E vamos trabalhar sempre em fracção? 

Professora: Sim, se tiver fracção, sim. Continuamos na próxima na aula. Bom 

fim de semana. 

 

- Fim de transcrição - 
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Anexo 21 
 

Transcrição do segundo bloco de aulas observadas da professora C 
 

Professora: Lição n.º 43 e 44. 

Aluno A: Professora, posso sair 10 minutos mais cedo?  

Professora: Qual o motivo? 

(,) 

Professora: E o sumário é continuação da aula anterior. 

Aluna B: Posso entrar, professora?  

Professora: Está atrasada! Qual o motivo? 

Aluna B: Professora, atrasei-me 

Aluno C: Posso, professora?  

Professora: Sim, mas está atrasado. 

Professora: Ponta da situação relativamente à ficha da aula passada. O objectivo é 

continuar essa ficha com consulta. E sempre que tenham dúvidas é só perguntar. 

Podem consultar o caderno, o livro, etc, Depois no final recolho a ficha para corrigir e 

avaliar. Está bem? 

Aluno A: É hoje que a professora recolhe a ficha? 

Professora: Sim, para corrigir. 

Aluno D: E a outra ficha é para entregar quando? A da outra professora já não conta? 

Professora: Sim, entregam no fim. 

Aluno D: Tenho que calcular o S não é professora? 

Professora: Faz os cálculos preliminares e depois continua. 

Aluna E: Professora, esta conta fica assim?  

Professora: Vamos ver. O segundo termo depende do anterior. Está bem. Agora 

temos que simplificar. 

Aluno E: Ai é? Pode ser assim? 

Professora: Como é que eu divido dois números fraccionários? Passo para a 

multiplicação, invertendo a ordem. Multiplicamos numerador com numerador e 

denominador com denominador. 

Aluno B: Ah! Temos que reduzir ao mesmo denominador? 

Professora: Sim, muito bem. Percebeu? 

Professora: Aluno F, tem alguma dúvida?  

Aluno F: Não, não. 

Aluno G: Professora, aqui no 6? Não estou a perceber. 

Professora: Fracção irredutível o que é? 

Aluno G: (silêncio) 
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Professora: Assim está na forma irredutível? 

Aluno C: Não. 

Professora: Então o que tenho que fazer? (Professora faz a explicação) 

Aluno E: Professora, isto fica assim? 

Professora: 6 não é? 

Professora: Onde foste buscar o -6? (professora acompanha o raciocínio da aluna). Ah 

muito bem, está bem aplicado. Está certo o teu raciocínio. Muito bem! Fizeste tão 

poucos cálculos que eu pensei que não estava certo. Agora ainda não está concluído 

o exercício. Tem que ver a diferença. 

Aluno E: Como é que faço isso? 

Aluno B: Reduzir ao mesmo denominador. 

Aluno F: Professora, não percebo a 6. 

(Professora explica o raciocínio) 

Aluno D: Isto aqui não dá variável? 

Professora: E será que é monótona? 

Aluno D: Eu acho que não. 

Professora: Como é que vejo que é monótona? 

Aluno D: (aluno dá a explicação). 

Professora: Atenção, não está bem, tem que ser duas vezes ou seja (2xN+2). Temos 

que adicionar coisas iguais. 

Aluno D: Ah, já percebi N+ N5. Depois podemos juntar não é professora? 

Professora: Agora sim. Não podemos juntar coisas diferentes. 

Aluno E: Aluno D, já fizeste a 7? É para fazer o quê? 

Aluno D: Tens que fazer o índice de N+1 mais o índice de N para ver se é crescente 

ou decrescente. 

Aluno B: Pois para ver se é monótona. Eu já te tinha dito. 

Aluno H: Professora, aqui fica assim? 

Professora: Muito bem, é assim. 

Aluno B: Como é que fizeste? 2N+1+3? 

Aluno E: Sim, e depois N+1+4 

Aluno B: E é só isto? 

Aluno E: Acho que sim. 

Aluno B: Não isto não é assim, Não sei fazer. 

Professora: Bom está na hora, não é? Podem terminar em casa e entregam-me na 

próxima aula. 

 
Fim de Transcrição 
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Anexo 22 
 

Questionário do primeiro bloco de aulas observadas do professor A 
 

 
Após observação atenta da transcrição da aula que o /a ajudará a uma análise 

retrospectiva da sua “performance” na sala de aula, responda às seguintes 

questões. 

