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Resumo 
 
“Aprender matemática é aprender a construir relações matemáticas, negociar 
significados e reflectir sobre a sua actividade matemática” (Fernandes, 1998, p. 249). 
Sendo assim, esta autora, leva-nos a um questão: o que é o saber? O saber é estático, 
parado, determinado, ou em movimento, em construção, ou uma e outra 
complementam-se? Na escola, aprendemos que “o saber é aquilo que os professores 
sabem e que nós não sabemos” (Barth, 1996, p. 87), que é aquilo que está escrito nos 
livros e que “aprendemos escutando, lendo, estando atentos, memorizando, ou 
eventualmente graças a um dom inato” (Ibidem). Mas há o “outro lado do saber, o lado 
escondido: aquele que está a estruturar-se no cérebro dos alunos, aquele que evolui, 
aquele que é relativo ao tempo, ao contexto e à afectividade, aquele que é provisório e 
que precisa da mediação de outrem para se tornar um saber validado: o saber em 
construção” (Ibidem). 
A escola é o local onde este último deveria ter relevância, tendo como referência o 
primeiro, o saber construído, o que “vem” nos manuais e o que é “dado” pelos 
professores, mas impulsionando o saber em construção. O que defendemos neste 
trabalho? Que “a discussão assume papel fundamental nas aulas de Matemática” 
(Fernandes, 1998, p. 249), que esta discussão é privilegiada em ambiente 
colaborativo/cooperativo, não só no saber construído pelos alunos, onde estes aprendem 
as regras de jogo para a aquisição desse saber em construção em conexão com o 
primeiro, o saber construído, mas também, por parte dos professores, que sendo assim, 
em conjunto, em discussão, em colaboração (onde também poderão intervir os alunos), 
são os “criadores” destes ambientes colaborativos/cooperativos, e eles próprios em 
colaboração, nesses ambientes, ajudarão nessa construção. 
É neste espírito que dois professores, vão para o terreno “fazer” esta construção com 
dois grupos (duas turmas) de alunos do 8º ano. Construíram os materiais julgados 
convenientes para cada uma das 14 sessões videogravadas, tendo cada uma delas quatro 
momentos: Ficha Orientada (Anexos 5 a 10); Comentários dos alunos ao 
Calvin/Mafalda (inseridos nas Fichas Orientadas); Auto-avaliação dos alunos: “Sobre a 
aula de hoje” (Anexo 11); Grelha de Observação da aula dos professores (Anexo 12). 
Os dados relativos à vivência das turmas, em que o trabalho era de índole cooperativa, 
foram registados em vídeo. Além das aulas, serviram também como dados a auto-
avaliação dos alunos (na ficha referida), os registos efectuados pelos alunos nas “fichas 
orientadas” mencionadas, entrevistas orais aos alunos, e uma entrevista feita à 
professora colaboradora. 
Uma das grandes conclusões a que se chega é de que o trabalho colaborativo, além da 
riqueza criadora e da segurança “laboral”, é potencialmente significativo nas 
aprendizagens dos intervenientes (alunos e professores). “Há tempo para tudo” como 
iremos, ambos, constatar (criar situações agradáveis, utilização e criação de diferentes 
artefactos – informáticos e outros – cumprir o programa,…). Numa frase: “Os alunos 
aprendem em situações de sala de aula das quais eles são construtores” (Fernandes, 
1998, p. ii). 
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Abstract  
 
"To learn Mathematics is to learn how to build mathematical relations, negociate senses 
and medidate about its mathematical activity" (Fernandes, 1998, p. 249). Therefore, this 
author raises the question: what is knowledge? Is knowledge static, still , objective, or is 
it dinamic, evolving; or does each attribute complement each other? In school, we learn 
"knowledge is what teachers know and we don't" (Barth, 1996, p. 87), which is what is 
written in books, the same one that we "learn listening, reading, focusing, memorizing, 
or that, eventually, we learn by talent" (Ibidem). However, there is "the other side of 
knowledge, the hidden side: the one growing inside the student's brain, the one that 
builds up depending on time, context and afection, the one that isn't exact, but can be, if 
confirmed by someone else: the evolving knowledge" (Ibidem). 
This last type of knowledge, the evolving knowledge, should be relevant especially on 
school, having as a reference the first kind of knowledge, the built one, which is given 
by books and taught by teachers, who should always stimulate the evolving knowledge. 
In this essay, we defend that "discussion is essential in Mathematics classes" 
(Fernandes, 1998, p. 249), which is privileged in a cooperative environment. This kind 
of environment is favourable to students, who learn the rules to evolve the knowledge 
inside themselves in proximity with the teacher's knowledge, in which the teacher can 
also discuss and collaborate, for they should help create this cooperative environment, 
in order to evolve the student's knowledge. 
Two teachers try this model with two groups (two classes) of 8th year students. They 
used the material they considered to be convenient for each of 14 video-recorded 
sessions, in which each of them had four parts: Supervised sheet (Appendage 5 to 10); 
Student's comments to Calvin/Mafalda (inserted in the Supervised sheets); Student's 
self-evaluation: "About today's lesson" (Appendage 11); Observation of the teacher's 
class grid (Appendage 12). 
The data related to the two group's work, which was of cooperative nature, was 
recorded in video. The student's self-evaluation (in the referred sheet), the supervised 
sheets, as well as oral enterviews made to the students and one interview made to the 
co-teacher are also part of the final results of the experiment. 
One of the main final conclusions is that cooperative work is potencially significative in 
the experience gained by the intervenients (students and teachers). We will find out that 
"there is enough time for everything" (create pleasant situations, use different artifacts, 
such as informatic ones, teach the hole scheduled contents,...). In one setence: "Students 
learn in situations that they create themselves, inside the classroom" (Fernandes, 1998, 
p. ii). 
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Chamo pátria de profundas veias 

a essa relação viva entre os homens se ela houvesse 

e não esta condição de anónima indiferença  

e de vaga identidade flutuante  

sem cúpula e sem templos brancos  

com jardins de um ócio voluptuoso 

É por isso que estamos condenados  

à solidão de não pertencermos à dilatada força  

que constitui um universo e projecta um horizonte  

de humanidade viva em floração unânime 

Somos apenas cúmplices da nossa inabilidade 

e dos ornamentos com que a revestimos 

para parecer que somos e ser o que parecemos 

Quem escreve procura abrir um espaço numa muralha 

tão opaca mas tão vaga e cinzenta 

que esse espaço imaginado de branca identidade 

não é mais que um aceno à possível liberdade 

para além da sua glória profanada 
António Ramos Rosa 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“0 sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o 

direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente 

acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade.” (Lei 

n.º 46/86 de 14 de Outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo, artigo 

1º, ponto 2) 

 

Quando se lê este artigo fora do seu contexto apercebemo-nos da sua abstracção 

que pouco ou nada diz, porque leva-nos a questionar uma série de coisas: o sistema 

educativo insere-se dentro de outros sistemas que em conjunto irão formar uma 

sociedade que, por sua vez, se vai inserir noutras. Este artigo determina um direito 

universal de qualquer cidadão. É tão abrangente quanto difícil a sua aplicabilidade na 

prática educativa. Fazemos parte de uma cadeia, de um ciclo que é enorme.  

Há já a algum tempo que uma questão “dançava” na minha mente: qual é a 

minha importância neste ciclo? Até aqui utilizava o discurso “no colectivo”, o “nós”. 

Mas até que ponto vivenciamos esse colectivo e como?  

Sou professor há alguns anos e já trabalhei em algumas escolas. Envolvi-me em 

“quase tudo” o que uma escola possa oferecer aos alunos em actividades 

extracurriculares (jornais escolares, centros de informática, laboratórios de fotografia, 

laboratórios de matemática, bibliotecas, ludotecas, ...) “pratiquei” quase todos os cargos 

(director de turma, coordenador dos directores de turma, delegado, coordenador do 

centro escolar de informática, coordenador do jornal escolar, membro do conselho 

executivo...). Claro está que muito deste “trabalho extra” envolvia sempre muita 

“carolice”, muito “gostar de fazer”, de estar envolvido com os alunos. E era muito 

gratificante, porque também sabíamos que muitos destes alunos não tinham mais para 

onde ir com alguma segurança – saíam de casa cedo e só ao final do dia é que se 

encontravam com os pais, que cansados tratariam do jantar, viam um bocado de 

televisão e “xi-xi”/“cama”. No dia seguinte o mesmo repertório. É curioso: será que a 

repetição dos nossos gestos no dia-a-dia, nos faz esmorecer? Ou não encontramos 

aquilo que procuramos? Isto porque todos começávamos bem nestas actividades, os 

alunos gostavam ou iam gostando, mas os adultos, de um modo geral, iam deixando de 
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aparecer. Desmotivação? O mesmo se passava quanto a actividades disciplinares. “Se 

não sou obrigado, então não posso. Tenho os meus compromissos...” 

Uma das questões que se me colocava era: o que faltará numa escola para os 

adultos se sentirem motivados? Ou não será um problema da escola? A solidão que 

sentimos numa sala de aula? Não poderá ser minimizada? Ou mesmo potenciada? Em 

conversas que vou tendo nas salas de professores e no envolvimento destas actividades 

curriculares, vou sentindo que os meus colegas “com o decorrer da idade” sentem uma 

grande solidão na sala de aula, na preparação das aulas, na elaboração dos testes, na sua 

correcção, na responsabilidade em atribuir uma nota a um aluno, reter um aluno. 

Conheci colegas que tinham medo de ir dar a aula a determinada turma “porque já 

sabiam o que ia acontecer, com aquela barulheira toda”. Habituamo-nos a esta solidão. 

E o outro lado? A partilha, a troca de experiências numa perspectiva de construção, de 

vontade de inovar/renovar, dialogar no sentido de repensar as nossas práticas. Potenciar 

mais o estar com os outros, nas salas de professores, nas reuniões, descobrir o prazer em 

práticas colaborativas.  Jorge Ávila de Lima, sobre a questão das “Culturas 

Colaborativas” nas Escolas, estudou duas escolas em particular. Uma das conclusões 

que tira é de que:  

 

“A tese do ‘isolamento’ profissional dos professores articulada por 

Lortie (1975) e corroborada em diversos países, através da investigação 

realizada nos anos 80, é, portanto, confirmada (...). As conexões 

informais entre colegas relacionadas com assuntos profissionais eram 

escassas, independentemente do tipo de relação profissional 

considerado.” (Lima, 2002, p. 66). 

 

Em 1991, publicado no nosso país em 2001, Michael Fullan e Andy Hargreaves, 

num estudo encomendado pela Ontário Public School Teacher’s Federation referem, no 

âmbito do profissionalismo dos professores, que: 

 

“O desafio do profissionalismo interactivo constitui um repto ao 

aperfeiçoamento contínuo das escolas. Trata-se de um processo que, por 

sua vez, conduz a ganhos no sucesso dos alunos. (…) Trata-se de um 

repto que nos diz respeito a todos, um repto a partir do qual podemos 

desencadear acções positivas, mesmo nos ambientes menos amistosos e 
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estimulantes. (…) A chave para o sucesso dos alunos está no 

desenvolvimento dos docentes e das escolas. Se nos quisermos assegurar 

de que os nossos professores recebem apoios adequados e que os nossos 

alunos se desenvolvem, temos de conceder a uns e outros a prioridade 

das nossas preocupações.” (Fullan & Hargreaves, 2001, pp. 12/13) 

 

O objectivo deste estudo pretende ser uma pequena contribuição no sentido de 

evidenciar “a importância do trabalho colaborativo no desenvolvimento profissional do 

professor de Matemática”. Sobre este assunto, Ponte refere: 

 

“Vêem-se muitos professores a colaborar com um ou dois colegas na 

preparação de materiais para as suas aulas ou na elaboração de 

instrumentos de avaliação, mas são raras as escolas em que o grupo 

disciplinar de Matemática tem uma prática efectiva de colaboração 

profissional” (Ponte, Julho de 2003, em entrevista ao jornal “a página da 

educação”, p. 39).  

 

Este trabalho, estruturado em três partes,  pretende, por um lado apresentar uma 

breve passagem por diversos autores e investigadores que têm aprofundado o tema da 

supervisão colaborativa em contexto educativo, desde o Ensino/Aprendizagem à 

Formação de professores, por outro lado, apresentar a plano de investigação e o 

Trabalho Colaborativo desenvolvido, procurando responder a três questões:  

 “O que é que se desenvolveu?”; 

 “Como é que funcionou?”; 

 “Em que é que resultou?”.  

 

Assim sendo, na primeira parte, “O Mundo em Mudança” é uma  breve 

passagem por um período bastante crítico, por vezes já esquecido, da nossa existência 

humana – a adolescência – e um breve paralelo com as mudanças rápidas que se 

processaram perante as pressões do mundo pós-moderno e as respostas que as escolas 

deveriam dar perante estas mudanças. “Individualidade e solidão. As limitações de se 

aprender sozinho”, pretende um pequeno esclarecimento entre individualismo e 

individualidade, e a importância deste último no contexto das principais culturas das 

escolas apresentadas por alguns autores: o individualismo, a colaboração, a 
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colegialidade artificial e a balcanização. “Colaboração e Cooperação: uma estratégia de 

formação/aprendizagem”, pretende sublinhar a importância desta cultura, mostrando o 

que pensam alguns investigadores sobre esta matéria: “A colaboração, o estudo, a 

actualidade permanente, a reflexão e a própria investigação sobre os problemas da sua 

prática, deveriam ser (...) aspectos salientes da cultura profissional de professores (..)”, 

refere Pedro da Ponte (“página da educação”, Julho de 2003). “Investigação-acção 

colaborativa” permite uma passagem sobre um tipo de aprendizagem colaborativa que, 

na perspectiva do desenvolvimento profissional do professor de matemática, 

potencializa este crescimento profissional através da investigação sistemática da prática, 

“com a ajuda de um ‘mentor’ ou de um amigo crítico, de dentro ou fora da escola, o que 

de outra forma não seria possível” (Day, 2001, p. 251). Finalmente, sobre o 

“Desenvolvimento profissional do professor de Matemática”, pretende uma “passagem 

teórica” por três momentos deste desenvolvimento: o “conhecimento profissional, a 

“Reflexão” e “Didáctica e desenvolvimento profissional”.  

Na segunda parte do trabalho, é abordado o “Método de investigação”, os seus 

“Participantes”, como se irá processar a “Recolha e análise de dados” e, finalmente, a 

“Calendarização” do Plano de Investigação. 

Na terceira parte, o Trabalho Colaborativo, “O que é que se desenvolveu?”, 

“Como é que funcionou?”, “Em que é que resultou?”  . 

 

Esquematicamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino/Aprendizagem 

Formação de Professores 
(Desenvolvimento Profissional) 

Trabalho 
Colaborativo 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

13

2. Ensino/Aprendizagem. Mais aprendizagem… 

 

2.1. O Mundo em mudança 

 

“A puberdade coincide com uma mudança física apreciável. Nem todo o 

corpo cresce em simultâneo pelo que, durante algum tempo, o púbere 

apresenta um aspecto desproporcionado: as mãos e os pés desenvolvem-

se antes dos braços e das pernas e estes antes do tronco” (Vallejo-

Nágera, 2003, p.26). 

 

O início da adolescência é um período bastante crítico na vida de qualquer um 

de nós. Nesta altura os jovens sofrem uma modificação profunda a nível do seu 

desenvolvimento social, físico e intelectual. “É um tempo de mudanças rápidas, grande 

incerteza e profunda reflexão pessoal. Para muitos jovens adolescentes a excitação e 

‘dores de crescimento’ residem no facto de terem muito menos confiança sobre o 

caminho a seguir do que naquele que já deixaram para trás” (Hargreaves, Earl, Ryan, 

2001, p. 11). 

Nas sociedades ocidentais encontramos um paralelo com estas mudanças rápidas 

que se processam na vida de um adolescente. Hargreaves, Earl, Ryan, propõem-se assim 

neste “Reinventar a escola para os jovens adolescentes”, baseado num vasto corpo de 

investigação internacional sobre a escola de um modo geral e, em particular, as escolas 

dos 2.º e 3.º ciclos que, segundo eles, deixam muito a desejar no tocante às necessidades 

dos jovens. De um modo acessível, estes investigadores procuram apresentar as suas 

conclusões neste estudo, de modo a podermos melhorar a educação nestas idades, 

procurando assim apresentar discussões críticas e práticas relativas às culturas escolares 

“que promovam mudanças positivas nos jovens; sistemas de apoio que articulem o 

cuidado com a própria essência do ensino e da aprendizagem; informação sobre as 

estruturas organizacionais que promovem o bom ensino e a boa aprendizagem; 

estruturas curriculares que orientam os professores sem os aprisionar; sugestões 

relativas a estratégias alternativas de avaliação que contemplam vários tipos de 

inteligência e de concretização” (Ibidem, pp. 15-17). 

Se considerarmos os professores como criadores de situações de aprendizagem, 

o modo como estes autores abordam a problemática da adolescência poderá assumir a 

forma de uma ferramenta extremamente importante no nosso labor quotidiano. Com um 
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índice muito sugestivo os autores abordam questões desde a “adolescência e 

adolescentes”, as “Culturas da educação”, passando pela “Avaliação e monitorização” e 

“Ensino e aprendizagem”. 

Particularmente interessante, esta equipa, inspirada nos trabalhos do cientista 

social Vygotsky, “que teorizou que a aprendizagem não é solitária nem prescrita por 

pré-condições genéticas ou desenvolvimentais” (Ibidem, p. 180), vem reforçar a ideia de 

que a aprendizagem dos indivíduos é o produto do contexto social em que vivem: “A 

aprendizagem pode ser particularmente eficaz não só quando se relaciona com a vida 

para além da escola, mas também quando é muito semelhante ou uma parte integral da 

própria ‘vida real’”. Citando Woods, acrescentam: 

 

“A aprendizagem que tem lugar é uma aprendizagem real. É construída 

sobre as próprias necessidades e relevâncias dos estudantes, e sobre as 

suas estruturas cognitivas e afectivas reais. Existe uma forte ênfase na 

realidade, num problema real ou em questões de importância, na 

construção de situações que são semelhantes àquelas que pretendem 

representar, na utilização de profissionais reais, na reunião de evidência 

e de materiais em ‘primeira mão’, na realização de tarefas pela própria 

pessoa, na criação de um objectivo realista. (Ibidem, p. 181) 

 

 

2.2. Individualidade e solidão. As limitações de se aprender sozinho 

 

“As regras do mundo estão a mudar. Está na hora de as regras do ensino 

e do trabalho dos professores também mudarem” (Hargreaves, 1998, p. 

x).  

 

Estas são as frases iniciais de “Os professores em tempos de mudança”, uma 

discussão das mudanças na natureza do trabalho e da cultura dos professores num 

mundo pós-moderno em rápida mutação. Hargreaves, com alguma ironia, compara esta 

rápida mutação com as rápidas mutações que ocorrem na “passagem” pela adolescência 

(conectando com o tema anterior, uma vez que os nossos alunos vivem este período 

controverso) e que esta passagem deverá ser o mais entendível possível. Sobre a 

adolescência, paralelo que é feito, é importante conhecer as mudanças sócio-afectivas 
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provocadas pela tomada de consciência de factores novos, a entrada na puberdade, as 

novas formas afectivas para com o outro “que até aqui eram simples amigos”, mas que 

agora começam a tornar-se mais profundos.  

Em “Os professores em tempos de mudança”, Hargreaves aborda as principais 

culturas do ensino “praticadas”: o individualismo e a individualidade; a colaboração; a 

colegialidade artificial; a balcanização. A maioria dos professores continua a ensinar a 

sós: 

 

“O isolamento da sala de aula oferece a muitos professores uma medida 

bem-vinda de privacidade, uma protecção em relação a interferências 

exteriores, a qual é frequentemente valorizada por eles. No entanto, este 

isolamento também acarreta problemas. Embora purgue a sala de aula de 

atribuições de culpa e de críticas, também estanca fontes potenciais de 

elogio e de apoio. Os professores isolados recebem pouco feedback por 

parte de outros adultos no que concerne ao seu mérito, valor e 

competência” (Ibidem, p.187). 

  

Sobre o individualismo e a individualidade Steven Lukes, citado por Hargreaves, 

esclarece que o primeiro dos conceitos significa a «anarquia e a atomização social», o 

segundo implica «a independência e a realização pessoal». Mais adiante, Hargreaves 

retoma o individualismo e a solidão: “Por vezes os professores gostam de estar sós, não 

com as suas turmas, mas consigo próprios. Nem todos são assim, é claro. Muitos 

vicejam com a colegialidade e com a colaboração que é realizada ao nível da 

planificação. Isto pode fornecer-lhes alguns momentos mais criativos” (Ibidem, p.203). 