 

1. O discurso, ao longo da aula, assenta, segundo vários investigadores, no 

modelo I-R-A, ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e 

avaliação do professor (feedback ou reforço positivo). Tendo em conta este 

modelo, qual dos parâmetros (o I, o R ou o A) está menos presente na sua 

aula? Existe algum motivo para que isso aconteça? 

 
2. Ao longo desta transcrição os alunos nunca colocam questões. Qual será o (s) 

motivo (s)? 

 
3. A maioria das questões feitas pelo professor foi dirigida ao grande grupo, 

obtendo, desta forma, respostas colectivas. Qual a desvantagem desta 

estratégia? 

 

4. As respostas individuais foram sempre dadas pelo mesmo aluno. Como poderá 

alterar esta situação? 

 
 

5. Que parte (s) da aula poderia deixar de ser expositiva e ser mais interactiva, 

através de questões colocadas aos alunos? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. O seu questionamento em sala de aula permitiu o preenchimento da seguinte 
tabela: 
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Nível Cognitivo das Perguntas Frequência em Sala de Aula 

 
6.1. Que conclusões retira? 

 
 

7. Se um aluno lhe perguntasse em que situação do dia-a-dia pode aplicar a 

teoria dos números complexos, o que lhe responderia? 

Retórica – referem-se àquelas para as quais os 

professores não esperam uma resposta. 

 

Rotina – são utilizadas com o intuito de facilitar a 

discussão e o processo de condução das aulas. 

 

Memória – apelam à reprodução de factos, 

definições, fórmulas, recurso a processos que 

remetem para a memorização. 

 

Pensamento Convergente – exigem, por parte 

do aluno, a elaboração de uma explicação, na 

qual se relacionam factos, conceitos já 

incorporados nos seus esquemas mentais. 

Apesar de exigir mais dos alunos, requerem uma 

resposta exacta com raciocínio. 

 

Pensamento Divergente – permitem a 

construção de mais de uma resposta considerada 

correcta. Neste caso, os alunos são estimulados 

a utilizar um pensamento mais elaborado, 

visando o desenvolvimento da sua capacidade de 

fazer previsões, estabelecer hipóteses e 

inferências. 

 

Outras – o professor faz a pergunta e dá a 

resposta. 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Anexo 23 
 

Questionário do segundo bloco de aulas observadas do professor A 
 

Após observação atenta da transcrição da aula que o / a ajudará a uma análise 

retrospectiva da sua “performance” na sala de aula, responda às seguintes 

questões. 

8. O discurso, ao longo da aula, assenta, segundo vários investigadores, no 

modelo I-R-A, ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e 

avaliação do professor (feedback ou reforço positivo). Considera que nesta 

aula este esquema (I-R-A) foi conseguido? 

 

9. Ao longo desta transcrição os alunos colocaram questões de rotina. Por norma 

são estas as questões que os alunos colocam em sala de aula? 

10. Relativamente às duas aulas observadas, os materiais utilizados foram o 

quadro e o giz, por parte do professor, e a calculadora e o caderno por 

parte dos alunos. 

a) Considera que estes materiais são os essenciais para o ensino da matemática? 

E / ou foram os essenciais para a especificidade destas duas aulas? Justifique. 

 

 

 

b) Nestas duas aulas as novas tecnologias poderiam ter tido um papel relevante? 

Justifique. 

 

 

 

c) Quanto ao uso da calculadora, nem sempre os resultados apresentados pelos 

alunos eram os correctos. De que modo leva os alunos a serem críticos em 

relação aos resultados que a máquina apresenta? 
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11. Que diferenças encontra nas duas aulas observadas? Que aspectos 

considera ter melhorado? (Poder-se-á apoiar na tabela que se apresenta 

a seguir). 

 

 
Nível Cognitivo das Perguntas 1.ª aula 2.ª aula 

 

Rotina – são utilizadas com o 

intuito de facilitar a discussão e o 

processo de condução das aulas. 

 

Memória – apelam à reprodução 

de factos, definições, fórmulas, 

recurso a processos que remetem 

para a memorização. 

 

Pensamento Convergente – 

exigem, por parte do aluno, a 

elaboração de uma explicação, na 

qual se relacionam factos, 

conceitos já incorporados nos 

seus esquemas mentais. Apesar 

de exigir mais dos alunos, 

requerem uma resposta exacta 

com raciocínio. 

 

Pensamento Divergente – 

permitem a construção de mais de 

uma resposta considerada 

correcta. Neste caso, os alunos 

são estimulados a utilizar um 

pensamento mais elaborado, 

visando o desenvolvimento da sua 

capacidade de fazer previsões, 
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12. Que aspectos poderá melhorar em aulas futuras? 

13. Já tinha colaborado em projectos de investigação que implicassem este 

tipo de reflexão sobre as suas práticas lectivas? 

14. Em que medida estes projectos podem melhorar as práticas dos 

professores observados? 

15. Como se sentiu em relação ao facto de ter aulas observadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estabelecer hipóteses e 

inferências. 

 

Outras – o professor faz a 

pergunta e dá a resposta. 
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Anexo 24 
 

Questionário do primeiro bloco de aulas observadas da professora B 
 

Após observação atenta da transcrição da aula que o /a ajudará a uma análise 

retrospectiva da sua “performance” na sala de aula, responda às seguintes 

questões. 

 

1. O discurso, ao longo da aula, assenta, segundo vários investigadores, no 

modelo I-R-A, ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo aluno e 

avaliação do professor (feedback ou reforço positivo). Tendo em conta este 

modelo, qual dos parâmetros (o I, o R ou o A) está menos presente na sua 

aula? Existe algum motivo para que isso aconteça? 

 
2. Ao longo desta transcrição os alunos nunca colocam questões. Qual será o (s) 

motivo (s)? 

 
3. Ao longo da aula optou por fazer ora perguntas dirigidas ora perguntas para o 

grande grupo. Qual o objectivo? Quando recorre a umas e quando opta por 

outras? 

 

4. Por que motivo iniciou este tema, recorrendo a uma actividade de carácter 

transversal? 

 
 

5. No que diz respeito às respostas, escreveu-as sempre no quadro, associando a 

linguagem natural à linguagem matemática. Qual o objectivo? 
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6. O seu questionamento em sala de aula permitiu o preenchimento da seguinte 
tabela: 

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência em Sala de Aula 

 
6.1. Que conclusões retira? 

 

7. Se um aluno lhe perguntasse em que situação do dia-a-dia pode aplicar as 

“Funções”, o que lhe responderia? 

Retórica – referem-se àquelas para as quais os 

professores não esperam uma resposta. 

 

Rotina – são utilizadas com o intuito de facilitar a 

discussão e o processo de condução das aulas. 

 

Memória – apelam à reprodução de factos, 

definições, fórmulas, recurso a processos que 

remetem para a memorização. 

 

Pensamento Convergente – exigem, por parte 

do aluno, a elaboração de uma explicação, na 

qual se relacionam factos, conceitos já 

incorporados nos seus esquemas mentais. 

Apesar de exigir mais dos alunos, requerem uma 

resposta exacta com raciocínio. 

 

Pensamento Divergente – permitem a 

construção de mais de uma resposta considerada 

correcta. Neste caso, os alunos são estimulados 

a utilizar um pensamento mais elaborado, 

visando o desenvolvimento da sua capacidade de 

fazer previsões, estabelecer hipóteses e 

inferências. 

 

Outras –  
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Anexo 25 
 

Questionário do segundo bloco de aulas observadas da professora B 
 

Após observação atenta da transcrição da aula que o / a ajudará a uma análise 

retrospectiva da sua “performance” na sala de aula, responda às seguintes 

questões. 

1. O discurso, ao longo da aula, assenta, segundo vários investigadores, no 

modelo I-R-A, ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo 

aluno e avaliação do professor (feedback ou reforço positivo). Considera 

que nesta aula este esquema (I-R-A) foi conseguido? 

 

2. Ao longo desta transcrição os alunos colocaram questões de rotina. Por 

norma são estas as questões que os alunos colocam em sala de aula? 

3. Relativamente às duas aulas observadas, os materiais utilizados 

foram o quadro e o giz, por parte do professor, e o caderno por parte 

dos alunos. 

d) Considera que estes materiais são os essenciais para o ensino da matemática? 

E / ou foram os essenciais para a especificidade destas duas aulas? Justifique. 

 
e) Nestas duas aulas as novas tecnologias poderiam ter tido um papel relevante? 

Justifique. 

 
4. Nas duas aulas observadas recorreu a exemplos do dia-a-dia para de 

seguida explicar conteúdos matemáticos. Pensa que os alunos 

apreendem melhor os conteúdos matemáticos desta forma? É 

sempre possível recorrer a esta estratégia? Partindo da sua 

experiência, considera que os conteúdos mais próximos do 

quotidiano são mais fáceis de perceber pelos alunos? 
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5. Observe a seguinte tabela. 