A intenção de Hargreaves, nesta parte do trabalho é sublinhar que desde que os 

professores tenham as representações mais concretas do que é cada uma daquelas 

culturas, elas todas têm potencialidades na actividade docente. Este autor, a propósito da 

colegialidade e a colaboração, cita Shulman que sintetiza alguns dos principais 

argumentos a este respeito: 

  

“A colegialidade e a colaboração entre professores não são apenas 

importantes para a melhoria do seu morale e da sua satisfação (...) são 

também absolutamente necessárias, se quisermos que o ensino tenha 

maior grandeza... Elas são igualmente necessárias para assegurar que os 
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docentes beneficiem com as suas experiências e continuem a crescer ao 

longo das suas carreiras” (Ibidem, p.210).   

 

 

2.3. Colaboração e Cooperação: uma estratégia de formação/aprendizagem 

 

“Aprender a cooperar, a viver em conjunto, não é apenas interiorizar 

bons sentimentos, também exige competências. Verifica-se isso, por 

exemplo, quando se convidam os professores a trabalhar em equipa: (…) 

faltam-lhes, muitas vezes, as competências correspondentes. Ao 

primeiro conflito, à primeira divergência, cada um se retira para a sua 

tenda dizendo ‘Se é assim, volto ao meu domínio’, ou até não dizendo 

nada... (...) Se cada um fosse capaz de fazer ouvir a sua voz e de 

exprimir a sua diferença, de pôr os problemas como os sente, de dizer 

‘Aquilo não corre bem, quanto a isso não estou de acordo, vamos 

depressa demais, isso não aceito’, ser-lhe-ia mais fácil colaborar num 

trabalho de equipa, estaria mais à vontade, menos na defensiva, seria 

capaz de aceitar que se resolvessem os problemas em vez de fugir logo 

que as coisas começam a correr mal” (Perrenoud, 2002, p.109).  

  

Mas afinal o que é colaboração e o que é cooperação? Boavida e Ponte, no 

artigo conjunto “Investigação Colaborativa: Potencialidades e problemas”, esclarecem: 

 

“As considerações tecidas por Wagner e por Day não são inconsistentes 

com a análise dos significados de laborare (trabalhar) e operare (operar) 

que, juntamente com o prefixo co, entram na constituição das palavras 

colaborar e cooperar. De facto, embora na vida corrente estas palavras 

frequentemente usadas como sinónimos, o que não é de estranhar uma 

vez que ambas têm o prefixo co que significa acção conjunta, há uma 

diferença de alcance entre trabalhar e operar. Operar é realizar uma 

operação, em muitos casos relativamente simples e bem definida; é 

produzir determinado efeito; funcionar ou fazer funcionar de acordo com 

um plano ou sistema. Trabalhar é desenvolver actividade para atingir 

determinados fins; é pensar, preparar, reflectir, formar, empenhar-se. O 
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plano de trabalho pode não estar completamente determinado antes do 

início do trabalho, da laboração. O que o orienta são os objectivos a 

alcançar tendo em conta os contextos naturais e sociais em que o 

trabalho é desenvolvido. Deste modo, trabalhar pode requerer um grande 

número de operações que, muitas vezes, não estão totalmente previstas e 

planificadas, e que se entrelaçam em situações muito variadas algumas 

das quais de grande complexidade. É natural assumir, assim como o 

fazemos neste artigo, que a realização de um trabalho em conjunto, a co-

laboração, requer uma maior dose de partilha e interacção do que a 

simples realização conjunta de diversas operações, a co-operação”. 

(Boavida & Ponte, 2002, p. 45/46) 

 

Alarcão e Tavares (1987), ao referirem-se ao processo de aprendizagem 

colaborativa entre os alunos, ressaltam como aspecto fundamental o confronto de 

pensamento entre os pares de pequenos grupos: Os alunos podem explicar uns aos 

outros a maneira como resolvem um problema; explicar oralmente o seu raciocínio, 

partilhando-o e clarificar as suas ideias para si próprios e para os outros. Esta 

interacção permite o desenvolvimento de estratégias de pensar e de pensar sobre o 

pensar. A aprendizagem cooperativa pode ser transposta tanto para o domínio da 

supervisão, quanto para o desenvolvimento profissional do professor. 

 

Vasculhando um pouco mais sobre colaboração, uma das quatro formas de 

culturas docentes, e, de uma forma mais abrangente, deparamo-nos, mais uma vez, com 

Hargreaves em “Os Professores em Tempos de Mudança”. Este autor esclarece-nos de 

duas dimensões importantes do ensino: o conteúdo e a forma.  

 

“O conteúdo consiste nas atitudes substantivas, valores, crenças, hábitos, 

pressupostos e formas assumidas de fazer as coisas que são 

compartilhadas no seio de um grupo particular de professores, ou na 

comunidade docente mais vasta. (…) 

A forma das culturas dos professores consiste nos padrões característicos 

de relacionamento e nas formas de associação entre os membros destas 

culturas. (…) 
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As relações entre os professores e os seus colegas, ou a forma da sua 

cultura, por assim dizer, podem mudar ao longo do tempo. 

Efectivamente, é através destas formas que os conteúdos das diferentes 

culturas são concretizados, reproduzidos e redefinidos. Posto de outro 

modo, as mudanças de crenças, de valores e de atitudes que ocorrem no 

corpo docente podem depender de mudanças prévias ou paralelas nas 

formas de os professores se relacionarem com os seus colegas, nos seus 

padrões característicos de associação. Compreender as formas destas 

culturas é, pois, entender muitos dos limites e das possibilidades de 

desenvolvimento dos docentes e da mudança educativa.” (Hargreaves, 

1998, p.186) 

 

Mais adiante o autor refere quatro formas gerais de culturas docentes, que lhe 

parecem as mais frequentemente associadas ao quotidiano docente, cada uma das quais 

com implicações diferentes para este tipo de trabalho e para a mudança educativa. São 

elas: “- o individualismo; - a colaboração; - a colegialidade; - a balcanização.” (Ibidem, 

p. 187) 

A “colaboração e a colegialidade podem tornar-se numa “chávena reconfortante 

ou um cálice envenenado”, no caso da segunda se tornar demasiado artificial. São os 

perigos que poderemos atravessar neste rio da colaboração e que Hargreaves muito bem 

vai retratar e apresentar nas suas conclusões sobre o tema. Esta situação de 

colegialidade artificial pode inverter e até prejudicar todo o movimento salutar de um 

processo colaborativo, uma vez que, “Em situações de colegialidade artificial, as 

relações profissionais de colaboração existentes entre os professores não são 

espontâneas, voluntárias, orientadas para o desenvolvimento, alargadas no tempo e no 

espaço e imprevisíveis” (Ibidem, p.219). Esta colegialidade torna-se artificial quando 

demasiadamente “regulada administrativamente, impedindo que evolua 

espontaneamente. Não pode ser compulsiva, tornando, por isso, o trabalho conjunto 

numa obrigação, ou Orientada para a implementação, onde os professores são 

«persuadidos» a trabalhar em conjunto, ou Fixas no tempo, em que a colegialidade tem 

lugar em locais particulares, reguladas administrativamente, de modo que as sessões de 

treino, as reuniões de planificação em colaboração ou outras, constituem as únicas 

relações de trabalho em conjunto e, por isso acabam por se tornar “uma tentativa de 

assegurar a cooperação através do fingimento”. Do mesmo modo de previsíveis, esta 
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colegialidade é concebida para “produzir resultados que se caracterizam por um grau de 

previsibilidade relativamente elevado”, correndo o risco, a maior parte das vezes, de tais 

resultados tornarem-se perversos (Ibidem, pp. 219, 220).  

 

Actualmente fala-se muito da formação de professores em exercício, com vista a 

incrementar uma articulação, e não um desfasamento, entre teoria e prática, com o 

intuito de implementar na prática novas pedagogias que visem acabar com a fábrica 

geradora de produtos feitos à medida das necessidades da sociedade. Seria então, o 

trabalho colaborativo uma estratégia a implementar para potencializar a formação 

reflexiva de professores? 

 

 

3. Formação de Professores 

 

3.1. Desenvolvimento profissional do professor de Matemática 

 

“Na Grã-Bretanha e na Austrália, chamam-lhe ensino. Nos Estados 

Unidos e no Canadá, instrução. Independentemente dos termos que 

utilizamos, nestes últimos anos temos vindo a ganhar consciência de que 

o professor é a chave última da mudança educativa e do aperfeiçoamento 

da escola.” (Hargreaves, 1998, p. IX) 

  

 A escola deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade, actualizar-se 

permanentemente, reestrutura-se, aperfeiçoar e adaptar novas técnicas de ensinar.  

Mas quem é a escola afinal? 

  

“Diz-se, e ouve-se dizer, que tal não aconteceria se ‘a escola 

desempenhasse o seu papel’: educar as novas gerações, torná-las mais 

‘responsáveis’, inculcar-lhes o sentido de comunidade e de partilha, 

restaurar o interdito da violência.” (Perrenoud, 2002, p. 13) 

  

Afinal a escola somos nós.  
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“Um sistema educativo não pode ser mais virtuoso do que a sociedade 

que lhe confere a sua legitimidade e os seus recursos. Se  a nossa 

sociedade é individualista, se vivemos nela fechando os olhos às 

injustiças do mundo, tentando levar a melhor individualmente, é ilusório 

esperar que a escola cultive valores de solidariedade que a sociedade 

ignora ou ridiculariza quotidianamente nos média, na vida política, nos 

estádios, nas empresas ou em casa.” (Ibidem, pp. 13, 14) 

  

As atitudes cívicas são cada vez menorizadas. A violência e a agressividade têm 

cada vez mais um peso maior. O desenvolvimento urbano desregrado, a cada vez maior 

falta de emprego e, como consequência, o aumento das desigualdades, tornam-se 

factores condicionantes dos comportamentos sociais. As cidades-dormitório, 

degradadas, sem recursos mínimos de habitabilidade, onde as pessoas vivem sem as 

condições básicas humanas necessárias a uma acessibilidade cultural que lhes permitam 

sentir-se como pessoas com deveres e obrigações, numa não aceitação das regras sociais 

básicas à convivência saudável e equilibrada. 

 O desinteresse pela escola aumenta. O problema do insucesso escolar aumenta e 

é particularmente grave na disciplina de Matemática e de Português. Os adolescentes 

são demasiado solicitados para “pararem” e lerem um livro, uma revista e muito menos 

um jornal. 

 Neste drama, “todos parecem concordar: o professor tem de ser chamado a 

desempenhar o papel de protagonista. Não é possível modificar a escola contra ele ou 

apesar dele.” (Ponte, 1994, p. 1).  

 O professor já não pode ser meramente um técnico que veicula as “ordens” 

emanadas de um ministério. Que transmite e avalia um “pacote” de conhecimentos 

“embalados” por uma equipa de técnicos especializados. “Ele é um actor cujas crenças 

e concepções determinam a forma como desempenha as suas tarefas – nem sempre 

muito concordante com a visão dos teóricos da educação nem com a vontade das 

autoridades educativas” (Ibidem). É um actor que é preciso conhecer melhor, para com 

ele empreender esta tarefa complexa e, por vezes, contraditória desta arte de estar na 

vida: o ensinar/aprender. 

 No seu papel, o professor vive imerso em ambientes contrastantes: tanto é  

adulado como sacrificado. “O nosso estatuto já não é o mesmo que à uns anos atrás”, 

dizem alguns professores desanimados. “Facilmente somos postos em causa pelos 
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alunos, pelos pais, pelos nossos próprios colegas. Somos chamados a representar uma 

série de papéis: educador, psicólogo, pai/mãe, dinamizador de projectos, burocrata... 

perdemos imenso tempo com as burocracias das reuniões, que até nem apetece fazê-

las...” dizem outros. “A valorização do professor como profissional passa assim pelo 

estudo do conhecimento que informa a sua acção prática e da forma como este 

conhecimento se desenvolve ao longo da sua carreira” (Ponte, 1994, p. 2). 

 

 

3.1.1. Conhecimento Profissional 

 

“Há já quatro mil anos que a humanidade aprendeu a ler e a escrever 

mas a ciência moderna só começou com Galileu. Por isso, ainda não há a 

ideia de que se deveria simultaneamente aprender a leitura, a escrita e a 

ciência. Mas é possível fazer com que as crianças comecem muito cedo a 

interessar-se pelos aspectos científicos, fazendo experiências simples. O 

que talvez seja mais difícil é formar os professores (...)”. (Manuel Paiva, 

cientista da Agência Espacial Europeia, in jornal “a página da 

educação”, Junho de 2003, p.11) 

 

O professor deve tomar consciência de que com o andar dos tempos  as ciências 

tanto pedagógico-didácticas como científicas evoluíram. O conhecimento 

essencialmente prático resulta da integração de saberes experienciais e saberes teóricos 

(relativos à sua disciplina de ensino, ao desenvolvimento da criança, à aprendizagem e à 

teoria social) “integrados pelo professor individual em termos de valores e crenças 

pessoais e orientados para a sua situação prática”  (Freema Elbaz, 1983, p. 5, citada por 

Ponte, 1994, p. 3)  

É importante que o professor domine bem os conteúdos, que tenha facilidade em 

os transmitir, seja um bom comunicador, mas antes de mais deverá ser um bom 

mediador, um facilitador, um negociador desse saber, tendo como foco do seu fazer 

pedagógico a preocupação com que o aluno se aproxime cada vez mais do saber, 

tornando-o autónomo na sua aprendizagem. A aprendizagem contextualizada, leva a que 

o professor conheça profundamente os diferentes contextos sociais em que se 

encontram. Antes de mais o aluno é um cidadão que se encontra num determinado 

momento da sua existência e que precisará de treinar determinadas competências para a 
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sua vida presente e futura. O exercício da cidadania torna-se assim essencial na sala de 

aula. A formação pedagógica geral vem-se tornando numa componente muito 

importante na formação do nosso actor.  

O conhecimento didáctico do conteúdo, é o terceiro domínio que, de algum 

modo, medeia o conhecimento dos conteúdos e a formação pedagógica do professor: 

 

 “O conhecimento didáctico do conteúdo, que apresenta como 

capacidade de compreensão profunda das matérias de ensino, permitindo 

encontrar as maneiras adequadas de as apresentar aos alunos de modo a 

facilitar a aprendizagem, compreende as formas úteis de representação 

das ideias, as analogias mais importantes, as ilustrações, exemplos, 

explicações e demonstrações, numa palavra, a forma de representar e 

formular a matéria para a tornar compreensível” (Shulman, 1986, p. 9, 

citado por Ponte, 1994, p. 3) 

 

O saber profissional dos professores exprime-se na acção. A preocupação 

fundamental não é apenas o conhecimento adquirido pelos alunos, mas também as 

formas de aprendizagem desse conhecimento. O aprender a aprender e o aprender a ser 

tornam-se partes integrantes da sua formação global. O conhecimento-na-acção que 

contrapõe ao conhecimento formal e descontextualizado constitui o essencial do saber 

escolar, refere Donald Schön (1983). Segundo este autor, este saber é a componente 

inteligente que orienta toda a actividade humana manifestando-se no saber-fazer. 

Aquela tem uma natureza intuitiva o que, na maioria das vezes, torna-se dificilmente 

explicável  pelos seus “utilizadores”. Este saber, construído a partir da experiência ou de 

reflexões anteriores, poderá consolidar-se em rotinas ou em esquemas semi-

automáticos. (Ponte, 1984, p. 4) 

 

 

3.1.2. Reflexão 

 

No seu quotidiano profissional, o professor depara-se com muitas situações de 

conflito que exigirão tomadas de decisões na sua resolução. Para que estas não sejam 

precipitadas é necessário reflectir. Há diversas formas de reflexão. Schon (1983), 

distingue em especial a reflexão-na-acção e a reflexão-sobre-a-acção. A reflexão-na-
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acção é um processo de diálogo com uma situação problemática que exige uma 

intervenção concreta e que se processa de forma intuitiva. Trata-se de realizar uma 

análise viva dos múltiplos factores intervenientes, com a possibilidade de intervenção 

imediata. A reflexão-sobre-a-acção desenvolve-se num momento posterior. Acontece 

quando reconstruímos mentalmente a acção e realizamos uma análise a posteriori, 

possibilitando um maior rigor. Alarcão refere que “estes dois momentos de reflexão têm 

um valor epistémico e tê-lo-ão ainda mais se sobre eles exercermos uma outra 

actividade que os ultrapassa: a reflexão sobre a reflexão na acção, processo que leva o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de 

conhecer”(Alarcão, 1996, p. 17) , auxiliando-o na compreensão e no exercício da sua 

prática profissional. 

 Um professor reflexivo vive permanentemente num ciclo, da prática e da teoria à 

reflexão para depois voltar à prática e à teoria. Tanto a prática como a teoria têm 

espaços relevantes, pois há uma interacção constante entre elas, onde a teoria ilumina a 

prática e a prática questiona a teoria. Ponte (2002) reafirma esse posicionamento 

quando refere: 

 

“ (…) a teoria é fundamental para um alargamento de perspectivas e 

para indicar linhas condutoras da reflexão. A prática permite o 

envolvimento activo do próprio professor, proporcionando uma 

experiência concreta a partir da qual é possível reflectir. A reflexão 

estimula novos interesses, chama a atenção para novas questões e 

possibilita uma prática mais segura, mais consciente e mais 

enriquecida”. 

  

Dada a complexidade cognitiva e didáctica dos conceitos e métodos matemáticos, 

interessa então, antes de mais, melhorar a formação dos profissionais da educação 

matemática. 

 Gondino, Batanero e Flores (2001, p. 1), ao referirem-se à formação dos 

professores de matemática, chamam a atenção para a existência de um equívoco. 

Segundo eles, uma formação exclusivamente matemática e psico-pedagógica de índole 

generalista, que acontece nos programas de formação inicial, não é adequada nem 

suficiente para o desenvolvimento profissional do professor. Então propõem que os 

cursos de formação de professores de matemática contemplem diversos aspectos, tais 
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como: a reflexão sobre o significado dos objectos matemáticos e as transformações 

experimentadas pelos mesmos ao serem adaptados aos distintos níveis de ensino; 

dificuldades, erros e obstáculos dos alunos na aprendizagem de estratégias de resolução 

de problemas; análise de situações de ensino, metodologias específicas e recursos 

didácticos distintos. 

 

 

3.1.3. Didáctica e desenvolvimento profissional 

 

“Assim, em todas as situações didácticas, o professor tenta transmitir ao 

aluno aquilo que pretende que ele faça. Teoricamente, a passagem da 

informação e da consigna do professor à resposta esperada deveria 

exigir, por parte do aluno, a utilização do conhecimento visado, quer ele 

estivesse em processo de aprendizagem, quer fosse já conhecido. 

Sabemos que o único meio de «fazer» matemática é procurar e resolver 

determinados problemas específicos e, a este propósito, colocar novas 

questões. O professor tem, pois, de efectuar, não a comunicação de um 

conhecimento, mas a devolução do problema adequado. Se esta 

devolução se opera, o aluno entra no jogo e, se ele acaba por ganhar, a 

aprendizagem teve lugar” (Brun, 2000, p. 51) 

 

A didáctica é, assim, um instrumento fundamental na actuação profissional do 

professor de matemática, ajudando a conceber as situações de aprendizagem e, também, 

o instrumento privilegiado de análise, identificando questões, sugerindo alternativas. O 

professor de matemática, além de ser um especialista curricular, deverá treinar-se para 

tirar partido dos recursos disponíveis pela escola, incluindo, obviamente, os 

tecnológicos. Referindo, mais uma vez, Ponte (1994) “o professor de matemática é um 

construtor de situações de aprendizagem (...)”. Se não apresenta situações que 

despertem o interesse do aluno numa linguagem que ele entenda e seja 

simultaneamente desafiadora, muito provavelmente o aluno voltar-se-á para outras 

actividades que o resto da sociedade “tão bem sabe fazer”. 
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3.2. Trabalho Colaborativo 

 

3.2.1. Método de investigação 

 

“Apesar da chamada revolução na investigação sobre professores, 

conhecida em todo o mundo, nos nossos dias, em que se fala muito dos 

professores enquanto produtores de conhecimento... ainda prevalece, 

entre os professores, a perspectiva da investigação educacional segundo 

a qual esta é uma actividade conduzida por aqueles que se encontram 

fora da sala de aula... para benefício daqueles que estão fora da sala de 

aula... e a teoria educacional como aquilo que outros com maior estatuto 

e prestígio na hierarquia académica têm a dizer acerca do seu trabalho” 

(Zeichner, 1995: 154, citado por Day, 2001, p. 251). 