Nível Cognitivo das Perguntas 1.ª aula 2.ª aula 

 

Rotina – são utilizadas com o intuito 

de facilitar a discussão e o processo 

de condução das aulas. 

 

Memória – apelam à reprodução de 

factos, definições, fórmulas, recurso a 

processos que remetem para a 

memorização. 

 

Pensamento Convergente – exigem, 

por parte do aluno, a elaboração de 

uma explicação, na qual se 

relacionam factos, conceitos já 

incorporados nos seus esquemas 

mentais. Apesar de exigir mais dos 

alunos, requerem uma resposta 

exacta com raciocínio. 

 

Pensamento Divergente – permitem 

a construção de mais de uma 

resposta considerada correcta. Neste 

caso, os alunos são estimulados a 

utilizar um pensamento mais 

elaborado, visando o 

desenvolvimento da sua capacidade 

de fazer previsões, estabelecer 

hipóteses e inferências. 

 

Outras – Fez a pergunta e deu a 

resposta. 
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a) Analisando a tabela verifica-se que nas duas aulas predominaram as perguntas 

de rotina e as perguntas convergentes, em detrimento das perguntas de 

memória e das perguntas divergentes. Qual o motivo para esta opção? 

6. Que diferenças encontra nas duas aulas observadas? Que aspectos 

considera ter melhorado? 

7. Que aspectos poderá melhorar em aulas futuras? 

8. Já tinha colaborado em projectos de investigação que implicassem 

este tipo de reflexão sobre as suas práticas lectivas? 

9. Em que medida estes projectos podem melhorar as práticas dos 

professores observados? 

10. Como se sentiu em relação ao facto de ter aulas observadas? 
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Anexo 26 
 

Questionário do primeiro bloco de aulas observadas da professora C 
 

Após observação atenta da transcrição da aula que o / a ajudará a uma análise 

retrospectiva da sua “performance” na sala de aula, responda às seguintes 

questões. 

1. O discurso, ao longo da aula, assenta, segundo vários investigadores, no 

modelo I-R-A, ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo 

aluno e avaliação do professor (feedback ou reforço positivo). Considera 

que nesta aula este esquema (I-R-A) foi conseguido? 

 

2. Ao longo desta transcrição os alunos colocaram questões de rotina e 

questões convergentes (de resposta fechada). Por norma são estas as 

questões que os alunos colocam em sala de aula? Que tipo de questões se 

verificam com mais regularidade? 

 
3. Verificou-se que os alunos tiram algumas dúvidas uns com os outros. Que 

vantagem poderá advir desta situação? 

 
4. Desta forma a aula transformou-se num espaço bastante interactivo. 

Considera que a estratégia adoptada, muito direccionada para a autonomia 

e iniciativa do aluno, só foi possível devido às características da turma? Ou 

pensa que resulta com qualquer turma? 

 
5. Ao longo da aula optou por fazer perguntas dirigidas ao grande grupo. 

Verificou-se que há alunos mais “verbais” e outros “não-verbais” (os que 

raramente falam). O que poderá fazer para conseguir que estes últimos 

falem? 

 

6. A aula começa com uma actividade inicial que apelou à autonomia total dos 

alunos. Qual a importância desta estratégia para o desenrolar da aula?  

 
 
7. No que diz respeito às respostas, escreveu-as sempre no quadro, 

associando a linguagem natural à linguagem matemática. Qual o objectivo? 
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8. Para além deste aspecto foi nítida a preocupação com outras questões 

linguísticas. Sempre teve esta atitude? Os estudos recentes que revelam 

que as dificuldades na compreensão da Matemática podem estar 

associadas às lacunas que os alunos revelam no domínio da língua 

materna alteraram a sua postura em relação ao assunto? O Plano da 

Matemática, embora destinado ao ensino básico, promoveu alterações na 

sua prática lectiva ao nível do ensino secundário?  

 

9. Atente no seguinte quadro que apresenta o tipo e a frequência das 

questões utilizadas neste bloco de aulas. 

 

Nível Cognitivo das Perguntas Frequência 

 

Rotina – são utilizadas com o intuito de facilitar a 

discussão e o processo de condução das aulas. 

 

Memória – apelam à reprodução de factos, definições, 

fórmulas, recurso a processos que remetem para a 

memorização. 