 

Esta investigação será conduzida na perspectiva de potencializar o 

desenvolvimento profissional do professor de matemática, através do trabalho 

colaborativo. O facto de se desejar, no âmbito do exercício docente, um espaço de 

crescimento profissional levou-me a optar pela investigação-acção colaborativa, por 

acreditar, como refere Day, que “esta modalidade oferece potencialmente aos 

professores oportunidade de participarem no seu desenvolvimento profissional através 

da investigação sistemática da prática, com a ajuda de um ‘mentor’ ou de um amigo 

crítico, de dentro ou fora da escola, o que de outra forma não seria possível.” (Day, 

2001, p. 251) 

 

A investigação-acção requer o estabelecimento e a manutenção de relações a 

longo prazo, por isso este tipo de colaboração não é fácil. Implica o relacionamento 

entre os investigadores e os professores no mínimo co-iguais. A esse respeito Day 

afirma que: 

 

“A investigação-acção, no contexto da formação de professores, 

desenvolve responsabilidades partilhadas para a criação de 

conhecimento, permitindo aos formadores de professores dar 

directamente resposta às suas preocupações com a praxis do ensino e a 
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dialéctica teoria-prática, como parte da sua função central de contribuir 

para o aperfeiçoamento dos professores” (Day, 2001, p. 251).  

 

Será necessário, portanto, um diálogo permanente sobre aquilo que se espera, 

sobre o que está a acontecer e o que se poderá fazer ainda melhor. Têm de ser abordadas 

questões de dependência e de autonomia. Uma reflexão permanente sobre as funções e 

as relações dos participantes. Day chama a atenção ainda que:  

 

“Estas complexas parcerias de aprendizagem são difíceis de criar e de 

manter (...). O trabalho colaborativo também pode implicar um esforço 

intensivo, o que requer da parte dos actores competências técnicas e 

pessoais de relacionamento, muito para além daquelas que são 

necessárias em investigação ditas mais tradicionais” (Ibidem, p.252).  

 

Poder-se-ia pensar que a planificação conjunta pelos professores das suas aulas, 

num trabalho semanal realizado ao longo de todo o ano lectivo, levasse a definir todos 

os aspectos necessários, não surgindo novos problemas, nomeadamente de ordem 

didáctica (Ponte, J. P., Santos, L., 2002, p. 47). A experimentação dessa estratégia 

mostrou a sua ineficiência na prática. É preciso pensar em novas formações que nos 

permitam “quebrar” com o isolamento pedagógico em que nos encontramos, 

(re)conceptualizar os nossos conceitos, crenças e preencher as lacunas existentes no 

nosso processo formativo, avançando na procura de novas verdades. É preciso reflectir 

sobre as nossas acções e provocar as rupturas necessárias no nosso modo de agir. 

 

Uma situação de aprendizagem colaborativa implica fazer algo juntos, numa 

comunicação síncrona entre pares onde o processo de negociação de ideias deve ser 

respeitado. Na negociação, o sujeito não impõe a sua opinião com base na autoridade, 

mas argumenta o seu ponto de vista, justifica e tenta convencer negociando. Partindo de 

uma problemática, tenta-se encontrar, em conjunto, a solução. 

 Nesse processo colaborativo os passos do acto pedagógico são discutidos pelo 

grupo de educadores, desde a planificação até os resultados obtidos, estes servindo de 

referentes para a prática educativa. Vieira (1993) fala no ciclo de observação de aulas 

(nas fases de pré-observação, observação e pós-observação) como uma forma de 

promover a mudança de uma realidade a partir da análise dessa realidade, 
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constituindo-se numa estratégia de potencialização do desenvolvimento profissional do 

professor. 

Nesse sentido, esta investigação-acção terá como referência o ciclo de 

observação definido por Vieira. Isto é, envolverá dois professores que actuam na mesma 

escola, num mesmo ciclo de escolaridade, dentre eles o investigador, que juntos irão 

planificar uma unidade didáctica dentro de dois dos quatro grandes temas do currículo 

da Matemática na Educação Básica: “Geometria” e “Álgebra e funções”. Construirão 

materiais que possibilitem o desenvolvimento da autonomia do aluno. Desenvolverão e 

analisarão essas aulas conjuntamente. Os dados recolhidos da análise das aulas, servirão 

como base sólida de mudança da prática. É a teoria e a prática convivendo 

harmoniosamente num acto pedagógico. 

 

 

3.2.2. Participantes 

 

Como já foi referido anteriormente, foi feita a opção deste estudo com a participação 

directa do investigador e um professor colaborador, que irão actuar no mesmo ciclo de 

escolaridade. 

A escolha dos participantes assentou nos seguintes critérios: 

- Ambos pretendem inovar a sua praxis; 

- O professor colaborador disponibilizou-se para a realização de um trabalho 

colaborativo; 

- Empatia entre estes dois professores. 

 

Quem são os autores/participantes? 

 

Hernâni 

Professor há alguns anos, das primeiras “fornadas” da Universidade do Minho 

(UM). Na altura o curso chamava-se “Licenciatura em ensino de Matemática e 

Desenho”, o que permitiria a estes futuros professores leccionarem no 1º grupo 

(Matemática) ou no 5º grupo (Desenho,…) do ensino básico. Como era mais fácil 

“apanhar” um horário neste último grupo disciplinar, e manter-se perto da instituição 

formadora, a UM, permitiu a este futuro professor, a partir do 3º ano da licenciatura, 

começar a “dar” umas “aulitas” de Educação Visual ao 7º ano e, mais tarde, “apanhar” 
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um horário nocturno e “dar” Desenho e Composição aos alunos, futuros trabalhadores 

têxteis, da escola Carlos Amarante, em Braga. Esta experiência seria uma mais-valia 

para o futuro estágio deste professor, porque a “experiência” era muito importante para 

“agarrar” logo de início os alunos, principalmente os mais “reguilas”. Enfim… 

A passagem deste futuro professor por este grupo (5º grupo) teve alguma 

influência no seu percurso profissional. O Hernâni embora sempre tivesse alguma 

tendência para o “desenho à vista”, vem acender fagulhas há muito apagadas. Abre 

caminho à fotografia, usa mesmo esta possibilidade nas aulas de educação visual, 

desenvolvendo a banda desenhada a partir de sequências fotográficas. Através do 

Desenho e Composição, disciplina leccionada aos alunos, futuros trabalhadores têxteis, 

aprende a desenvolver padrões para tecidos e como funcionam os processos de 

estampagem. Vê-se “obrigado” a entrar em contacto com o design. A perceber que o 

designer trabalha em grupo: 

 

O designer é um projectista dotado de sentido estético, que trabalha para 

a comunidade. O seu trabalho não é pessoal, mas de grupo: o designer 

organiza um grupo de trabalho segundo um problema que deve resolver. 

Não trabalha para uma elite, ainda que hoje a produção industrial tente 

transformar o seu trabalho no de um estilista (projectista que trabalha 

com sentido artístico tendendo para uma produção de fácil e rápido 

consumo), mas procura produzir da melhor maneira mesmo os objectos 

mais comuns e de grande consumo. 

(…) 

O trabalho de grupo, típico do design, desenvolve por isso também esta 

função de recolha e coordenação interdisciplinar de competências, na 

base das quais, com uma síntese de tipo criativo, o designer desenvolve 

o seu objecto. (Munari, 1979, pp. 30/31) 

 

O designer não cria por acaso um objecto. Este tem um sentido e um lugar tal 

que, na sua função do dia-a-dia, não damos pela sua presença a não ser quando ele não 

está lá… Não é por acaso que estou a referir-me  a esta “disciplina”. É assim que vejo a 

Matemática. Ela está de tal modo presente no nosso quotidiano que só damos conta dela 

quando ela “não está lá”. 
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Este professor, durante o seu percurso profissional foi-se tornando um 

autodidacta da sua aprendizagem, como aliás muitos da sua geração. A sua formação 

inicial foi muito precária no que diz respeito às práticas de ensino. Na altura a 

Universidade não podia “dar muito”. Também andava à procura da sua identidade. E lá 

foi andando por diversas escolas, colhendo aqui e ali experiências que o iam conduzindo 

cada vez mais a esta necessidade de perceber, afinal de contas, o que é ensinar, o que é 

uma escola, o que é que ela faz numa sociedade cada vez mais complexa. 

 

Nesta altura, o Hernâni é uma pessoa de 47 anos, com 22 anos de serviço 

docente, professor do quadro de nomeação definitiva, e que se propõe questionar o seu 

processo de trabalho nas aulas, sem negar ou deitar borda fora a auto-aprendizagem que 

foi fazendo, antes reflectindo sobre todo esse processo tendente a uma potencialização 

consciente e (re)novada perante as novas janelas que lhe foram abertas por este 

mestrado. 

 

Maria do Carmo 

A Maria do Carmo, a colega que se disponibilizou a fazer este trabalho 

colaborativo, uma pessoa muito mais nova, por isso com um formação mais recente 

nesta Universidade, que neste momento já vive outros tempos, é uma pessoa que adora 

aquilo que faz como professora. Tem um boa relação com os alunos, tendente a uma 

postura quase maternal. Na altura deste estudo, encontrava-se destacada nesta escola, 

sendo professora do quadro de nomeação definitiva, em Montalegre. Por isso, já com 

alguns anos de serviço e também um desejo grande de criar ambientes de aprendizagem 

favoráveis ao desenvolvimento de um raciocínio matemático consistente e integrado no 

seu (dos alunos) processo global como aprendentes durante a sua vida como cidadãos. 

Estava habituada, como muitos de nós, a “pegar” no manual adoptado e ir por ali 

fora sempre nos “carris” do manual, trabalhando o ciclo conteúdos/exercícios sobre a 

matéria/ exercícios de revisão/ testes. É assim que muitos de nós funcionamos e temos 

“medo” de sair daqui, pelas pressões vigentes de muitos sectores, e acomodámo-nos. O 

processo de avaliação torna-se muito insípido. Resume-se aos testes. Autores como o 

espanhol Alvarez Méndez, são desconhecidos ou simplesmente postos de lado. A 

páginas tantas Méndez (2002) a propósito de testes e/ou exames é claro:  
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“O que é claro é que, em nenhum caso, a preocupação pelos exames – 

que podem ser razoavelmente bem utilizados e constituir recursos de 

avaliação aceitáveis, ainda que não os únicos – deve condicionar e muito 

menos dirigir a aprendizagem. Pela mesma razão, tão-pouco deve 

condicionar o currículo e o ensino. Não podemos esquecer que os 

exames, qualquer que seja a forma que adoptem, devem estar ao serviço 

da aprendizagem, do ensino  e do currículo e, antes de mais, obviamente, 

ao serviço do sujeito que aprende. Caso contrário, serão os exames e não 

o currículo praticado que determinarão o currículo real e o que ele 

representa. (Méndez, 2002, p. 40) 

 

Claro está que este tipo de reflexão passa ao lado de muitos de nós. Pensar-se na 

avaliação para conhecer o desenvolvimento do processo de aprendizagem no contexto 

curricular está fora de questão. “Avaliar”, por testes, seleccionar e excluir é o que 

predomina. Não se entende que a avaliação é um poderoso instrumento para o 

conhecimento do desenvolvimento do processo de aprendizagem. Muito menos 

entender-se e colocar na prática o que já vem preconizado sobre a co-avaliação e a auto-

avaliação, dois processos de regulação muito importantes no processo do aprendente. 

Ainda estamos longe daquilo que é entendido sobre estes dois processos. Na sua 

“Avaliação das Aprendizagens – das concepções às praticas”, Leonor Santos apresenta-

nos a importância destas duas situações: 

 

A co-avaliação entre pares é um outro processo de regulação que oferece 

igualmente potencialidades. É um processo externo e interno ao sujeito. 

Implica outros, mas envolve igualmente o próprio. (…) 

A auto-avaliação é o processo por excelência da regulação, dado ser um 

processo interno ao próprio sujeito. Nunziati (1990) aponta algumas 

razões que destacam a importância deste processo de regulação das 

aprendizagens, quando comparado com a regulação externa levada a 

cabo pelo professor: 

 o itinerário de aprendizagem do aluno, bem como os seus 

procedimentos não seguem, necessariamente, a lógica da disciplina, 

nem tão pouco a do professor, considerado como um perito; 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

31

 o dizer do professor não garante a apropriação por parte do aluno, 

dos conhecimentos; 

 a ultrapassagem dos erros só pode ser feita por aqueles que o 

cometem e não por aqueles que os assinalam, uma vez que as lógicas 

de funcionamento são diferentes. 

A auto-avaliação é um processo de metacognição, entendido como 

processo mental interno através do qual o próprio toma consciência dos 

diferentes momentos e aspectos da sua actividade cognitiva. (Santos, 

2002, pp.78, 79) 

 

É necessário um amplo debate para que estas concepções se tornem conscientes 

e produzam os seus efeitos práticos. Mas, para isso, sabemos que precisamos de mais 

tempo, menos burocracia e um maior acompanhamento das instituições superiores com 

esta postura avaliativa. Uma organização e coordenação fortes nas escolas e uma 

vontade política empenhada no seu desenvolvimento, embora pareça que a tendência 

não seja essa. Doutro modo nada feito, voltamos ao ponto zero, ficamos pelos testes, 

pelos exames. Continuamos com a política para a dependência, para a exclusão. Falar-se 

de autonomia é um mito, uma miragem. Tudo o que foi feito em termos de investigação 

é pura e simplesmente arquivado… perda de tempo, de dinheiro de tudo o que a vida 

escolar necessita. Voltámos ao sombrio (?)… talvez não. 

Mas quando se “vive” durante alguns anos nesses hábitos “simples”, 

acomodados, torna-se difícil a inovação. O pano do isolamento torna-se pesado, cada 

vez mais espesso. 

O desenvolvimento de actividades com calculadoras gráficas e computadores 

torna-se distante, incompatível com a praxis lectiva, ainda para mais, quando as escolas 

estão “limpas” deste material ou, onde eventualmente haja professores que encaram esta 

actividade extra-curricular, mais própria de ser “praticada” em “laboratórios de 

matemática” onde “aparece” quem quer. Há sempre alunos que vão aparecendo… 

agora, o recurso a estratégias que envolvam a resolução de problemas e depois a sua 

comunicação, utilizando aqueles meios em sala de aula… nem pensar, não há tempo, o 

programa é muito extenso e o manual tem lá tudo o que é necessário saber-se para os 

testes e exames. Tornamo-nos dependentes do manual.  Este instrumento, é um bom 

instrumento. O que é necessário é reintegrá-lo, é mais um recurso e poderá ser um bom 

recurso quando bem contextualizado no processo de ensino/aprendizagem. 
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Assim, eu e a Maria do Carmo, propomo-nos a avançar para aulas mais criativas, 

mesmo com todos os constrangimentos e impedimentos possíveis numa escola sem 

quaisquer recursos deste tipo, a não ser alguns computadores muito maltratados, 

partilhados por várias disciplinas, com maior incidência pela “disciplina” de Estudo 

Acompanhado (na prática é assim que esta área é vista: mais uma “disciplina”) porque 

esta vai servir de “suporte” para algumas disciplinas, tentando concretizar aquilo que 

não se poderá concretizar nos tempos lectivos destas como por exemplo no uso das TIC, 

por isso, tornando-se difícil a disponibilidade deste único material tecnológico, no 

âmbito disciplinar, o que na disciplina de matemática é de uma boa ajuda como iremos 

ver mais adiante na “voz” dos alunos e professora envolvidos. 

Mas, para isso, é também muito importante que nós, professores de matemática, 

estejamos familiarizados  e dispostos a integrar as TIC nos nossos contextos didácticos. 

Que aprendamos a negociar e a partilhar esses contextos entre pares, de modo a 

potenciarmos as capacidades dos alunos, numa diversidade de actividades e de 

instrumentos. 

Sentimos, então, a necessidade de criar um espaço onde seja possível não só essa 

partilha mas, e muito importante,  estar no quotidiano lectivo com os nossos alunos sem 

andarmos de trás para a frente com “todo” o material.  

É nesta altura que se começa a desenhar a possibilidade de criar e desenvolver 

uma sala de matemática que nos dê apoio no dia-a-dia da aprendizagem matemática. O 

espírito desta sala, bem como as actividades já lá desenvolvidas, encontram-se 

preconizados no Anexo 19. Sobre esta sala, o que importa desde já referir é que ela 

nasce e começa a desenvolver-se num espírito colaborativo embora, ainda, muito 

timidamente. Muito embora a pressão dos exames possa encolher este espírito, esta sala 

vai apostar numa primeira fase na formação dos professores, desenvolvendo e 

potenciando o espírito colaborativo de modo que a disciplina comece a tomar o seu 

rumo num contexto mais global, de integração no processo de ensino/aprendizagem. O 

aluno e o professor deverão trabalhar nesta disciplina integrados no seu contexto 

curricular de turma – Projecto Curricular de Turma – que por sua vez é abraçado pelo 

Projecto Educativo do Agrupamento, onde estão prescritas as políticas educativas 

pretendidas. Naturalmente que isto tudo é ainda muito hesitante. Temos muitos medos. 

As escolas dos agrupamentos não oferecem qualquer protecção. Se as “coisas” correm 

bem, muitas palmadinhas nas costas. Mas se correm mal, teremos uma vítima, que se 
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tornará o bode expiatório de todos os males acontecidos, ficando todos de bem com a 

sua consciência – encontrou-se o culpado.  

Esta visão muito primária, ajuda muito pouco a um processo de 

ensino/aprendizagem que se pretende mais criativo, onde os alunos e professores se 

sintam integrados e felizes. Onde o processo construtivo do que se “deve” aprender flua 

integral e globalmente. “Teorias” dizem os defensores de um ensino como o de 

antigamente: “… antigamente é que se aprendia… com umas reguadas…”. Iremos ver 

que esta situação aconteceu mesmo, neste século vinte e um, em alunos de uma das 

turmas, que são literalmente agredidos, quase sistematicamente, quando não sabiam o 

que “deviam saber”, pelo docente da extinta telescola – uma pessoa já no fim de carreira 

e com muita pouca paciência para aturar “ignorantes”. Uma vítima, ela própria, daquele 

ensino praticado “à paulada”, completamente fora da ideia de uma aprendizagem 

individualizada, como podemos “ver” através de Schoenfeld, citado por Fernandes: “A 

ideia de que a forma como se aprende está interligada à natureza do saber que se 

pretende aprender (Schoenfeld, 1992) contrariamente à ideia de que se aprende de 

forma única e semelhante em todas as áreas do saber (…)” (Fernandes, 1998, p. 5). 

 

Todo este afastamento em que nos encontramos, nas nossas escolas, das 

“teorias”, como dizem as “velharias do Restelo”, levaram a que grande parte daqueles 

alunos “vissem” a matemática (e de um modo geral a escola) perante uma óptica 

traumatizante, pensando a escola como se “fosse um cemitério” (comentário dos 

alunos). O primeiro passo, neste estudo, foi tentar “limpar” os alunos deste trauma.  

Estes alunos tiveram um processo académico difícil, sofreram maus tratos, 

aquando da telescola, com já referi, criando bloqueios que nos levaram a procurar todas 

as estratégias possíveis no sentido de inverter a situação da sua baixa auto-estima, 

principalmente em relação a esta disciplina, apostando e acreditando num processo de 

auto-avaliação o mais concertado possível, dentro dos constrangimentos possíveis duma 

política educativa de selecção/exclusão a que têm sido sujeitos (e a que estamos sujeitos 

de um modo geral). Muitos deles, já com as esperanças perdidas em relação à disciplina, 

achavam-na, no entanto, importante para a “nossa” vida como irão manifestar-se na suas 

auto-avaliações que se iniciam a partir de Maio de 2004 e sistematicamente até final do 

nono ano, já somente com a minha actuação como professor da turma, onde os alunos 

manifestam as dificuldades que vão tendo nas matérias leccionadas, a ideia que têm da 

disciplina, como ela vai sendo leccionada, sugestões para o período seguinte e quais as 
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suas expectativas quanto às classificações finais. Estes serão os “temas” que iremos 

abordar nas sessões videogravadas e que eu mantenho até final do nono ano como 

“titular” das duas turmas (a Maria do Carmo vai, entretanto, para outra escola). 

 

Voltando ao presente estudo, e a nós os dois, somos professores com formações 

muito diferentes, experiências muito diferentes mas com um desejo enorme na alma: 

mudar, inovar, tornarmo-nos felizes e aos nossos alunos naquilo que fizermos. Vamos 

ver… 

 

 

3.2.3. Recolha e análise de dados 

 

No desenvolvimento do seu quotidiano lectivo, o professor, por natureza, 

reflecte sobre a sua praxis. Porém, como refere Day “há um limite para aquilo que se 

pode aprender a partir da análise da sua própria prática quando se está simultaneamente 

imerso nessa mesma prática” (Day, 2001, p. 70). É preciso procurar elementos que 

potencializem essa reflexão e consequentemente lhe possibilitem, enquanto profissional, 

supervisionar essa prática. Assim sendo, esta investigação-acção terá como elemento 

potencializador da reflexão a videogravação, que permitirá um “olhar” mais detalhado 

sobre a acção executada. 

Os dados a serem analisados neste estudo serão provenientes da discussão 

detalhada destes vídeos, de entrevistas aos participantes e da observação das intenções 

dentro da sala de aula. 

A observação participante, referida por Jorgensen (1989), referendada por 

Segurado é “a mais adequada para estudar quase todos os aspectos da existência 

humana” (Segurado, 1997, p. 28). Nesse sentido, o estudo privilegiará esta forma de 

observação tendo como principal instrumento de recolha de dados o investigador e o 

professor colaborador. As observações/impressões do investigador serão registadas após 

as aulas, tendo como auxiliar uma grelha de observação a ser construída entre os dois 

professores. 

Serão utilizadas, ainda, como fontes auxiliares de recolha de dados, as 

entrevistas/depoimentos pessoais dos participantes do estudo. Estas entrevistas serão 

audio-gravadas, posteriormente transcritas e servirão como parte integrante do processo 

formativo do professor. 
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3.2.4. Calendarização 

 

  

                     Meses 

Fases 
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI 

JUN/

OUT

Pesquisa teórica X X X  X X X   

Planificação do ano 

lectivo 
X         

Escolha das unidades X         

Preparação das unidades 

e respectivos materiais 
X  X X      

Aulas videogravadas    X      

Observação/análise das 

aulas videogravadas 
   X      

Entrevistas/depoimentos  X X  X     

Transcrição/análise das 

entrevistas/depoimentos 
 X X  X     

Redacção da dissertação      X X X  

 

 

Esta foi a calendarização proposta inicialmente. Como iremos ver, no “diário” 

semanal das sessões, as aulas videogravadas só se concretizaram no final do 2º período 

e durante todo o 3º período. Demorou algum tempo, entre nós os dois,  que se fossem 

criando as condições desejadas para tal operação, uma vez que, delicadas como eram, 

exigiam grande disponibilidade mental e emocional da nossa parte, o que demorou um 

pouco devido aos nossos “medos” colaborativos, daí a consequente e necessária 

confiança ter tido um processo mais lento. Mas, enfim, lá fomos para o terreno. E a 

nossa viagem vai começar.  

 

 

    3.3. As “videogravações” 
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 Antes de mais nada, uma visão da Maria do Carmo, quando entrevistada pelo 

Hernâni (Anexo 17), sobre as duas turmas (estávamos na 2ª sessão – 30 de Abril de 

2004): 

 

“(…) 

- E houve uma altura… em que… começámos a pensar que poderíamos 

trabalhar (…) sem nos deixar dirigir pelo manual. (Hernâni) 

(…) 

- … e a fichinha foi construída nesse sentido. Sem ser só pelo manual 

(Carmo). 

- Pronto. E segundo os comentários dos alunos, nós depois estivemos a 

ver as gravações, eles, de modo geral, gostaram do trabalho que foi feito, 

não é?, não tiveram dificuldade nenhuma, tanto na turma A como na 

turma B. Já agora, sobre as turmas, sentiste que havia assim uma grande 

diferença entre uma e outra? 

- Havia. A grande diferença inicial é que a turma D não estava habituada 

a trabalhar em grupo. E tiveram grande dificuldade em cooperar. E 

principalmente em ter confiança neles próprios. E acho que com o 

decorrer das aulas, …acho que eles ganharam uma grande autonomia 

nesse sentido. Tanto se tornaram mais autónomos como já não tinham 

tantos problemas em participar. E notou-se uma grande cooperação nos 

grupos. Dantes era só participação mais a “medo”, mas acho que com o 

decorrer das sessões, iam-se fundamentalmente… tornaram-se muito 

mais autónomos e mais cooperativos, com responsabilidade (Maria 

“sublinha” este último aspecto). Acho mesmo que no D, a turma D eram 

muito menos… não estavam habituados a trabalhar em grupo tiveram 

muitas dificuldades, inicialmente, em se organizar. E confiavam mais no 

professor do que neles próprios e que pediam mais ajuda do professor do 

que… 

- Nos colegas … (ajuda o Hernâni) 

-… do que nos colegas. Mas acho que eles foram depois ultrapassando 

esta… essa falta de confiança. 

- (…)… e a outra turma, a turma A. 
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- A turma A, acho que já estavam muito mais habituados a trabalhar em 

grupo, por isso, já havia elementos… que já têm uma certa 

responsabilidade e, por isso, já… pronto, eles já sabem que contam com 

os colegas, já contam com a ajuda deles porque de alguma maneira são 

melhores numas coisas ou noutras… e mesmo em porem a ordem no 

grupo… e o trabalho em si, a (in)disciplina, eles já eram muito mais 

autónomos… 

- Mas… em minha opinião eles, em termos de uma turma e outra – é  

engraçado, claro que eu não conhecia a turma D – (…) a turma D sentia 

mais… mais alunos, ou seja, eram mais sossegados, mais humildes… 

como eu tinha uma experiência um bocado dolorosa com a minha turma, 

a turma A, naquele sentido de que para nos sentirmos bem naquela 

turma eram breves momentos porque eles eram sempre muito 

barulhentos, muito implicativos uns com os outros… 

- São mais agitados, são muito mais agitados no A do que no D 

(concorda a Maria). Muito mais agitados.” [entrevista]  

 

Na Turma A (a “minha” turma), no final do 1º Período, os alunos fizeram a sua 

auto-avaliação (Anexo 2). Sobre essa auto-avaliação, fiz a Reflexão sobre a Auto-

avaliação desses alunos (Anexo 3). Como se pode ver esta turma é muito diversificada. 

Há alunos muito bons e alunos muito maus, embora estes sejam relativamente poucos. 

Como poderemos ver pela acta em anexo da reunião do Conselho de Avaliação (Anexo 

3), há 7 alunos que tiraram 5 e 6 níveis inferiores a três, embora todos tenham 

possibilidades de recuperar – estão a viver a força da adolescência. Como diz um dos 

alunos “(…) acho que este período é para esquecer (…)” mas, pelo contrário, não vamos 

esquecer, mas sim assumir o que se passou e interiorizar o que foi positivo. A vida não é 

uma linha recta. É “possível escrever direito sobre linhas tortas”… 
 

 

        3.3.1. Como decorreram as aulas videogravadas 

 

“Se virmos a aprendizagem como uma actividade situada, colocando 

ênfase no indivíduo no seu todo, e tomando actividade e mundo como 
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mutuamente constitutivos, fugimos àquela concepção de aprendizagem 

que fala de ‘receber de informação e conhecimento’. (…) os alunos 

devem poder ver o professor como alguém empenhado em aprender e 

que se mostra em situação de aprender, de forma a que o possam sentir 

como um elemento de uma comunidade de prática a que eles também 

pertencem”. (Fernandes, 1998, pp. 37 e 41) 

 

Não vamos falar de todas as sessões em particular, a não ser nas que nos 

“tocaram” particularmente, “fugindo” das actuações “normais” por nós programadas, 

tal como as apresentamos no “diário” de 11 de Março de 2004 (Anexo 4). Cada uma 

delas teve a sua própria vida, vivenciada em cada momento, que tentámos reflectir nas 

“sessões” que vêm expostas seguir, nos próximos capítulos. 

Todas elas estão longe da planificação inicial, baseada no manual adoptado por 

esta escola para o 8º ano de escolaridade. As “coisas” foram acontecendo naturalmente, 

havendo uma interacção entre aquilo que tínhamos “imaginado” (entenda-se 

“programado”) e aquilo que a situação pedia. Fomos vivendo uma dialéctica 

permanente entre os limites exigidos pelo programa no âmbito do Currículo Nacional, 

as competências nele expressas e a realidade vivenciada, em cada momento, por nós e 

pelos nossos alunos.  

 

Entre nós, por vezes, surgia-nos reflectir sobre colaboração e cooperação. Os 

professores podem colaborar? Podem cooperar? Como? O que é uma e o que é outra? 

 

“Toda a colaboração é um processo emergente, marcado pela 

imprevisibilidade e recheado de negociações e decisões (Grey, referido 

por Stewart, 1997). Neste processo, é fundamental que os participantes 

manifestem abertura no modo como se relacionam uns com os outros, 

dispondo-se a um contínuo dar e receber, assumindo uma 

responsabilização conjunta pela orientação do trabalho e sendo capazes 

de construir soluções para os problemas no respeito pelas diferenças e 

particularidades individuais” (Boavida & Ponte, 2002, , pp. 45, 46).  
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No terreno este processo emergente oferece todos os desafios e mais alguns de 

modo que aquilo que se pretende aprender não descarrile para zonas demasiado 

desconhecidas (também se isso acontecer só teremos de arregaçar as mangas e… mãos 

à obra) – mas como sofremos todos de pressões a vários níveis temos o terror da falta 

de tempo. 

  

Assim com uma ideia mais elucidada deste processo, fomos assumindo o 

“nosso” projecto colaborativo, tendo em mente que realmente ele seria nosso se 

também aceite e assumido pelos “nossos” alunos. Todos estávamos no mesmo barco. 

Agora como potenciá-lo da melhor maneira? Idealmente deveriam os alunos partilhar 

na concepção de cada um dos momentos, colaborar na sua construção. Impraticável! 

Eles próprios não estariam interessados (?). Os constrangimentos são muitos. Nós 

próprios não conseguiríamos dar esse salto. Por isso as sessões de trabalho foram 

concebidas e levadas à prática dentro dos nossos limites e dos limites que nós 

considerávamos em relação aos alunos. Muito embora sempre abertos às sugestões que 

porventura aparecessem nas avaliações quotidianas. Os próprios instrumentos de 

avaliação iam sofrendo observações e reflexões para futuras melhorias no seu fim 

desejado de recolher a informação mais conveniente e consistente. 

O processo colaborativo deverá assim, antes de mais nada, ter direito a um 

amplo debate de modo que os parceiros por um lado se conheçam e por outro, 

conheçam também os próprios limites, de modo a, sendo partilhados, poderem ser 

ultrapassados, dentro dos condicionamentos existentes para podermos usufruir desta 

ferramenta muito poderosa.  

Sobre esta forma de cultura docente, Rosenholtz apresenta uma metáfora: 

 

“Tal como a ostra que neutraliza um grão de areia irritante, cobrindo-o 

com camadas de pérola, os professores isolados parecem cobrir as suas 

dúvidas e inadequações irritantes com camadas reconfortantes de ilusão 

pessoal” (Rosenholtz, p.52, in Hargreaves, 1998, p.189) 

 

No nosso contexto, a Maria do Carmo, a minha parceira colaborativa, na 

entrevista concedida, sobre este assunto refere, das dificuldades, os medos, os 

constrangimentos sentidos pelos professores com quem ela contactou:  
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“(…) há muita gente que gostava de fazer um trabalho destes, sabes?, só 

que… é… isto exige muito tempo, para ser assim constante e certinho o 

ano todo… quer dizer, um período ou dois períodos, pronto tu aguentas, 

agora sempre, sempre, sempre… rouba-te um bocado de trabalho. E as 

pessoas já não estão para isso, percebes Hernâni? Porque se fosse (…) 

dentro do horário, uma horinha ali ou duas horinhas… assim já fazendo 

parte do horário… (…) eu acho que o pessoal alinhava.” [entrevista] 

  

Na altura, além de outras turmas em mão, a Maria do Carmo também tinha a seu 

cargo o papel de presidente de assembleia, muito embora, ainda, este cargo não tendo o 

peso “político” num contexto deste tipo, havia sempre a responsabilidade de o exercer 

perante a comunidade. Confrontada com a questão “(…) de qualquer forma tu achas 

então que vale a pena investir num trabalho destes?”, ela continua: 

 

“- Eu gostei! E pr’ós miúdos… é assim (…) não precisa de ser o ano 

todo, Hernâni, percebes?, pode ser uma aula aqui outra aula ali, (…) a 

algumas aulas, um número considerável, mas não precisa de ser seguido, 

sempre… 

- (…) 

- … todas as aulas. Torna-se cansativo. Claro, quem está a organizar, a 

orientar, não é?, e para eles às tantas também se torna monótono… Não 

é monótono porque, é assim… vamos sempre diversificando os 

métodos… (…) 

- …e podíamos cair nesta situação que leste à bocado (…) (antes da 

gravação, a Maria do Carmo estava a ler um artigo, n’A Página da 

Educação…) 

- … Que “(…) é preciso actualizar as metodologias usadas no ensino, 

porque as crianças ganham anticorpos pedagógicos”. Precisamente, 

“temos de fazer com que a metodologia evolua para outros campos. Um 

professor é um agente de mudança, o seu trabalho exige criatividade ou 

então transforma-se numa rotina”, não é?, diz aqui a metodologia do 
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Caseiro e muito bem. O que muito bem acontece como aquelas aulas de 

exposição, exposição, exposição… o que são uma “seca”, como eles 

dizem, não é?, mas também assim (A Maria está-se a referir a aulas 

permanentemente de “inovação”)… também se torna muito cansativo, 

sempre todas, todas as aulas, todas as aulas torna-se cansativo… 

- …é preciso coragem… 

- … pr’a eles e para quem prepara, principalmente para quem prepara, 

repara… e depois analisar de seguida o trabalho, a aula como é que 

decorreu, ver as videogravações, e não sei quantos, se for o caso, é muito 

cansativo. E depois este ano, tivemos… tiveste o cuidado de termos um 

horário num dia em que pudesses vir à minha aula e eu à tua. Também 

tiveste o cuidado de a direcção fazer… o horário… 

- (…) a escola tem de se [re]organizar (observa Hernâni) (…)“ 

[entrevista] 

 

 Um dos grandes constrangimentos é a “falta de tempo”. Será importante debater 

esta ideia para podermos entender melhor o que queremos dizer com esta “falta de 

tempo”. Evidentemente que terá de haver uma decisão política em termos globais, mas, 

mais importante, a nível de escola/agrupamento, porque por vezes há “tempos” que 

acabam para não servir os fins propostos. “Tempos” que bem poderiam reverter para 

desenvolver o espírito colaborativo, desdobramentos… Mas em primeiro lugar a 

escola/agrupamento deverá “sentir” a importância desse espírito. 

  A Maria do Carmo “sentiu” essa importância e necessidade. Quase no final da 

entrevista, sobre a questão de, num futuro próximo, utilizar os materiais e o que 

aprendeu nesta experiência, ela refere: 

 

“(…) 

- Vou dar uso àquilo que aprendi, percebes, Hernâni? Principalmente 

esta “história” do Scketchpad, esta história com… pronto as 

experiências que fizemos, esta aprendizagem que fiz este ano contigo, é 

para aplicar (di-lo com veemência). Porque acho que tiveram resultados. 
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Bons resultados. Percebes? Agora não vão ter os mesmos resultados se 

estiver sozinha. Como é lógico. Não é?” [entrevista] 

 

A propósito da imprevisibilidade, referida por Boavida e Ponte (2002), por 

muito que duas cabeças prevejam quase tudo ela acontece onde menos se espera.  

Para a sessão de 4 de Junho, a última sessão videogravada, tínhamos tudo 

programado para trabalharmos na sala de informática com o Scketchpad. A ficha, 

adaptada da equipa de trabalho da APM, de Coimbra (disponibilizada no site: 

http://www.apm.pt/mt/website/index.php?id=1746), aconselhava a utilização do 

programa Cabri (Anexo 11), mas como tínhamos instalado nos computadores o GSP 

(The Geometer’s Sketchpad), achamos que para o efeito não seria muito diferente o uso 

deste programa. A ideia fundamental desta ficha era fortalecer o conceito de lugar 

geométrico.  

Só que, como estávamos no final do ano lectivo, uma turma do 9º ano, que por 

diversas vezes fez tentativas do género, em “tom” de despedida e aproveitando-se da 

ingenuidade da professora (de uma das línguas), baralharam todo o esquema, colocando 

palavras-passe na abertura dos computadores (em linguagem grosseira), principalmente 

nas “entradas” dos utilizadores do sistema operativo XP. Enfim criaram uma barafunda 

que só formatando todas as máquinas seria possível trabalhar com elas (o que acabou 

por ser feito). 

Ora, o conhecimento desta situação, tivemo-lo no dia anterior às sessões de 

gravação (o presidente do agrupamento, porque sabia que tínhamos esta sessão 

programada para o centro de informática, atenciosamente e preocupado, informou-nos 

do sucedido). O que fazer? Na tarde desse mesmo dia, reparamos, embora com mais 

trabalho e outro tempo, que os conceitos abordados na ficha (quadrilátero, 

paralelogramo, mediatriz, mediana, baricentro, ortocentro,…) poderiam ser “praticados” 

com um dicionário de Língua Portuguesa e que a biblioteca estava fornecida de 

bastantes. Com a ajuda de compasso, régua, lápis, borracha, folhas brancas (tipo 

cavalinho), material que os alunos tinham da disciplina de Educação Visual, poderíamos 

perfeitamente atenuar a motivação que entretanto se criou na ida para o centro de 

informática (os alunos apreciavam imenso estas idas). Claro que se colocaram muitas 

outras questões. O “tempo” estava previsto para o uso de um programa interactivo. 
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Obviamente que “à mão” o “tempo” seria outro. Como vai ser concluído o trabalho? 

Será entregue a cada grupo (em disquete) o programa GSP. Na aula far-se-á o que se 

puder, esclarecer-se-á as dúvidas, e o “resto” do trabalho será concluído “em casa” ou 

noutro sítio (onde os grupos achassem mais conveniente e possível). O trabalho 

concluído deveria ser entregue na próxima aula (os alunos tinham o espaço de sexta a 

quarta-feira, da semana seguinte, no meu caso, e de sexta a terça-feira, no caso da Maria 

do Carmo).  

Foi uma aula muito especial. Houve muita improvisação. Claro que para se 

improvisar é necessário conhecer. A ideia fundamental era voltar à carga com os lugares 

geométricos, mas agora “apetrechados” com o The Geometer’s Sketchpad (GSP), para 

cimentar os conceitos que ficaram “no ar”, devido ao “desaire” da aula anterior. Mas 

assim não pôde ser. Então “inventou-se” dentro dos nossos limites.  

Ao visualizarmos a videogravação, apercebemo-nos de quão interessante foi esta 

sessão. A riqueza da sua aprendizagem através da mobilização de saberes e 

adestramentos já desenvolvidos pelos alunos. Embora tivessem mostrado alguma 

dificuldade no uso do dicionário, talvez por falta de hábito, mas que rapidamente foram 

superando. Inicialmente, na “(des)arrumação” das mesas ainda fizeram algum barulho. 

Por dois motivos. Estavam muito descontraídos, estávamos a chegar ao final do ano, e 

porque ainda não se tinham conformado completamente da frustração de não terem ido 

para o CIC (Centro Escolar de Informática). Enfim… um devaneio. 

Foram-se concentrando. Ficaram vaidosos por o professor ter dito “ que o que 

vão fazer, dificilmente as outras turma o farão”. Vão “fazer” matemática com um 

dicionário. 

Parecia a última Ceia. (Analogia irónica, porque é das últimas aulas e também 

pela disposição das mesas – todas juntas, fazendo um rectângulo, no centro da sala). 

Esta aula foi uma descoberta em cada momento. Perceberam que tudo o que 

necessitavam, afinal, estava no dicionário.  

Mais uma vez, na entrevista,  a Maria do Carmo perante a questão “o que é que 

tu achaste dessa aula?” ela apresenta o que sentiu: 

 

“- Como já era uma das últimas filmagens, quase das últimas que nós 

fizemos, pronto … ali já se via muita autonomia nos grupos … Achei 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

44

que… já estavam muito mais cooperativos entre si, não é?, já é quase 

uma das últimas e já eles estavam muito mais à vontade… 

- … muito mais à vontade (reafirma o Hernâni) 

- … muito mais à vontade. Já nada havia… (…) que os incomodasse, 

nem sequer a máquina de filmar, que, acho que, também nunca os 

incomodou muito… acho que ali notou-se já uma grande maturidade, 

muita maturidade… 

- … gostei muito dessa aula (Hernâni) 

- … gostei também… “ [entrevista] 

 

O que os alunos acharam desta experiência (Anexo 15)? 

Perante a questão: “Gostaste da forma como as actividades foram orientadas? 