 

 

Pensamento Convergente – exigem, por parte do 

aluno, a elaboração de uma explicação, na qual se 

relacionam factos, conceitos já incorporados nos seus 

esquemas mentais. Apesar de exigir mais dos alunos, 

requerem uma resposta exacta com raciocínio. 

 

Pensamento Divergente – permitem a construção de 

mais de uma resposta considerada correcta. Neste 

caso, os alunos são estimulados a utilizar um 

pensamento mais elaborado, visando o 

desenvolvimento da sua capacidade de fazer 

previsões, estabelecer hipóteses e inferências. 
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a. Que conclusões retira? Que aspectos poderá alterar em aulas 

futuras? Esta turma, em função das suas características, poderá 

permitir o recurso às perguntas divergentes? Os conteúdos 

condicionarão o tipo de perguntas? 

 

10. Pelo decorrer da presente aula fica-se com a ideia de que na aula anterior o 

conceito de sucessão de números reais foi apresentado com base em 

exemplos do dia-a-dia. No entanto, os alunos, quando confrontados com a 

pergunta “Apresente uma situação do quotidiano que possa ser resolvida 

através deste conteúdo?” não conseguiram dar nenhum exemplo. O que 

pensa que não resultou? Como ultrapassar a situação? 

 

11. Considera que os alunos são mais receptivos aos conteúdos cuja aplicação 

quotidiana é mais evidente? 

 

12. Que aspectos poderá melhorar em aulas futuras? 
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Anexo 27 
 

Questionário do segundo bloco de aulas observadas da professora C 
 

Após observação atenta da transcrição da aula que o / a ajudará a uma análise 

retrospectiva da sua “performance” na sala de aula, responda às seguintes 

questões. 

1. O discurso, ao longo da aula, assenta, segundo vários investigadores, no 

modelo I-R-A, ou seja iniciação feita pelo professor, resposta dada pelo 

aluno e avaliação do professor (feedback ou reforço positivo). Considera 

que nesta aula este esquema (I-R-A) foi conseguido? 

 

2. Ao longo desta transcrição os alunos colocaram questões de rotina e 

questões convergentes (de resposta fechada). Por norma são estas as 

questões que os alunos colocam em sala de aula? Que tipo de questões se 

verificam com mais regularidade? 

 
3. Verificou-se que os alunos tiram algumas dúvidas uns com os outros. Que 

vantagem poderá advir desta situação? 

 

4. Que análise faz ao questionamento utilizado nesta aula? 

 
5. No que diz respeito às respostas, na primeira aula, a professora escreveu-

as sempre no quadro. Nesta aula a estratégia foi outra? Qual o objectivo? 

 

6. Que opinião tem em relação ao resultado dos inquéritos aplicados 

aos alunos? 

 

7. Que aspectos poderá melhorar em aulas futuras? 

8. Em que medida estes projectos podem melhorar as práticas dos 

professores observados? 

9. Como se sentiu em relação ao facto de ter aulas observadas? 
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Anexo 28 
 

Questionário aplicado aos alunos da turma A no primeiro bloco 
 

Assinale com uma cruz (X) a resposta que para si é mais representativa. 

Deverá assinalar uma única opção. 

1. Já conhecia o conceito de “números complexos”? 

Sim  Não  

 

2. Ouve a expressão “números complexos” pela primeira vez. Esta suscita-lhe: 

Dificuldade  Dúvida  Outra. Qual  

 

3. Em função do que aprendeu nesta aula de Matemática sobre “números 

complexos”, a palavra “complexos” representa: 

Complexidade  Confusão  Conjunto  

 

4. Quando não percebeu a explicação do professor colocou a sua dúvida. 

Sempre  Por vezes  Nunca  

 

5. Reconheceu a importância dos números complexos para resolver situações do 

dia-a-dia? 

Sim  Não  

 

6. Apresente uma situação do quotidiano que possa ser resolvida através do 

recurso aos números complexos.__________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 29 
 

Questionário aplicado aos alunos da turma A no segundo bloco 
 

Assinale com uma cruz (X) a resposta que para si é mais representativa. 

Deverá assinalar uma única opção. 

1. No contexto da aula de Matemática sobre “números complexos”, a palavra 

“complexos” representa: 

Complexidade  Confusão  Conjunto  

 

2. Complete as seguintes frases:  

a. Os números reais são_______________________________________. 

_________________________________________________________ 

b. Os números imaginários permitem______________________________ 

_________________________________________________________. 

c. Os números imaginários representam-se com a letra “i” porque_______ 

_________________________________________________________ 

d. Os números complexos são a junção dos números_____________com 

os números________________. 