Faz um pequeno comentário.” Cada um respondeu assim: 

 Sim, foi muito fixe. 
 Sim, gostei das actividades porque foram muito interessantes e ajudaram-nos a 

compreender melhor a matéria. 
 Sim. Deveria-mos fazer mais vezes. 
 Sim. Acho que as actividades estão a ser feitas e orientadas (…)é uma boa forma de 

expressar boas expectativas. 
 Sim, gostei das actividades que fizemos. Achei as actividades muito importantes. 
 Sim, porque aprendemos coisas novas. É divertido. Também estamos em contacto 

com os outros da nossa turma. 
 Sim, porque é uma forma fácil de aprender e mais divertida. 
 Sim, gostei muito como as aulas foram orientadas. 
 Sim porque aprendemos coisas novas e os setores são fixes. 
 Foram excelentes… 
 Sim, foram bem organizadas e explicadas. 
 Sim gostei porque foram retiradas todas as dúvidas aos alunos. 
 Sim as actividades estavam bem orientadas. 
 Gostei. 
 Sim, eu gostei, como eu já disse esta pode ser utilizada no dia-a-dia em outras 

matérias. 
 Sim, adorei a forma como as actividades foram orientadas. 
 Sim, eu gostei da forma de como as actividades foram orientadas. Porque 

realizando tarefas em grupo estamos expondo as nossas dúvidas uns com os outros, 
tentando superar as nossas dificuldades de uma maneira colectiva e cooperativa. 

 Sim, como digo sempre, os setôres explicam bem e são um máximo. 
 Sim. Gostei porque assim as aulas são mais divertidas. 
 Sim porque são muito boas para o nosso desenvolvimento. 
 Sim, porque os prof.s foram muito simpáticos e porreiros. 
 Sim. Acho muito interessantes. 
 Sim foram bem. 
 Sim. Porque é uma forma mais fixe e divertida. 
 Sim, mesmo não tendo a participação na aula vi que a aula estava a ser 

interessante, pois os meus colegas mostraram entusiasmo nas actividades 
realizadas. 

[Sessão de 04 de Junho de 2004] 
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Breve comentário: “Sim, eu gostei da forma de como as actividades foram orientadas. 

Porque realizando tarefas em grupo estamos expondo as nossas dúvidas uns com os outros, 

tentando superar as nossas dificuldades de uma maneira colectiva e cooperativa”. O que nós 

buscamos: o espírito cooperativo que este aluno reflecte… 

De facto os alunos de um modo geral gostaram da actividade. Ela está bem 

encaminhada e tem uma parte “lúdica” na utilização dos dicionários. 

É de referir que os alunos ficaram convencidos que era mesmo assim, ou seja, o 

dicionário era mais um recurso no ensino da matemática. Ainda bem que o “filme” 

acabou “num final feliz”. 

 

Também cedo percebemos os ganhos que teríamos neste tipo de aulas, onde são 

os alunos os actores/autores da sua aprendizagem. Percebemos que, como refere Jaime 

Carvalho da Silva, citando José Sebastião e Silva, em entrevista na “a página da 

educação” (Agosto de 2005), “O professor deve abandonar, tanto quanto possível, o 

método expositivo tradicional, em que o papel dos alunos é quase cem por cento 

passivo, e procurar, pelo contrário, seguir o método activo, estabelecendo diálogo com 

os alunos e estimulando a imaginação destes, de modo a conduzi-los, sempre que 

possível, à redescoberta”. Além disso, o uso de estratégias e recursos diversificados, 

devidamente ensaiados e contextualizados, além do já referido, sempre numa dinâmica 

transdisciplinar, permitirão aos alunos perceber melhor o sentido da matemática na sua 

vida. 

Esta percepção “transdisciplinar” constatámo-la, entretanto, através de “Um 

Estudo sobre o Clima”. Esta Ficha de Trabalho foi proposta em 89/90 nas turmas 

associadas ao Projecto MAT789 tendo constituído no 8º ano uma das actividades da 

unidade sobre Funções (in “Materiais para a aula de Matemática”, de Julho de 2001). 

(Anexo 7). 

No momento de preparação destas duas sessões (as duas turmas do 8º ano, A e 

D, trabalharam esta ficha, respectivamente nos dias 7 e 14 de Maio de 2004) tivemos 

muito em conta as observações de Paulo Abrantes.  

Assim, as quatro primeiras questões, foram trabalhadas na aula, onde a quarta 

desempenhou um “papel central, ao pedir um relatório” em que os alunos usaram os 
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dados numéricos mas “num contexto de aplicação, para ilustrar ou defender uma ideia”, 

onde os alunos fizeram “apelo à imaginação”, imaginando os nomes para a “sua” 

agência, inventando “slogans” e outras situações, como poderemos ver nalguns dos 

relatórios apresentados a seguir: 

 

 Esta região é de clima variado durante todo o ano. Nos meses de Inverno há muita 

precipitação e uma temperatura fria, bom para quem gosta de férias na neve. Nos 

meses de Verão, há pouca precipitação e uma temperatura quente, para quem quer 

nadar nas nossas belas praias, barragens e lençóis de água (albufeiras). Se não houver 

vagas no Verão opte por umas férias com uma temperatura amena, como no mês de 

Maio. (Bruno Miguel) 

 O tempo ideal para passar férias é entre os meses Julho a Setembro, mas o mais ideal é 

o de Agosto. É a altura que está calor. Em Agosto a temperatura pode atingir 20,8 ºC, 

a precipitação neste período do tempo será baixa. Isto tudo se quiser vir para cá na 

altura do Verão. Mas se o programa é outro, é para vir ver o nosso clima mais fresco, 

pois eu aconselho-o a vir no mês de Janeiro. A temperatura será de 9,9 ºC, uma 

temperatura dentro dos limites agradável e com precipitação a atingir 66,8 mm. 

(Cristina Isabel) 

 Caros clientes se querem passar uma férias junto à lareira com a sua família os 

melhores meses são: Janeiro e Dezembro. Mas pelo contrário se gosta de estar em 

épocas de temperaturas quentes, junto ao mar, na praia, os melhores meses são: Junho, 

Julho e Agosto. (Hélder Pinto) 

 Se a pessoa quer calor e pouca precipitação deverá optar pelo período de Julho a 

Setembro. Se já não houver vagas também poderá escolher por Outubro ou por Julho, 

mas terá uma temperatura mais amena e um pouco mais de precipitação. (Nuno 

Miguel) 

 Se é um amante de umas férias calmas, passadas em casa bem quentinho ao lado da 

lareira os meses mais adequados serão Dezembro, Janeiro ou até Fevereiro. Mas se 

preferir passar férias animadas na praia, à beira mar os meses mais indicados serão 

Julho e Agosto. (Patrícia Raquel) 

 Se preferir calor está com sorte porque tem Junho o mês quentinho mas se preferir o 

frio vá de Setembro porque é um mês fresco. Se preferir o frio também está com sorte 

porque temos Maio para estar na lareira e o Outubro também na lareira mas a ver cair 

as folhas. (Tiago Gomes) 
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Os relatórios apresentados pelos alunos são fraquinhos. Embora alguns já 

exibam alguma frescura turística, eles são muito limitados pelo vocabulário. Acho que 

os alunos são muito pouco habituados a escrever. Mas isto é um problema geral, de 

escola, que terá de ser repensado e (re)equacionado. Os relatórios, foram entregues aos 

respectivos professores, para uma avaliação mais atenta e depois apresentados e 

discutidos na aula seguinte. 

Passando à quinta questão, esta poderá “motivar a ajuda do professor de 

Geografia e/ou a observação de um pluviómetro”. Infelizmente nada disto foi possível. 

Quanto à última questão “é adequada para uma discussão geral na aula seguinte, 

depois de os alunos terem tido tempo para pensar e escrever as suas ideias” (Abrantes, 

1990). Esta sugestão foi tida em conta.  

Por último e muita apreciada a recomendação de que “falar de «objectos» e 

«imagens» em vez de meses e temperaturas, ou desprezar os aspectos extra-matemáticos 

envolvidos, pode ser uma óptima maneira de estragar tudo. Mesmo a presença óbvia da 

Matemática” (Abrantes, 1990). O que os alunos pensaram sobre estas sessões estão 

expressas nas sessões de 7 e 14 de Maio de 2004 (Anexo 15). 

  

 No final de cada uma das sessões tentávamos fazer as nossas avaliações. Cada 

uma das aulas videogravadas foram contempladas com uma observação atenta, 

procurávamos potenciar o que cada um tinha de melhor de modo a tornarmo-nos numa 

mais valia relativamente às aprendizagem pretendidas. Nem sempre preenchemos as 

grelhas de avaliação (Anexo 12), como irei referir no capítulo “Como é que funcionou?” 

a modos de conclusão. O seu não preenchimento resultava simplesmente porque não 

estamos habituados a fazer uma auto-avaliação e muito menos co-avaliação do nosso 

trabalho. Inicialmente ficávamos inibidos de “dizer” seja o que fosse, aquando da 

visualização das videogravações, e pretendêssemos conversar sobre as nossas posturas. 

Timidamente lá começámos a conversar e a partir da 3ª sessão já naturalmente o 

fazíamos, porque sentíamos que assim seríamos de uma grande ajuda um para o outro. 

Do mesmo modo, o potencial que fomos encontrando nas grelhas permitia-nos tomar 

uma maior consciência do nosso trabalho desde a “Transparência/Explicitação”, onde 

observávamos se “o professor é claro nas orientações didácticas”, onde por vezes, não 

havia o cuidado por parte do professor em intervir no momento certo, com a postura 

certa (levantando o braço, por exemplo) preparando os alunos para a importância dessa 
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intervenção. Falta de hábito, como se pode “ver” e como foi constatado na primeira 

videogravação:  

 

“Há interrupções desnecessárias por parte do professor. Os alunos 

trabalham pouco uns com os outros (ainda). Há muito barulho. 

Aprendizagem, mas muito barulho. Não estamos habituados ao silêncio. 

Quando o professor fala para o grande grupo, não pede que se faça 

silêncio. O professor fala e os alunos continuam a conversar/discutir no 

mesmo tom. Isto deverá ser corrigido. Ou então não falar, sem antes 

levantar o braço evidenciando tal atitude. Os professores não são 

disciplinados. Dão o mau exemplo. É da nossa educação? (Normalmente 

nos cafés toda a gente está habituada a conversar alto, concorrendo com 

o(s) televisore(s), a telefonia, etc., tudo ao mesmo tempo…) (…)” (in 

sessão de 26 de Março - visualizações) 

  

Estas posturas foram sendo sucessivamente corrigidas. Tanto professores como 

alunos melhoraram significativamente. Na grelha de observação do dia 7 de Maio (3ª 

sessão), um dos comentários que faço à Maria do Carmo, em relação à turma dela, é que 

“[Ela] vai-se tornando muito mais “solta”, descontraída e é clara nas orientações 

apresentadas”. Na turma A, além desta postura “(…) esteve muito tranquila a “dirigir” 

as operações, quando solicitada”. 

 Ainda sobre esta aula e observando os alunos, constatámos o seguinte, tal como 

exposto na sessão videogravada desse dia: 

 

“Também no CIC (Centro escolar de informática) 

Fizemos a ficha proposta pela Arlete Jorge e a Isabel Catalão, da APM, 

inserida na revista Educação e Matemática, nº 39 (1996). 

Uma aula excelente. Participada, organizada. Fizemos tudo o que estava 

previsto. Os alunos corresponderam às nossas expectativas. 

Começo a conhecer esta turma. 

Os alunos estão de tal modo envolvidos que nem dão pela nossa 

presença. Tocou para sair. Nem se mexem. É como se nada mais 

importasse, além daquele momento.  
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Só agora começam a reagir. Mesmo assim muito lentamente. 

Contudo, eu e a Maria do Carmo sentimo-nos exaustos. Satisfeitos, mas 

exaustos. 

A sala fica arrumadinha. 

Ainda estão duas alunas… “Era fácil…” comenta uma delas, “o que 

normalmente é difícil de trabalhar numa aula normal. As TIC são muito 

importantes”. (in sessão de 7 de Maio - visualizações) 

 

E assim começámos a perceber da importância e do prazer que nos estavam a 

dar estas aulas, muito embora o imenso trabalho que estávamos a ter. Sobre este assunto 

também falarei mais adiante no “Em que é que resultou?” e de como se poderá 

desenvolver situações deste tipo. 

 

Agora um parênteses: a Mafalda e o Calvin. Sobre estes nossos personagens 

encantadores, que nos vão mantendo acordados pela mão do seu autor Quino (1996), 

João Paiva Boléo “fala” assim deste autor: “Quino pertence, num grau superior, ao 

grupo raro dos que vivem acordados, dos que têm um olhar atento, penetrante, 

humorado, divertido, crítico, amargo, contundente, filosófico sobre a vida e a condição 

humana” (in O Mundo de Mafalda , 1999, p.7). Como estava a “dizer”, sobre estes dois 

personagens, é interessante (e divertido, por outro lado) constatar que estes alunos não 

têm sentido de humor, como podemos “ver” nos comentários que eles vão fazendo 

durante todas as sessões. Curiosamente, uma das tiras é escolhida por um das alunas, a 

Patrícia do 8º A, uma das que considero das mais “sérias” de Quino (Anexo 8). Senão 

vejamos: 

 
(escolha: Patrícia Raquel, nº 21, 8º A) 

 

Agora os comentários dos colegas de Turma: 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

50

 Na minha opinião a Mafalda está a crescer e ser mais madura do que antes. (Ana 

Matilde) 

 Acho que a Mafalda agiu muito bem porque tem que se educar os mais novos. (Ângelo 

Micael) 

 Na minha opinião a Mafalda ao fim de dizer o Gui para não mexer deu-lhe um sermão 

e ela ao fim achou-se muito adulta. (Aurora Araújo) 

 Acho que a atitude da Mafalda foi uma atitude de mãe. (Bruno Miguel) 

 A Mafalda está a crescer e nem acredita nisso e é um bom começo para a adolescência. 

(Carlos Manuel) 

 A Mafalda está a crescer e nem acredita nisso. Acho que isto é um bom começo para se 

tornar adulta. (Cristina Isabel) 

 Eu acho que a Mafalda tem razão porque a Mafalda não tinha dinheiro para pagar o 

vaso. (Fábio Rafael) 

 A Mafalda agiu como se fosse uma adulta responsável e no final admirou-se com o que 

fez. (Flávio Daniel) 

 Eu acho que a Mafalda agiu mal com o Gui porque ele não percebeu nada o que disse 

a Mafalda. (Joana Matos, aluna de NEE) 

 A Mafalda começou a mandar vir com o Gui mas depois viu que resmungar é o que os 

adultos fazem melhor. (João Pedro) 

 É sinal que os adultos não pensam. (José Tiago) 

 A Mafalda está a crescer e toma atitude adultas. Ela apercebe-se e fica “chocada”. 

(Mónica Cristina) 

 Ela gritou com ele mas depois arrependeu-se porque ela certamente não gosta que os 

adultos gritem com ela. (Nelson Oliveira)  

 A Mafalda ficou triste por ter resmungado muito com aquele sujeito pequeno. (Nuno 

Miguel) 

 Penso que a Mafalda agiu muito bem pois se uma coisa é importante para uma pessoa 

e se é cara temos que a preservar. (Sem nome) 

 

Para mim “parecem mais os pais a falar”, vivendo o conflito de ainda não serem 

adultos como nos “diz” a Mónica: “A Mafalda está a crescer e toma atitude adultas. Ela 

apercebe-se e fica «chocada»”. É, no entanto, caso para dizer: “Não tem importância o 
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que penso de Mafalda. O importante é o que Mafalda pensa de mim” (Cortázar, J., 

1973, in “O Mundo de Mafalda”, p. 5). 

O porquê da Mafalda/Calvin? Ou, se quisermos, terá alguma importância o 

humor no ensino? Que tipo de humor? Não é sobre o humor no ensino que se pretende 

com este trabalho. Mas, como em qualquer trabalho, se nele houver prazer e boa 

disposição, tanto melhor. 

Sobre o Humor e segundo Conceição Almeida (Universidade do Minho) e 

Stanley John (University College): 

 

“Os professores que introduzem humor no seu ensino estão, de algum 

modo, a reduzir o poder dos alunos ao apoderarem-se de um dos maiores 

instrumentos de disrupção: as piadas. A força da piada nas mãos dos 

alunos está na sua capacidade de provocar disrupção na sala de aula, de 

forma a fazer pressão colectiva sobre o professor ou professora, 

esvaziando assim as intenções de ensino, e a desenvolver espaços 

colectivos que destroem o clima (ethos) de individualismo presente na 

generalidade das turmas, a vantagem para o professor ou a professora 

estaria em ele ou ela (re)capturar o controle/autoridade na turma 

recorrendo às mesmas estratégias dos alunos.” No entanto, “o humor da 

parte do professor pode ser menos reconhecível do que o humor da parte 

de um colega” sendo importante que os alunos reconheçam quando o 

professor “está a brincar” e muito importante “não deverá nunca ser à 

custa de ninguém”, esclarecem os autores. Para terminar, o uso do 

humor na sala de aula “tem um grande potencial e resultará melhor 

sempre que esteja integrado nos conteúdos de aprendizagem”. (Almeida 

& Stanley, 2003) 

  

As vivências com os dois personagens (Mafalda e Calvin) e estes alunos foram 

muito importantes no sentido de que, referindo mais uma vez Almeida & Stanley, “a 

necessidade de o professor estar consciente das limitações do humor. Contudo , o seu 

uso na sala de aula tem um grande potencial e resultará melhor sempre que esteja 

integrado nos conteúdos do material de aprendizagem. Tal potencial não deverá limitar-

se, porém, apenas à satisfação das necessidades do grupo, antes deverá ajudar ao 
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processo de aprendizagem e de compreensão e, ao mesmo tempo, fazer com que os 

alunos se tornem progressivamente confortáveis com as suas tarefas educacionais”.  

A nós ajudou-nos e agradou imenso ter algum conhecimento sobre os 

“bastidores” dos alunos, além de apreciar o “humor” de cada um deles, mesmo quando 

parecia que era tudo igual. 

 

 

3.3.1.1. O que é que se desenvolveu? 

 

Como é que se desenvolveu a Actividade Matemática das duas Turmas e o 

Trabalho Colaborativo dos dois Professores durante as 14 sessões videogravadas, no 

total das duas turmas, sendo uma logo pela manhã, a turma da Maria do Carmo (8º D) e 

a outra a meio da tarde, a turma do Hernâni (8º A), é o que vamos ver a seguir.  

 

Sobre cada uma das sessões a metodologia apresentada terá a seguinte estrutura:  

- Ficha Orientada (Anexos 5 a 10) 

- Comentários dos alunos ao Calvin ou Mafalda (inseridos na Fichas Orientadas) 

- Auto-avaliação dos alunos: “Sobre a aula de hoje” (Anexo 11) 

- Grelha de Observação da aula dos professores (Anexo 12) 

 

Semanalmente será feita a observação da informação colhida por estes 

instrumentos de modo a avaliar e adequar a evolução dos resultados esperados. 

 

Tivemos o primeiro encontro para calendarizar as sessões de videogravação: 

 

Quinta-feira – 2004-03-11 

EB 2,3 do Cávado: Estudo Acompanhado. 8º Ano, turma A. 

 

Sumário: Jogos (Xadrez, Damas, …); Calendarização das videogravações. 

Durante a aula, estive também com a Maria do Carmo. Os alunos não 

“precisavam de mim” – uns estudavam, outros jogavam vários jogos. Costumamos ir 
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para o CIC (onde os alunos desenvolvem as suas pesquisas para os trabalhos 

disciplinares), mas hoje não foi possível. A sala está requisitada até final do período. 

Aproveitamos então, também, para calendarizarmos as nossas videogravações. 

Só agora é que vamos poder começar com estas videogravações, porque os alunos 

demoraram muito tempo a trazer as autorizações dos encarregados de educação. E sem 

esta autorização, nada feito. Uns porque os pais estavam desconfiados (o que não é caso 

para menos, pelos recentes acontecimentos que têm vindo a público, nomeadamente o 

caso da Casa-Pia, …), outros porque simplesmente se esqueciam. Neste momento, 

ainda faltavam três alunos: os números 7, 8 e 9, respectivamente, A Cristina, o Fábio 

Pinto e o Ribeiro. Esquecidos. “Senão trouxerem até sexta-feira, não poderão participar 

das gravações”, disse-lhes eu. 

Voltando à minha colaboradora. Pretendemos trabalhar em conjunto, no âmbito 

da Geometria, os Lugares Geométricos e as Translações. Neste último caso, há um 

“reforço” interessante e não previsto: a Helena Martinho, do Instituto de Educação e 

Psicologia – Universidade do Minho, vem à escola “falar” sobre Escher e as 

pavimentações: “O Infinito através da obra de Escher”.  

 

Continuando.  

Precisamos das Funções para a Disjunção e Conjunção de Condições. Assim, 

durante um mês (são precisas oito aulas no mínimo) vamos trabalhar/gravar o capítulo: 

“Sequências e Funções. Gráficos”. 

 

Adoptamos a seguinte metodologia de trabalho: 

 

Para estas oito sessões a estrutura de cada uma delas terá dois momentos 

principais: 

- Correcção do TPC e síntese da aula anterior; 

- Ficha orientada para o tema seguinte. 

Acordamos em que esta estrutura não poderá ser rígida, que dependerá de como 

irão decorrer as aulas e as respectivas avaliações, tanto da nossa parte como da parte 

dos alunos. Iremos mobilizar as aulas de estudo acompanhado, dentro do possível, para 

os alunos visualizarem as gravações e também avaliarem o seu desempenho com o 

apoio de grelhas de observação, além das avaliações diárias destas sessões. Essas 

grelhas serão adoptadas do âmbito de um trabalho de grupo (de que eu fiz parte), da 
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disciplina de supervisão pedagógica, da docente Flávia Vieira, do curso de 

especialização/mestrado em educação em ensino da matemática, de Abril de 2003, da 

Universidade do Minho (bibliografia em anexo). 

 

Estas oito sessões sobre “Sequências e funções. Gráficos” irão engrossar 

mais nove sessões, sendo cinco sobre “Lugares Geométricos” e quatro sobre 

“Translações”. 

 

Estas sessões videogravadas foram preparadas, numa primeira fase, com 

base no manual adoptado, do “apoio” de outros investigadores, como Coll et al, no 

campo do construtivismo, Elsa Fernandes, com base na sua dissertação de mestrado 

(“Aprendizagem da Matemática Escolar num contexto cooperativo”), como vem 

referido na bibliografia, e, no capítulo das “Translações”, do “apoio” das 

investigadoras Fernanda Carvalhal, Guilhermina Barros e Helena Martinho, através 

do seu manual do 8º ano, como também vem referido na bibliografia.  

 

Assim, as sessões tratadas nestes três capítulos, e apresentadas mais em 

pormenor no Anexo 4, abordarão os seguintes assuntos: 

 

Sequências e funções. Gráficos: 

 

1ª) Sequências e funções. Gráficos 

2ª) Introdução ao estudo das funções 

3ª) Definição de função. Domínio e contradomínio de uma função 

4ª) Formas de definir uma função 

5ª) Gráficos de rectas 

6ª) Função afim 

7ª) Leitura, interpretação e construção de gráficos de viagens 

8ª) Gráficos em contexto real 

 

Depois desta “volta” pelas sequências, funções e gráficos, iremos para os 

“Lugares Geométricos” mantendo, para já, a metodologia anterior. Iremos fazer 5 

sessões videogravadas com todos os procedimentos já referidos. 
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Temos assim as 5 sessões, tendo como suporte para sugestões ao seu desenvolvimento, 

novamente, o manual adoptado, da Porto Editora. (De notar que, nesta altura, temos 

mais 10 semanas até final do ano): 

 

Lugares Geométricos: 

 

9ª) Lugares geométricos. Circunferência e círculo 

10ª) Mediatriz de um segmento 

11ª) Bissectriz de um ângulo 

12ª) Lugares geométricos no espaço 

13ª) Lugares geométricos: disjunção e conjunção de condições 

 

Translações 

 

Neste capítulo, poderemos adoptar uma postura mais aberta, em que os alunos 

poderão fazer trabalhos em grupo que depois serão apresentados numa aula que iremos 

calendarizar. 

Sobre este assunto as investigadoras Carvalhal, M. F. Barros, M.G. e Martinho, 

M.H., referem:  

“ (…) os nossos contributos vão em dois sentidos: (1) (…) o 

aproveitamento de objectos do quotidiano – rendas, bordados, tecidos 

padronizados e azulejos. O nosso património artístico é rico em 

azulejaria. Daí recomendarmos que, em visitas de estudo a monumentos 

nacionais onde haja azulejos ou mesmo frisos esculpidos em pedra, se 

incentivem os alunos a fotografá-los para mais tarde reproduzi-los em 

desenho, aproveitando-se então o ensejo para descobrir translações, 

objectos, imagens, vectores e (2) (…) a utilização de papéis 

padronizados (triangulares, quadrangulares, hexagonais). O professor 

poderá sugerir que o aluno se sirva desse tipo de papel para criar os seus 

padrões. Para os divulgar junto dos outros alunos, o professor poderá 

colocar sobre o prato do retroprojector uma cópia em acetato daquelas 

folhas sobre as quais colocará uma folha de acetato lisa que servirá de 

protecção à anterior. Desta forma cada aluno poderá reproduzir a sua 

criação sobre esta folha de protecção e projectá-la. Será então o 
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momento de discutir qual o objecto, qual ou quais as translações (pode 

haver várias) e quais os vectores que as definem. (…) Este tipo de 

abordagem activa poderá motivar os alunos, ao mesmo tempo que 

permite a interdisciplinaridade de Matemática com temas como a Arte 

Islâmica, que os alunos já conhecem desde o 5º ano.” (Carvalhal, M. F. 

Barros, M.G. e Martinho, M.H., 2000, p. 30) 

 

Atendendo a estas sugestões, vamos assim considerar mais 4 momentos de 

videogravações, novamente baseadas no manual adoptado: 

 

14ª) Movimento de translação 

15ª) Translação como transformação geométrica 

16ª) Vectores e translações 

17ª) Soma de dois vectores. Translação composta de duas translações 

 

Desde já uma nota interessante: iremos ver que as translações serão abordadas a 

partir da “Arte Shoshone” (Anexo 8). Nesta ficha os alunos também irão trabalhar o 

“número de ouro”, irão “ver” a importância e a magia deste número tanto nesta arte 

índia como na “arte” ocidental, particularmente, na antiguidade (arquitectura grega,…) 

num trabalho, em grupo, de pesquisa sobre o tema. 

 

 

Metodologia de trabalho em grupo: 

 

Como irão ser dinamizadas as sessões “dentro” da sala de aula? 

Como já foi referido os alunos irão trabalhar em grupo.  

 

“A formação dos grupos é um ponto central para quem quer 

implementar a aprendizagem cooperativa nas suas aulas. (…) O 

professor, numa sala de aula, tem ante si um grupo, o grande grupo dos 

seus alunos. Se desejar trabalhar cooperativamente terá de dividir esse 

grupo em diversos pequenos grupos. Ora, em qualquer dos casos, os 

grupos têm de sentir que o são, ou seja, que alguma coisa os une e os 

torna «únicos». Designamos por «espírito de grupo» o sentimento de 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

57

pertença que cada um dos elementos de um grupo deve possuir e que 

actua como o cimento necessário para que factores tão importantes como 

a interdependência positiva ou a avaliação sejam interiorizados e 

determinem a vida do grupo” (Freitas & Freitas, 2002, p.38, parte 

teórica). 

 

Assim, as turmas têm 25 alunos. Permite considerar 6 grupos de trabalho, 

embora um deles fique com 5 elementos. A escolha?  

 

“Partindo de um líder, isto é, seleccionar os melhores alunos, ou de entre 

estes os que melhor possam assumir um papel de líder, um por cada 

grupo; fazer um encontro com todos eles e explicar que se pretende 

obter sucesso para todos através de grupos heterogéneos bons, médios e 

fracos, rapazes e raparigas, de várias etnias/culturas presentes) e pedir-

lhes para na próxima aula escolherem um dos alunos mais fracos ou 

difíceis para o seu grupo. No encontro seguinte, o professor explica 

perante todos que vão formar grupos de trabalho e que escolheu 

determinados alunos para líderes e de seguida pede a esses líderes para 

escolherem um colega para o seu grupo. Certamente, os escolhidos vão 

ficar surpreendidos, mas felizes. Os dois vão escolher um terceiro; os 

três vão escolher um quarto. O professor faz ajustamentos, se necessário, 

e ajuda se surgirem problemas na quarta escolha, quando já há poucos 

alunos.” (Freitas & Freitas, 2002, p.38, parte prática). 

 

Esta “escolha” foi feita nas aulas de estudo acompanhado. Do mesmo modo o 

“treino” cooperativo foi feito nestas aulas trabalhando temas muito diversificados, 

tendo como suporte a comunicação, nomeadamente, “violência doméstica” (in Público 

de 18 de Fevereiro), temas escolhidos pelos alunos e apresentados em power point, 

como seja “sida”, “racismo”, “tabagismo”, “fome” “mosteiro de Tibães e a sua 

história”, temas de matemática “Pitágoras, sua história e seu teorema”, …, temas 

sempre avaliados dentro do grupo e entre os grupos além da autoavaliação. Pensamos 

que já haverá algum “treino” nos grupos. Vamos ver. 
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Procedimentos: no início de cada sessão, são apresentados o tema e uma ficha 

orientada elaborada pelos dois professores/orientadores. Os grupos debruçam-se sobre 

esta proposta e vão construindo um relatório. No tempo julgado conveniente, negociado 

com os grupos, é seleccionado um dos grupos que apresentará as suas conclusões aos 

outros grupos para discussão. Depois de “tudo” ficar assente, passamos para a avaliação 

da actividade, através da grelha que vai em anexo que se chama: “Sobre a Aula de 

hoje…” (Anexo 11), ficha já testada numa “investigação realizada no âmbito da 

disciplina de Supervisão Pedagógica do Curso de Especialização/Mestrado em 

Educação”, na universidade do Minho, em Abril de 2003, a partir de uma gravação de 

uma das aulas do Hernâni Parente, preparada pelo grupo de mestrandos: Daria Morais, 

Hernâni Parente, Maria José e Sara Gomes. No entanto esta ficha não é fechada. 

Conforme as sessões e a sua avaliação assim poderá sofrer adaptações. 

É importante que, durante o desenvolvimento das sessões, as dúvidas colocadas 

pelos alunos sejam sempre remetidas para o respectivo grupo, depois para os outros 

grupos, se for caso disso e oportuno e só depois é que os professores poderão intervir, 

nunca directamente mas colocando questões que possam conduzir à “solução” do 

problema. Pretende-se que o aluno faça a sua aprendizagem dentro do grupo, 

confrontando-se com os outros. “A verbalização dos procedimentos em situações de 

actividade partilhada com outros e na resolução de problemas de forma cooperativa 

leva os alunos e alunas a negociarem o seu significado em situações de actividade 

partilhada, a compararem as suas ideias, podendo resolver dúvidas e utilizar os 

procedimentos de modo funcional e estudar a sua utilidade em diferentes contextos” 

(Cole et al, 2001, p.114), tornando-se assim os conhecimentos mais significativos. 

 

Achamos que também será importante o TPC (trabalho de casa). É importante 

que o aluno tenha a sua auto aprendizagem e “no TPC”, o aluno vê-se confrontado 

consigo próprio.  

 

3.3.1.2. Como é que funcionou? 

 

Antes das sessões programadas, tivemos um encontro prévio, de “preparação”, a 

que lhe chamamos de “1ª Sessão cooperativa”, que decorreu como a seguir é 

apresentada: 
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Sexta-feira – 2004-01-16 

1ª Sessão cooperativa 

A Maria do Carmo chega. 8:35 H. “Ainda é cedo, Hernâni. Vamos tomar um 

café…” Tomei rapidamente o café e disse-lhe que ia para a sala preparar o projector 

enquanto ela ia “buscar” a turma. A funcionária demorou algum tempo a aparecer com 

este aparelho (houve um problema de chaves). Mas lá apareceu. O mais rápido que me 

foi possível coloquei tudo em ordem e lá começamos a aula. Fui falando do que se 

pretendia, das ferramentas principais do programa e notou-se que estes alunos estavam 

muito interessados. Não é para menos, este programa é mesmo interessante. Fizemos 

coisas simples, mas para a aula seguinte vamos complicar, no bom sentido, claro. O que 

fizemos “foi a olho”. O que pretendemos fazer é com as regras da geometria.  

Avaliando a aula. Trabalhamos os dois muito bem. Como não tínhamos 

preparado rigorosamente esta sessão, o que por um lado foi muito interessante, deu para 

ver que estávamos à vontade um com o outro e que confiávamos um no outro. Há, no 

entanto, uma “ressalva”: senti que controlei demasiado a aula. Acho que é importante 

que este tipo de sessões seja preparado antecipadamente, para haver algum treino da 

nossa parte e, neste caso, que seja o professor da turma a tomar o controle, ou seja, a 

condução dos trabalhos (neste caso seria a Maria do Carmo). Quanto à aula em si, ela 

foi muito rica em interacções entre aluno-aluno, aluno-professor e entre os pares, 

porque por vezes um dos professores estava com um par e os outros, porque também 

estavam com a mesma dificuldade iam observar a explicação, o que em termos de 

rendimento era muito salutar. Os alunos deslocavam-se de um lado para outro mas não 

havia ruído. E assim rapidamente se passou a aula.  

Gostei muito desta primeira sessão em conjunto. Pedi à Maria do Carmo para 

usar a “nossa” grelha de auto-avaliação para estas situações (Anexo 11). Esta auto-

avaliação encontra-se no Anexo 15 – Registo das Auto-avaliações dos alunos durante as 

sessões. Podemos desde já observar a apreciação feita pelos alunos.  

 

Muito animador para um inicio. Há alguma dispersão na escolha dos itens de 

resposta objectiva, como se pode ver na tabela (Anexo 15), no entanto, a maioria das 

opções (aprox. 71%) recai no “Sim”. Quanto às duas questões da parte subjectiva, todos 
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eles gostaram, como se pode apreciar. Eis alguns excertos da escrita dos alunos que 

justificam esta afirmação em relação em cada uma das questões: 

1.Gostaste da forma como as actividades foram orientadas? Faz um comentário. 

 Sim gostei. Gostei da forma como as actividades foram orientadas, porque o 
professor que nos estava a explicar as áreas do Teorema de Pitágoras, explicava os 
trabalhos bem, e quando tínhamos dúvidas ele (o professor) explicavanos logo de 
seguida todas as nossas dúvidas. 

 Sim, adorei as actividades. Acho que estas actividades nos ajudaram imenso a 
compreender melhor o teorema de Pitágoras. 

 Gostei, porque foi uma experiência nova, em que fizemos o teorema de Pitágoras 
no computador e fez com que nós tirasse as dúvidas. 

 Sim, acho que a forma como as actividades foram orientadas o meu modo de 
aprendizagem, foi bom e compreendi as actividades que compreendi. 

 Sim, gostei das actividades que foram realizadas durante a aula de matemática, 
pois ajudam um pouco a compreender os exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. 

 Sim. Eu gostei da forma de como as actividades foram orientadas. Porque a aula 
foi dada de forma prática e compreendedora. 

 Sim, as actividades foram porreiras, podíamos repetir mais vezes. 
 Sim, gostei muito e aprendi o que não sabia. 
 Sim. Gostei muito da forma como as actividades foram orientadas. Porque nós 

alunos podemos realizar e compreender com mais facilidade o Teorema de 
Pitágoras de uma forma diferente do que é normal nas aulas. 

 

Acho que está tudo dito. Cem porcento acharam que sim, que foram bem 

orientadas. Muito interessante o comentário: “(…).Gostei muito da forma como as 

actividades foram orientadas. Porque nós alunos podemos realizar e compreender com 

mais facilidade o Teorema de Pitágoras de uma forma diferente do que é normal nas 

aulas.”. 

 

2.Achas que as actividades trabalhadas pode ser aplicadas em situações do nosso 

dia-a-dia? Justifica. 

 Sim, porque assim as aulas seriam mais divertidas e os alunos aprendiam melhor a 
trabalhar com os computadores, ou seja, aprendiam coisas no computador que lhes 
podiam fazer falta no futuro (aos alunos). 

 Sim, em qualquer circunstância. 
 Sim, porque matemática é do dia-a-dia. 
 Sim, porque pode-se achar áreas e perímetros. 
 Sim, porque estas actividades utilizadas com o teorema de Pitágoras podemos 

descobrir “coisas” que não temos a certeza, como por exemplo, achar um canto de 
uma sala, se é ou não rectângulo. 

 Sim, estas actividades podem ser aplicadas em outras disciplinas. 
 Sim, porque há muitas profissões que precisamos de saber a área ou o perímetro e 

com estas fórmulas podemos resolver facilmente. 
 Sim, porque assim poderemos aprender ainda mais coisas importantes. 
 Talvez. Em construções em vedações etc. 
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 Eu acho que sim, este foi um meio para nós nos entendermos com a Matemática, 
mas também uma grande oportunidade para saber melhor informática ou seja 
mexer nos computadores, saber manejar os seus teclados. 

 

 
Com a pouca experiência matemática os alunos esforçaram-se por dizer alguma 

coisa que os tocasse… a maioria não conseguiu sair do “âmbito curricular”. 

 
Agora, muito importante, é fazer a avaliação dos professores. Para isso, 

estivemos a analisar as “Grelhas de Observação da aula” dos professores (Anexo 12).  

 
Domingo, 18 de Janeiro de 2004 

Elaborei o documento a enviar aos pais pedindo autorização para as 

videogravações (Anexo 1). 

Enviei este documento, por e-mail, à Maria do Carmo. 

Vejamos então com funcionaram essas sessões: 

 

Sexta-feira, 26 de Março de 2004 

 

O nosso primeiro dia de videogravações. Começámos logo pela manhã 

(8:30/10:00 horas), com o 8º D (a turma da Maria do Carmo) e repetimos a sessão à 

tarde (13:35/15:05 horas) com a turma do 8º A (a minha turma).  

Os materiais utilizados vêem a seguir, com a seguinte ordem: 

 

- Ficha de Revisões (7º Ano) – Equações Literais (Anexo 5) 

- Comentários ao Calvin (Anexo 16) 

- Ficha de Revisões – Sequências e gráficos. (Anexo 5) 

- Auto-avaliação – “Sobre a Aula de Hoje…” (Anexos 11 e 15) 

 

Manhã 

8º D – 8:30/10:00 horas 

 

Início. Há interrupções desnecessárias por parte do professor. Os alunos trabalham 

pouco uns com os outros (ainda). Há muito barulho. Aprendizagem, mas muito barulho. 

Não estamos habituados ao silêncio. Quando o professor fala para o grande grupo, não 
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pede que se faça silêncio. O professor fala e os alunos continuam a conversar/discutir no 

mesmo tom. Isto deverá ser corrigido. Ou então não falar, sem antes levantar o braço 

evidenciando tal coisa. Os professores não são disciplinados. Dão o mau exemplo. É da 

nossa educação? (Normalmente nos cafés toda a gente está habituada a conversar alto, 

todos ao mesmo tempo, concorrendo com o(s) televisore(s), a telefonia, etc., tudo, tudo 

ao mesmo tempo… é uma alegria.) 

O professor ao falar tem de ser mais claro, mais rápido. Deve treinar muito a dicção.  

Continua a haver muito barulho… 

 

Tarde  

8º A – 13:35/15:05 horas 

 

Esta foi a primeira aula videogravada com o 8º A, este ano.  O ano passado já tinham 

feito uma aula videogravada, aquando da experiência que motivou este trabalho, já 

referido anteriormente, no âmbito de uma das disciplinas da parte curricular deste 

mestrado: Supervisão Pedagógica.  

Se virmos a caracterização desta turma, de imediato nos salta à vista de que é uma 

turma muita barulhenta nas aulas “normais” e muito desorganizada na participação (o 

que se pode comprovar também na acta do conselho de avaliação do 1º período – Anexo 

3). 

Mas, hoje, Começam bem. Estão envolvidos, interessados, o que é raro. Será porque 

estão dois professores e um deles (a Maria do Carmo) estranho ao Conselho de Turma? 

Vamos ver se será sempre assim com o decorrer das futuras gravações. 

Utilizamos dados de dominó para trabalhar as sequências. Havia algum receio de que 

estes dados fossem usados para atirarem-se uns aos outros. Mas não! 

Fazem algum barulho. Mas estão a trabalhar. Estão excitados (controladamente, porque 

julgam que os pais os vão ver…) com a câmara. Para já não há “palhaçadas” à vista, a 

não ser o Tiago Pereira, que “não gosta de matemática”, e está a agarrar-se ao Hélder 

Silva, um dos melhores alunos desta classe a “tudo”. 

A Maria do Carmo olha várias vezes para o relógio. Está preocupada com os próximos 

momentos: 

- ponto da situação entre-grupos; 

- comentários ao Calvin; 

- auto-avaliação/avaliação das actividades. 
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O Tiago Soares “morre” por não fazer “palhaçadas”. Não gosta das aulas, a não ser 

“tudo” o que diga respeito a computadores. O João entra na “festa” do Tiago Soares. 

De qualquer forma, mais ou menos (des)organizadamente, estão a trabalhar.  

A Maria do Carmo está admirada com o ritmo de trabalho deles: “São mesmo bons”, 

diz ela. 

 

“A 1ª parte (Ficha de Revisões), acabou”, diz o Hernâni. Esqueceu-se de pedir a 

palavra! É importante pedir a palavra, levantar o braço vigorosamente. A disciplina 

nunca fez mal a ninguém, desde que seja clara perante o grupo de pessoas envolvidas 

num projecto e sejam claros os objectivos. Mas é assim, nós, professores acabámos por 

dar o (mau) exemplo.  