3. Que definição apresentaria para o conceito de trignometria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Que definição apresentaria para o conceito de álgebra? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Em que situação do dia-a-dia poderia aplicar a teoria dos “números 

complexos”?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Ao longo desta aula em que circunstâncias os alunos colocaram questões ao 

professor?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Anexo 30 
 

Questionário aplicado aos alunos da turma B no primeiro bloco 
 

Assinale com uma cruz (X) a resposta que para si é mais representativa. 

Deverá assinalar uma única opção. 

 

1. Já conhecia o conceito matemático de “Função” antes de estudar este 

conteúdo em sala de aula? 

Sim  Não  

 

2. Ouve a palavra “Função” no seu dia-a-dia e vai associá-la a: 

Cargo  Obrigação  Outra. Qual  

 

3. Em função do que aprendeu nesta aula de Matemática sobre “Funções”, esta 

palavra representa: 

Tarefa  Correspondência  Conjunto  

 

4. Reconheceu a importância das “Funções” para resolver situações do dia-a-dia? 

Sim  Não  

 

5. Apresente uma situação do quotidiano que possa ser resolvida através do 

recurso às “Funções”. ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Anexo 31 
 

Questionário aplicado aos alunos da turma B no segundo bloco 
 

Assinale com uma cruz (X) a resposta que para si é mais representativa. 

Deverá assinalar uma única opção. 

1. Já conhecia o conceito matemático de “Translação” antes de estudar este 

conteúdo em sala de aula? 

Sim  Não  

 

2. No seu dia-a-dia depara-se com palavras em que o prefixo TRANS- aparece. 

Ex: Transformar – mudar de forma ou Transportar – conduzir de um lugar para 

outro. Em função do significado destas palavras, o prefixo TRANS- poderá 

significar: 

Desenho  Movimento  Rotação  

 

3. Em função do que aprendeu na aula de Matemática sobre “Translações”, esta 

palavra representa: 

Desenho  Movimento  Rotação  

 

4. Considera que o conceito de “Translação” está presente em situações do dia-a-

dia? 

Sim  Não  

 

5. Apresente uma situação do quotidiano onde seja visível o conceito de 

“Translação”._________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Anexo 32 
 

Questionário aplicado aos alunos da turma C no primeiro bloco 
 

Assinale com uma cruz (X) a resposta que para si é mais representativa. 

Deverá assinalar uma única opção. 

1. Já conhecia o conceito de “sucessão de números reais”? 

Sim  Não  

 

2. Já conhecia a palavra”sucessão” dos seus contactos quotidianos? 

Sim  Não  

 

3. A palavra “sucessão” tem um valor polissémico, isto é, adquire diferentes 

significados em função do seu contexto.  

Apresente dois significados diferentes para esta palavra. 

a)______________________________b)_____________________________ 

4. Em função do que aprendeu nesta aula de Matemática sobre “sucessão de 

números reais”, qual o significado do conceito “sucessão”? 

 

 

5. Quando não percebeu a explicação do professor colocou a sua dúvida. 

Sempre  Por vezes  Nunca  

 

6. Reconheceu a importância da “sucessão de números reais” para resolver 

situações do dia-a-dia? 

Sim  Não  

 

7. Apresente uma situação do quotidiano que possa ser resolvida através deste 

conteúdo.______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo 33 
 

Questionário aplicado aos alunos da turma C no segundo bloco 
 

Responda ao seguinte questionário de acordo com o que aprendeu sobre 

“sucessões”. 

 

1. A que operação matemática associa a expressão “números 

fraccionários”? 

 

2. Qual o significado do conceito “irredutível”? 

a) No quotidiano: 

b) Em contexto matemático: 

 

2.1. O significado do conceito é igual? 

 

3. Qual o significado do conceito “monótona”? 

a) No quotidiano: 

b) Em contexto matemático: 

 

3.1. O significado do conceito é igual? 

4. Integre o conceito “sucessão” numa frase/expressão, relacionada com: 

a) O quotidiano: 

b) Em contexto matemático: 

 

5. Quando não percebeu a explicação do professor colocou a sua dúvida? 

Sempre  Muitas vezes  Por vezes  Nunca  

 

6. Colocou questões aos seus colegas, quando teve dúvidas? 

Sempre  Muitas vezes  Por vezes  Nunca  

 

7. Apresente uma situação do quotidiano que possa ser resolvida através 

do tema das “sucessões”. 

 