Início da 2ª parte (20 minutos depois).  

Que silêncio. Admirável. É mesmo assim, nunca vi esta turma tão sossegada. 

Esta aula é “dada” por volta das duas da tarde. Hora de muita excitação. E imagine-se 

para estes alunos… Ainda por cima à 6ª feira. É de “morte”… 

Espantoso. Estão a ir muito bem, muito embora todo este contexto.  

Está visto que, evidentemente, é possível melhorar… e muito. É o que vamos tentar. 

Não fôssemos agora dois. 

Uma nota curiosa: no ano passado, a professora de História, não aguentava “cinco 

minutos” de aula com estes alunos. Saía da sala e ia “chorar” no ombro do presidente da 

comissão instaladora. Esta turma na altura, e mesmo agora, era muito violenta. São 

especialmente bons alunos, mas com uma dinâmica difícil para os “trâmites normais” 

(leia-se, “aulas expositivas”) não ligam nenhuma. Era muito violento (e ainda é) 

trabalhar com estes alunos. A professora de “Português”, não quis voltar a “pegar” nesta 

turma, este ano. Em certa medida “mete” medo trabalhar com estes alunos em “moldes 

normais”. Este ano melhoraram muito. Mesmo assim é violento trabalhar com eles. 

Ironicamente, em termos de rendimento escolar, são o que há de melhor no 8º ano. 

Qualquer tentativa, por parte dos professores, em trabalhar “normalmente” é 

simplesmente abafada. Mas ouvem… 

 

A seguir os comentários dos alunos ao “desempenho” do Calvin (Anexo 16). 

Depois a ficha de revisões sobre “sequências e gráficos” (Anexo 5). 
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À noite, tempo de avaliar o que se fez durante o dia. 
 
Cada um de nós preencheu a “sua” grelha em relação ao outro. Trocámos impressões. 

Os “pontos” mais importantes dessas impressões vêm a seguir:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Visualização” (Hernâni/Maria do Carmo) da aula videogravada de 26 de Março 

de 2004. 

 

8º D. 

 Os alunos têm necessidade de legitimar “qualquer coisa” com o respectivo 

professor. 

 A Maria do Carmo é muito mais atenta e colaboradora do que eu em relação aos 

alunos. 

 O Hernâni não sabe estar quieto. 

 Os alunos não lêem as questões: “Já vão chamando sem ler – professora p’ra que 

é?” (observação da Maria do Carmo). 

 “Nunca tinha observado uma aula minha. Mas não me incomoda absolutamente 

nada o facto de estar uma câmara… incomodar-me-ia mais se estivesse alguém 

com a máquina. Assim, nem dei por ela.” (Maria do Carmo) 

 Os professores conseguiram não atrapalhar-se um ao outro, mesmo quando, 

eventualmente, “discutiam” com o mesmo grupo. Isto por vezes acontecia, 

embora raramente (nesta aula uma vez), porque os alunos tinham a necessidade 

de legitimar as suas dúvidas com a “sua” professora (sentido de posse). 

 Nota: Ouvia-se muito mal as intervenções dos professores. Este problema terá 

de ser resolvido. Talvez com um micro de lapela. 

 A grande vantagem de ter dois professores com este tipo de alunos é na questão 

do barulho, isto é, quando um dos professores está a trabalhar com um grupo, os 

outros, que encontram dificuldades ficam impacientes e, por isso, extravasam 

Sobre a Aula de Hoje… 
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esse desconforto fazendo barulho. Com dois professores esta situação é muito 

atenuada ou mesmo anulada. 

 “Para cada uma das pessoas…”, o Hernâni consciente ou inconscientemente 

considera o termo “pessoa” e usa-o com frequência. 

 Em cada uma das turmas deverá o professor da respectiva turma conduzir os 

trabalhos (?) principalmente quando for abordado o grande grupo (a turma) 

como sejam as explicações iniciais, etc. 

 Importante: Há uma “coisa” que necessito de falar com a Maria do Carmo. 

Parece-me que monopolizo a aula.  

 “As fichas estão feitas de tal maneira, que depois das explicações iniciais os 

alunos praticamente não precisaram de nós” (observação da Maria do Carmo). 

 “Esquecemo-nos de fazer o ponto da situação”.  “Não fizemos, mas eles fizeram 

dentro do grupo”, disse a Maria do Carmo. 

 

8º A. 

 No A a situação foi mais natural. No D pareceu-me mais artificial. Talvez 

porque os primeiros já tivessem tido uma experiência deste tipo o ano passado. 

 Uma coisa engraçada: na turma da Maria do Carmo era eu quem tinha a 

iniciativa de entregar aos alunos o “material”. Aqui é a Maria do Carmo… 

 Houve algumas interrupções da minha parte. Estas não se devem verificar-se. As 

explicações deverão ser dadas inicialmente. Depois os materiais são entregues, 

os alunos deverão trabalhar e voltar-se-á ao grande grupo no tempo oportuno e 

convenientemente negociado inicialmente (esta é a minha opinião nesta 

altura…) 

 De notar que o Hernâni “furou” o combinado algumas vezes. Um aluno coloca 

uma dúvida e ele “corre” a esclarecer a dúvida esquecendo-se de a remeter para 

o próprio grupo. Enfim, muito a corrigir… 

 Este grupo de alunos, aparentemente, trabalha muito mal em grupo. Têm uma 

participação muito desorganizada. Atrapalham-se uns aos outros. Vamos ver… 

 

 

A seguir observámos as auto-avaliações dos alunos “Sobre a Aula de Hoje…” 

usando a ficha preparada para o efeito (Anexo 11 – esta recolha encontra-se no Anexo 

15) 
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No final destas “visualizações”, farei uma “súmula” da “Perspectiva dos alunos” 

e da “Perspectiva dos professores”, quanto a estas sessões. Agora iremos simplesmente 

continuar com a viagem por estas videogravações. 

 

 

Sexta-feira, 30 de Abril de 2004 

 

 As gravações. Correram bem. Os alunos do 8º D são “mais” alunos. Portam-se 

bem. Ouvem os professores (pelo menos é o que parece). Estão mais atentos. Os do 

8º A são diferentes. Aparentemente desatentos. Participativamente desorganizados. 

Barulhentos. Não ouvem ninguém. Enfim. Só defeitos… São a melhor turma do 8º 

ano. A todas as disciplinas. No entanto, não esqueçamos que há alunos fracos 

(poucos mas há: Carla, Helena e Joana (NEE), e outros). 

De manhã houve alguma conversa entre nós os dois. Na turma do 8º D, o bloco de 

90 minutos passou demasiado depressa. Não chegamos a consultar o site sugerido 

(ver Anexo 6). Também não tivemos tempo para fazer o comentário à Mafalda. 

“Sabes, uma coisa que estou a aprender é que no ensino não podemos trabalhar a 

Matemática isoladamente das outras disciplinas. Esta “grelha” da Mafalda permite-

nos fazer essa ligação.” Disse eu à Maria do Carmo. Talvez inconscientemente 

estaria a tentar quebrar as barreiras (ou resistências) sobre alguma coisa que eu 

próprio não sabia bem. “Mas gostava de saber qual a opinião dos alunos sobre esta 

situação. Qual a sua representação sobre projectos: “ou tinhas grandes projectos”. 

Tudo tão simples… Vamos ver. Na turma da Maria não fizemos este comentário. 

“3ª Feira na aula eu faço…”, disse a Maria. Mas fizemos a auto-avaliação (ver 

Anexo 15).  

Mas na sessão da tarde fizemos o comentário à “aventura” da Mafalda. Não fomos à 

Internet, porque por qualquer motivo deixou de funcionar. Coincidência ou não, a 

Internet deixa de funcionar sempre que uma turma do 9º ano vai para lá. Que foi o 

caso. É que de manhã estava a funcionar perfeitamente. Enfim, coincidências… 

 

Manhã 

8º D – 8:30/10:00 horas 

 “Funções e Gráficos – « A Profundidade do Poço»” (Anexo 6) 
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Estamos no CIC. Vamos trabalhar a ficha das funções. Há alunos que têm o computador 

à frente mas usam a máquina de calcular.  

Nota-se que a Maria do Carmo já se preocupa com o barulho. O 8º D, de qualquer 

modo, é uma turma de alunos “normais”, isto é, não se envolvem em questiúnculas 

(como no caso da turma A). 

 

O objectivo desta aula é o uso das folhas de cálculo na representação de funções dadas 

por uma tabela. Embora as folhas de cálculo não sejam convenientes para representar 

funções, foi uma tentativa de mudança. 

Os alunos gostaram muito desta aula. Como se pode validar pelas observações que eles 

foram fazendo na questão aberta das auto-avaliações e que a seguir apresentamos 

algumas (Anexo 15): 

 

 Sim. Eu gostei da forma de como as actividades foram orientadas. Porque através 
desta aula, podemos realizar, participar nas actividades em grupo, tentando 
descobrir através delas e da ajuda prestada por todos os elementos do grupo tentar 
tirar dúvidas nas dificuldades que tive e ao mesmo tempo aprender um pouco mais 
de Matemática em convívio e cooperação. 

 Sim eu acho que os professores foram muito bons e que explicam muito bem. 
 Sim, eu gostei como as actividades foram orientadas, porque os professores 

ajudaram e orientaram-nos muito bem. 
 Sim, a forma como as actividades foram realizadas foi muito divertida. 
 Sim, acho que é uma maneira de ajudarmos uns aos outros e percebermos melhor a 

matemática. 
 Sim, gostei. As actividades foram orientadas de uma forma diferente, havia 

cooperação entre colegas do mesmo grupo. 
 Sim, estão bem estruturadas, bem organizadas, serviu para revermos a matéria que 

dei. 
 Gostei desta forma, vai dar para melhorar mais o nosso comportamento. 
 Sim. Acho que desta maneira se entende melhor as coisas e se fazem mais rápidas. 
 Sim. Adorei. Para mim as aulas deveriam ser sempre assim. 
 Sim, acho que foi super interessante. Foi muito divertido, mas aquela sensação de 

ser filmada não é muito boa, não me sinto à vontade. 
 Sim, gostei, porque assim nós podemos conviver mais com a Matemática em grupo. 

 

Acho que está tudo dito. Cem porcento acharam que sim, que foram bem orientadas. 

Muito interessante o comentário: “Sim, gostei, porque assim nós podemos conviver mais 

com a Matemática em grupo”. 

 

E ainda se pôde imprimir alguns dos trabalhos. A impressora, por esta altura, ainda 

funcionou. 
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É uma delícia ver os alunos a trabalhar assim, num local destes. 

Aqui já foi feito o “ponto da situação”. Usou-se o quadro preto, onde uma aluna foi 

apresentar o “seu” gráfico.  

O professor volta a falar para a turma sem pedir a palavra. Errado. Deve levantar o 

braço vigorosamente, esperar a atenção de toda a gente e só depois, com toda a gente 

atenta, é que deverá falar. Mas ouvir atentamente os alunos. 

O professor não está a ser claro na sua exposição. 

Podia ter recordado a noção de coordenada (abcissa e ordenada). É um conhecimento 

que os alunos já têm, mas que é preciso recordar. 

A exposição foi melhorando. 

Esta turma nunca tinha vindo à informática em termos matemáticos (se calhar noutros 

também…). Nunca tinham trabalhado com as folhas de cálculo no Microsoft Excel. 

 

Tarde 

8º A – 13:35/15:05 horas 

 “Funções e gráficos – «A Profundidade do Poço»” 

 

“Funções” no CIC (Centro Escolar de Informática) com as folhas de cálculo. 

 Início: barulhentos, inquietos. “A net” pergunta o Tiago Soares (este rapaz é viciado na 

“net” e não tem computador em casa, não sei como resolve o “vício”, ou então, por isso 

mesmo, ele tem o vício…). O João chega atrasadíssimo… 

Estamos em Abril. Havia algum frio, mas estava-se bem nesta sala. 

O professor pretende intervir. Evidencia isso levantando o braço. Muito bem! Os alunos 

estão inquietos, de um lado para o outro. 

Hoje, a intervenção do professor, para indicação do que se vai fazer, foi muito mais 

eficaz, com muita firmeza. 

O trabalho é em pares. A formação é “automática”, à excepção de um ou outro caso, 

onde é preciso ajuda dos professores. 

Nota-se que estes alunos são muito seguros. Estão à vontade com os professores. 

Confiantes. O que é excelente. 

A Maria do Carmo foi muito bem recebida por estes alunos. Principalmente as 

raparigas, nomeadamente a Sofia e a Cristina (segundo a opinião do Conselho de Turma 

ambas são muito infantis para a idade, embora a segunda seja mais madura, mas que 

está a viver de uma maneira muito forte a questão “hormonal”). 
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Nunca vi esta turma assim. Num bom ambiente de trabalho. Aparentemente todos 

sabem o que estão a fazer, tal é a concentração e empenho. “A ficha foi muito bem 

elaborada”, diz a Maria do Carmo. 

A Maria do Carmo está maravilhada com o empenho da turma. É um contraste da aula 

anterior. Hoje esqueceram-se completamente de que estão a ser filmados. 

Passados quase 30 minutos, esqueceram-se completamente das gravações. Todos, 

professores inclusive. 

 

Mudança de “plano” de filmagem. Mesmo assim, ficaram de fora a Carla, a Patrícia e a 

Cristina. 

“Estas aulas são muito cansativas para os professores”, desabafa o Hernâni. “Cansativas 

mas boas”, corrige, não se vá ficar com algum mal entendido. Há aprendizagem 

“natural”. Mas, hoje os professores estão a ser muito solicitados. Os alunos ainda são 

muito “incompetentes” em grupo (neste caso pares) e o trabalho dos professores 

essencialmente é por a dinâmica do par a funcionar, ou seja, fazer entender que a 

discussão deve ser feita com o parceiro e só em última análise, chamar o professor 

disponível. 

O Tiago Soares, de vez em quando, lembra-se: “está a apalhaçar”. Virou o ecrã do 

computador para a câmara. Está lá escrito: “Sporting é campeão… há dois anos”. 

Enfim! Mas vai trabalhando. É um “miúdo” com alguma hiperactividade e necessita de 

chamar constantemente a atenção dos elementos do grupo. Este rapaz achou que tinha 

de ser “palhaço” para ser aceite pelo grupo turma. Veio do Canadá e a turma já vinha do 

5º ano, quase toda junta. E então o Tiago achou que esta seria a via para a aceitação. Em 

discussão, o Conselho de Turma acha que precisa de acompanhamento da psicóloga 

para “normalizar” (é o que está a acontecer neste momento). 

O resto da turma continua absorta no trabalho, continuam esquecidos da gravação. E 

estão todos descontraídos. 

 

Metade da aula passada (toca para os 45 minutos seguintes). 

Neste momento, o Nuno vai fazer o ponto da situação da parte “normal”, quer dizer, até 

agora estiveram a desenhar “normalmente” os gráficos com os instrumentos de desenho. 

Agora vamos traduzir estes resultados no Excel. O Nuno está a traduzir os resultados da 

turma no quadro enquanto o programa vai “abrindo” nos computadores. 
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A câmara, entretanto, mudou. Vê-se agora o Nuno no quadro, a Cristina, A Carla e a 

Patrícia. 

O Hernâni quando está “nervoso” põe e tira os óculos. 

O Hernâni pretende chamar a tenção dos alunos para “como se utiliza o Excel”. Desta 

vez falha. Não foi suficientemente vigoroso nessa postura. Os alunos estão concentrados 

na abertura do programa Excel. Há dificuldades com o programa. Os alunos, 

aparentemente, não tomam atenção. No entanto, vão conseguindo ouvir qualquer coisa. 

Erro do professor: não pediu vigorosamente  a palavra (não levantou o braço). Mas lá 

conseguiu alguma atenção. 

 

Acabou a gravação. Há já algum tempo… até se dar conta de que acabou a cassete. 

Nova cassete. A gravação continua. Também as “palhaçadas”. Agora é o Nelson. Está 

mais preocupado em colocar um papel em frente à câmara do que estar atento à aula. 

Já se está à muito tempo em gravação. Os alunos já não conseguem estar mais atentos. 

É tempo de “desbunda”. Eles são assim. 

Até o Flávio se passou (dos melhores alunos da turma, muito caladinho, o menino 

querido de todos os professores, muito comportadinho…). 

Nesta parte final ninguém quer saber dos professores. “www.apm.pt, é necessário 

instalar o GraphMat, para a próxima aula”. Ninguém quer saber. A aula está “perdida”. 

Mas falta a auto-avaliação. 

O Hernâni levanta o braço e diz: “vamos fazer a auto-avaliação”. 

O Flávio “soltou-se”. Finalmente o menino bem comportado, “passou-se…” 

(comentário da Cristina). 

Incrível. Concentram-se na auto-avaliação. A turma é outra. Está outra vez concentrada, 

o que parecia impossível. Estes alunos são assim. São de “picos”. Nesta parte final estão 

em “silêncio” (relativo, pelo menos, estão concentrados). 

A Ana levanta o dedo, mas o professor não repara. Falta de atenção que pode e é 

desastroso por parte do professor. 

O Pinto, que não gosta de matemática, entretém-se a “matar” raparigas com o guarda-

chuva de mola. 

“Toda a gente entregou as auto-avaliações?”, pergunta a Carmo. “Quem falta?”, o 

Hernâni ficou triste com este final de aula. “Que porcaria de aula”, pensará quem estiver 

de fora. 
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“No 3º ciclo é assim”, anima a Maria do Carmo, “deixam as cadeiras desarrumadas… 

enfim!”. Temos que estar sempre atentos a tudo. E hoje, não sei porquê, foi extenuante. 

Dois miúdos do 5º ano, interrompem, invadem a sala para ficar na “fila” dos 

computadores. Vão ter apoio… enfim há muito a fazer! 

 

Estes alunos fizeram os comentários à Mafaldinha. 

Aqui, “Mafaldinha” observa com muita atenção o esvoaçar de uma mosca. De repente, 

mata-a com um mata moscas, como aprendeu ou viu fazer sempre os adultos. Mas faz-

se luz no seu cérebro e imagina em todos os projectos que eventualmente a mosca teria 

mas que agora foram literalmente desfeitos, esmagados, lançando a pergunta para o ar: 

“Ou tinhas grandes projectos?” O mal estava feito. Como vamos ver estes alunos 

apreciam “à letra” este comentário da Mafalda. Um aluno não percebe esta “tira”: “não 

percebi o comentário da Mafalda”. Acho que foi uma mera informação… 

 

“A Mafalda ficou arrependida de matar a mosca. Antes de a matar devia ter pensado que 

era um ser vivo tal como a Mafalda e podia ter grandes projectos.” Como este aluno, 

muitos dos seus colegas também reflectem este pensamento. Levam as “coisas” a sério. 

Não encontram humor nenhum. Mas nota-se o seu sentido apurado do respeito pelos 

seres vivos. Todos eles, excepto a Patrícia que acha que “as moscas não fazem falta”, 

ficam na expectativa “(…) Ela queria saber se como ela era pequena queria ser grande.” 

Ou “ (…) A mosca já podia ter uma vida definida.”. Enfim, muito diferentes da outra 

turma D (ver Anexo 16). 

 

Domingo, 2004-05-02 

Passei este dia a “fazer” as reflexões (grelha do Anexo 11): 

 

Sem fazer um grande comentário, relativamente à primeira questão, ou de facto as 

actividades foram bem conduzidas e todos aprendemos, ou então os alunos responderam 

como “agradaria” aos professores (Anexo 15). Quanto à segunda questão(“Achas que as 

actividades trabalhadas podem ser aplicadas em situações do nosso dia-a-dia? 

Justifica.”), aqui, ou as actividades servem mesmo para o dia-a-dia, todos disseram que 

sim, ou então, do mesmo modo, os alunos estão a dar a resposta “esperada”. Vamos ver. 

Comparando os dois quadros de resposta fechada, das duas sessões – 26 de Março e 30 

de Abril (turma do 8º A) podemos apreciar o seguinte: 
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8º A – Sobre a Aula de Hoje… (2004/03/26)     
Escolhe uma das seguintes opções: sim, não, às vezes Sim Não Às vezes Total 
1. Compreendi as actividades que realizei? 20  5 25 
2. Participei nas actividades de grupo mesmo correndo o risco 
de dar erros? 24 1  25 
3. Tentei descobrir as dificuldades que tive? 16 1 8 25 
4. Pedi ajuda aos meus colegas nas dificuldades que senti? 15 2 8 25 
5. Ajudei os meus colegas quando tiveram dificuldades? 13 3 9 25 
6. Vou aplicar mais vezes as estratégias usadas nas 
actividades? 20  5 25 

Total 108 7 35 150 
 

 
O conjunto das respostas praticamente mantém-se inalterável. Uma pequena alteração 

acontece na primeira questão: “Compreendi as actividades que realizei”. Aqui houve 

uma melhoria, ou seja, se não fosse o caso de ter faltado um aluno, diria que todos 

compreenderam as actividades. Embora na primeira gravação, a diferença fosse mínima: 

20 para os “sim” e 5 para os “às vezes”. Também houve alteração “para pior” no item 

dois (“Participei nas actividades de grupo mesmo correndo o risco de dar erros”. Na 2ª 

gravação esta participação diminui nos “Sim”. Não muito (2 alunos, 1 aluno faltou). 

Quanto aos outros itens, nada mais de significativo. 

 

 

Sexta-feira, 07 de Maio de 2004 

 

Numa das turmas demos a ficha de trabalho "Um estudo Sobre o Clima" e noutra uma 

ficha de trabalho sobre as funções onde os alunos, recorrendo ao Graphmat através do 

computador, fizeram "algumas investigações" sobre as funções, através da sua 

8º A – Sobre a Aula de Hoje… (2004/04/30)     
Escolhe uma das seguintes opções: sim, não, às vezes Sim Não Às vezes Total 
1. Compreendi as actividades que realizei? 24   24 
2. Participei nas actividades de grupo mesmo correndo o 
risco de dar erros? 21  3 24 
3. Tentei descobrir as dificuldades que tive? 16  8 24 
4. Pedi ajuda aos meus colegas nas dificuldades que senti? 14 2 8 24 
5. Ajudei os meus colegas quando tiveram dificuldades? 10 4 10 24 
6. Vou aplicar mais vezes as estratégias usadas nas 
actividades? 19  5 24 

Total 104 6 34 144 
Nota: um aluno faltou.     
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representação gráfica (Anexo 7). Claro que o computador é uma ferramenta por si só 

motivadora. 

 

Sobre "Um Estudo Sobre o Clima" com base numa situação apresentada por Paulo 

Abrantes em 1990 na revista "Educação Matemática", nº 15, são dados aos alunos duas 

tabelas com a temperatura média do ar e a quantidade de precipitação registadas pela 

Estação Pinheiro da Cruz do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, referentes 

ao período de 1979-85. 

Pretende-se que os alunos façam os respectivos gráficos. Depois com base neles, 

algumas questões exploratórias. Finalmente os alunos são colocados na pele de um 

agente turístico e terão de elaborar um relatório de modo a sugerir alguns "pacotes" aos 

turistas em função dessas condições climatéricas. 

Como TPC, é-lhes sugerido duas situações: uma, pedindo a colaboração do professor de 

Geografia, tem que ver com a captação da chuva, através do pluviómetro, e do seu 

tratamento posterior; outra tem que ver com o cálculo da temperatura média num certo 

período. Como é que isto se faz? 

 

Os relatórios apresentados pelos alunos são fraquinhos. Embora alguns já exibam 

alguma frescura turística, com se pode ver em anexo, eles são muito limitados pelo 

vocabulário. Acho que os alunos são muito pouco habituados a escrever. Mas isto é um 

problema geral, de escola, que temos de repensar e equacionar. Vamos ver alguns 

desses relatórios: 
 

 Se você gosta de clima quente ou tropical eu aconselho Junho a Setembro, se você gostar mais 

de estar à solta eu aconselho os meses de Inverno, Novembro a Fevereiro. 
 Esta região é de clima variado durante todo o ano. Nos meses de Inverno há muita precipitação 

e uma temperatura fria, bom para quem gosta de férias na neve. Nos meses de Verão, há pouca 

precipitação e uma temperatura quente, para quem quer nadar nas nosas belas praias, barragens 

e lençóis de água (albufeiras). Se não houver vagas no Verão opte por umas férias com uma 

temperatura amena, como no mês de Maio.  
 O tempo ideal para passar férias é entre os meses Julho a Setembro, mas o mais ideal é o de 

Agosto. É a altura que está calor. Em Agosto a temperatura pode atingir 20,8 ºC, a precipitação 

neste período do tempo será baixa. Isto tudo se quiser vir para cá na altura do Verão. Mas se o 

programa é outro, é para vir ver o nosso clima mais fresco, pois eu aconselho-o a vir no mês de 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

74

Janeiro. A temperatura será de 9,9 ºC, uma temperatura dentro dos limites agradável e com 

precipitação a atingir 66,8 mm. 
 Esta região tem um clima variado. No Outono e no Inverno esta região é fria e com 

precipitação abundante. Na Primavera e Verão é um clima com maiores temperaturas e menos 

precipitação. Se quiser vir para aqui com muito calor pode vir em Agosto, se quiser um clima 

ameno venha em Junho, Julho ou Setembro. Mas como isto já está ocupado de Julho a 

Setembro opte por Maio porque há menor valor de precipitação que Outubro. 
 Caros clientes se querem passar uma férias junto à lareira com a sua família os melhores meses 

são: Janeiro e Dezembro. Mas pelo contrário se gosta de estar em épocas de temperaturas 

quentes, junto ao mar, na praia, os melhores meses são: Junho, Julho e Agosto. 
 Queridos clientes venho apresentar as minhas melhores propostas para as suas férias. Quem 

gosta de frio e de neve poderá ir à Serra da estrela entre Janeiro e Fevereiro. Quem gosta do 

Verão poderá ir para o litoral entre Julho e Agosto. 
 Se é um amante de umas férias calmas, passadas em casa bem quentinho ao lado da lareira os 

meses mais adequados serão Dezembro, Janeiro ou até Fevereiro. Mas se preferir passar férias 

animadas na praia, à beira mar os meses mais indicados serão Julho e Agosto. 

 

 

Sobre a Mafalda, é uma brincadeira de uma situação de ensino/aprendizagem, onde 

poderemos ter uma ideia daquilo que representam nos alunos situações deste tipo 

(Anexo 16). 

 
 

Comentário: “Eu acho que ninguém consegue tirar uma boa nota sem um pouco de esforço. A 

Mafalda e alguns dos seus colegas tiraram boa nota por se esforçar e responder tudo certo e não 

vale encher uma página sem perceber o que lá está.” A Natália reflecte o que a turma 

entendeu, de um modo geral. Achamos que bem, embora de uma maneira muito “séria”. 

Para já é um problema que temos vindo a “enfrentar”. Estes alunos ou não “gostam” 

deste tipo de humor, levam-no sempre muito a sério, ou não estão habituados a fazer 

humor com “coisas” sérias… claro está que esta “tira” poderá ter mais do que uma 
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leitura, por exemplo, ser diferente, no nosso contexto de ensino, pode ser penalizado. O 

direito à diferença (o “espertalhão”) ou a criatividade não são boas companheiras. O que 

é bom é tudo igual e repetitivo… “o último não levou muito bom porque só fez um 

pauzinho a ocupar a folha toda e não era essa a intenção do professor” como reforça a 

ideia a Eduarda. 

 

Uma passagem “relâmpago” pelas duas turmas, neste dia: 

 
Manhã 
8º D – 8:30/10:00 horas 

 “Funções e gráficos com o GraphMat” 

 

Também no CIC (Centro escolar de informática) 

Fizemos a ficha proposta pela Arlete Jorge e a Isabel Catalão, da APM, inserida na 

revista Educação e Matemática, nº 39 (1996). 

Uma aula excelente. Participada, organizada. Fizemos tudo o que estava previsto. Os 

alunos corresponderam às nossas expectativas. 

Começo a conhecer esta turma. 

Os alunos estão de tal modo envolvidos que nem dão pela nossa presença. Tocou para 

sair. Nem se mexem. É como se nada mais importasse, além daquele momento.  

Só agora começam a reagir. Mesmo assim muito lentamente. 

Contudo, eu e a Maria do Carmo sentimo-nos exaustos. Satisfeitos, mas exaustos. 

A sala fica arrumadinha. 

Ainda estão duas alunas… “Era fácil…” comenta uma delas, “o que normalmente é 

difícil de trabalhar numa aula normal. As TIC são muito interessantes…” 

 
 
Tarde 
8ª A – 13:35/15:05 horas 

 “Um Estudo sobre o Clima” de Paulo Abrantes 

 

Utilização dos compassos e papel milimétrico em “uma experiência de precipitação e 

temperatura” de Paulo Abrantes. 

Esta sessão é na sala de aula.  
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Os alunos deverão construir os gráficos respectivos e depois em função disto  deverão 

imaginar-se agentes turísticos a apresentar um relatório. É em grupo a discussão mas o 

relatório é individual. 

 

Agora o professor é oportuno na apresentação do trabalho. Aproveita uma deixa de um 

dos alunos e expõe o tema. Estão a usar também transferidores, réguas. 

Há silêncio trabalhador. 

Os alunos nunca fizeram gráficos cartesianos assim, “traduzindo” os valores de uma 

tabela (já tinham trabalhado com a noção cartesiana na representação das coordenadas 

de um ponto a quando da “Representação de grandezas directamente proporcionais” – 

7º ano). 

Lá estão os alunos a trabalhar. O descanso é tão grande que os professores sentem-se 

“deixados em paz”. Podem conversar um com o outro de vez em quando. A actividade 

foi bem conseguida, como podemos ver pelas auto-avaliações dos alunos, relativamente 

à questão “Gostaste da forma como as actividades foram orientadas? Faz um pequeno 

comentário”: 

 

 Gostei. Foi tudo muito bem pensado. 
 Sim. Porque é melhor do que ter aulas de Matemática. 
 Sim. Foi bom. 
 Gostei porque é melhor para nós e assim aprendemos muito melhor. 
 Sim. Acho divertido fazer gráficos porque tem que se procurar os valores e tentar 

encaixá-los nos valores. 
 Sim. Foi divertido. 
 Sim, podia ser sempre assim. 
 Sim, temos que fazer mais vezes. 
 Sim. É bom ter aulas diferentes. 
 Sim gostei porque é uma forma diferente e divertida. 
 Sim. Gostei muito de fazer os gráficos no papel milimétrico. 
 Sim gostei. Penso que estas actividades foram muito importantes para o nosso 

desenvolvimento. 
 Sim. Foi engraçado fazer gráficos. 
 Não, kero ir p’ra informática. (esta é do Tiago Soares) 

 

Ninguém solicita os professores. 

Nesta altura começámos a aprender a trabalhar com esta turma. Embora, de vez em 

quando, o Tiago Soares tenha ataques de “palhaçadas”. É assim. Como poderia ser de 

outro modo? Nesta orgânica, dificilmente se consegue trabalhar e potenciar as 

capacidades deste rapaz. Nós estamos muito habituados a trabalhar por números e como 

o “grosso” da turma é boa em termos de rendimento escolar, esquecemo-nos de 
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trabalhar a individualidade. E esta seria talvez uma dessas ocasiões, uma vez que os 

professores “não estão a ser precisos”. De qualquer forma é preciso alguma sabedoria e 

experiência para que estes alunos não se sintam “diferentes” dos outros. Isto é outra 

questão… 

Agora em primeiro plano a Patrícia (que é um caso a “converter para a “causa” 

Matemática, diz que não gosta e pronto!) a Ana (que adora estas aulas) a Sofia (caso 

perdido (?) mas a recuperar e, agora, muito sensibilizada com a presença da Maria do 

Carmo) e a Cristina (que este ano anda mal de amores e, por isso, desatenta até dizer 

basta, mas que é uma “aluna de 4”). 

A Carmo aproxima-se deste quarteto. A Sofia adora a Carmo. É nítido. Aliás o 

sentimento é mútuo, a Carmo nutre grande simpatia por esta aluna, dá-lhe muita 

atenção, coisa que a Sofia normalmente não tem (mesmo em casa). O afecto é muito 

importante, especialmente quando em casa não há… 

Está uma aula muito tranquila. Está a correr bem. O professor Hernâni até se dá ao 

“luxo” de fazer “grandes” planos, fazendo “aproximações”, onde se “vê” os pormenores 

dos alunos a desenhar os gráficos no papel. 

Nunca tinha reparado que o Flávio também escrevia com a mão esquerda. De facto, 

quando estamos em “permanência” com aulas expositivas pouco vemos… é incrível! 

O Tiago volta a ter ataques de “apalhaçamento”. Tenta “desestabilizar”, mas ninguém 

lhe liga. 

Agora, outro primeiro “grande plano”: o quarteto Flávio, Tiago Soares, João e Bruno. 

Excepto o Tiago, todos muito concentrados. 

Passando a outro quarteto: Tiago Pereira, Hélder Silva, José Carlos e Sérgio. Todos 

compenetrados. 

Está tudo a correr tão bem que nos esquecemos de mudar a “fita”. Mas também acho 

que não foi preciso. Os alunos fizeram tudo: “A Ficha de trabalho”, “O comentário à 

Mafalda”, “a Auto-avaliação”. Só não fizemos o ponto da situação porque é um 

esquecimento “clássico”. Fica para a aula entre videogravações. É um recurso que 

acabámos por adoptar, embora sempre a tentar melhorar, porque não é a mesma coisa. 

 
A “Classificação” obtida pelos alunos do 8º A, em “Um estudo sobre o clima”, 

encontram-se no Anexo 15, a seguir às auto-avaliações. “Foram boas”. 
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Sobre a auto-avaliação dos alunos do 8º A (Anexo 15), não há “grande” comentário a 

fazer sobre estes comentários. Para nós, professores, achamos que a sessão foi diferente 

das outras. Estes alunos portaram-se como alunos “normais”, isto é, estiveram 

empenhados, comprometidos com as tarefas. “Normalmente” estes alunos têm uma 

dinâmica difícil, são barulhentos, participação desorganizada. Ficamos ambos 

encantados com o envolvimento na tarefa. Não posso de deixar de expressar as 

recomendações de Paulo Abrantes sobre esta tarefa: 

“Dada a sua natureza e o seu objectivo central (proporcionar oportunidades para o uso 

de ideias matemáticas em situações da realidade) a ficha poderá ser proposta a alunos de 

diferentes anos. A nossa experiência sugere as seguintes ideias: 

• A ficha é adequada para trabalho em pequenos grupos. 

• Numa aula, os grupos poderão trabalhar as primeiras quatro questões. A quarta 

desempenha um papel central, ao pedir um relatório em que é preciso usar dados 

numéricos mas num contexto de aplicação, para ilustrar ou defender uma ideia, além 

disso, apela à imaginação dos alunos (que tenderão a imaginar nomes para a “sua” 

agência, inventar “slogans”, etc.). 

• A quinta questão poderá motivar a ajuda do professor de Geografia e/ou a 

observação de um pluviómetro. 

• A última questão é adequada para uma discussão na aula seguinte, depois de os 

alunos terem tido tempo para pensar e escrever as suas ideias. 

• Seria útil que os relatórios (pelo menos) fossem entregues ao professor para uma 

avaliação mais atenta. 

• E uma recomendação: falar de “objectos” e “imagens” em vez de meses e 

temperaturas, ou desprezar os aspectos extra-matemáticos envolvidos, pode ser uma 

óptima maneira de estragar tudo. Mesmo a presença óbvia da Matemática.” 

(Abrantes, P., in Educação Matemática nº15, 1990) 

 
 
 
 

Sexta-feira, 14 de Maio de 2004 

 

Nesta sessão fizemos a troca, isto é, a turma que tinha trabalhado “Um estudo…” 

passou para  as “Funções…” e inversamente.  
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Manhã 

8º D – 8:30/10:00 horas 

 “Um Estudo sobre o Clima”, de Paulo Abrantes (Educação e Matemática nº 15, 1990) 

 

Neste dia a Maria do Carmo telefonou-me a dizer que não podia ir à escola. O filho 

“apareceu” de manhã com varicela. Teve de o levar a uma assistência médica.  

A Ficha que preparámos é uma ficha de Paulo Abrantes, inserida na secção “Materiais 

para a aula de Matemática” da revista Educação e Matemática, com o título “Um estudo 

sobre o Clima” (nº 15, 1990). Esta ficha de trabalho foi proposta em 89/90 nas turmas 

associadas ao Projecto MAT789 tendo constituído no 8º ano uma das actividades da 

unidade sobre Funções que é descrita num artigo de Leonor Cunha Leal na revista nº 15.  

 

Voltando à turma e ao momento. Há explicações iniciais por parte do professor. Ele 

deve treinar bastante a dicção. O que está a observar (através da gravação) dá a sensação 

de que eventualmente parte da informação possa perder-se. Mas curiosamente os alunos 

entendem tudo o que o professor diz (pelo menos é o que parece). 

O professor faz a chamada. Não falta ninguém. 

Depois disto, os alunos já não “precisam” do professor. Os alunos trabalham sozinhos. 

Os alunos aprendem sozinhos. 

 

Esta turma é muito especial. Alunos muito educados. É emocionante observar esta aula. 

Estou “sem” a Maria do Carmo. Mas é como se ela cá estivesse. Os alunos estão muito 

tranquilos. 

 

Nota: A Maria do Carmo teve falta. Ridículo. Então os alunos não estão a ter a aula? 

“Dei” esta aula para que estes alunos se mantivessem a par da outra turma. De qualquer 

forma levanta-se aqui uma questão: o que é importante, a aula do alunos ou a “falta” do 

professor? (coloquei falta entre aspas porque foi tudo feito como se o professor 

estivesse presente). Se os alunos tiveram a aula, porque é que a professora teve falta? 

Não sou um dos professores da escola? Nós somos mesmo fundamentalistas! Uma 

belíssima aula e o professor teve falta é incrível! Enfim… “pequenos” desabafos. 

 

Mudando de cenário. Voltando ao que estamos a fazer.  
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Se houvesse moscas, ouvíamo-las. Há muito que não sabia (nem saboreava) o que era 

uma aula assim. Com a violência de determinadas turmas até perdemos o “norte”. 

Ficamos traumatizados. Por vezes não sabemos o que é estar sem gritos. 

A “câmara” não passou por todos os alunos porque acabei de me esquecer dela. 

Normalmente costumo “virá-la” de modo a “apanhar” os alunos que ainda o não foram. 

Mas hoje esqueci-me. Com este ambiente tão simpático esqueci-me da câmara de 

filmar. Finalmente sinto o meu “ego” a subir. Começo a reaprender a “dar”… a sentir as 

aulas. Claro que este tipo de aulas, com uma ficha orientada assim, permite, além de 

boas aulas, que se trabalhe uma unidade num bloco, quando este duraria 3 ou 4 blocos 

(bloco de 90 minutos). Porque iria ter um contexto onde os alunos não estariam atentos 

a maior parte do tempo (contexto transmissivo) e onde nada aprenderiam (de 

significativo). Assim, além de estarem concentrados e empenhados, estão a aprender, 

dentro do seu próprio ritmo, auxiliados pelos colegas e onde o professor pode 

perfeitamente auxiliar os que de facto mais precisam. Até para irem à casa-de-banho 

não precisariam de pedir, desde que o fizessem em silêncio. Só levantarem-se sem fazer 

barulho, sem arrastar cadeiras, sem bater com a porta. Tudo uma questão de treino e 

respeito. 

Passaram-se 40 minutos. E a calmaria continua…  

… Até ao fim esta “monotonia”: os alunos a “aprender” sozinhos…  

Passaram-se 50 minutos. Lá me lembrei da câmara. Todos os alunos foram 

videogravados. Isto é importante, porque eles querem ver-se.  

 

A classificação destes alunos, relativamente a “Um estudo sobre o clima”, encontra-se 

também no Anexo 15, a seguir às respectivas auto-avaliações. 
 

Tarde 

8º A – 13:35/15:05 horas 

 “Funções com o GraphMat”, ficha proposta pela Arlete Jorge e a Isabel Catalão 

(Educação e Matemática nº 39, 1996). 

 

Estamos no CIC. Como de costume barulhentos. Como de costume o professor não 

espera que os alunos “tomem a atenção” para começar a falar e apresentar o tema e o 

instrumento de trabalho: o GraphMat. Enfim… tanto alunos como professor “estão bem 

um para o outro”. 
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Onde está a Maria do Carmo? 

O Flávio levanta-se. “Estou tolo, vira-se para a câmara, e dá “pontapés” aos colegas 

(claro que estava a brincar, está bem disposto…). Entretanto, tira a dúvida e volta ao 

trabalho. Eles são assim, um bocado doidos. Deixam-se embriagar por esta dinâmica. 

Mas está tudo a correr bem. 

O professor continua na sua “saga” de tentar falar para o grande grupo, mas sem pedir a 

palavra, o que é absurdo, uma vez que se defenda a democracia. Mas incrivelmente a 

“lógica” é que há alguém que sempre ouve. Esquece-se dos “danos colaterais” que 

poderiam não existir. É uma aprendizagem que só nos apercebemos depois de ver a 

videogravação. No local nem me apercebi. Também poderia ter obviado esta lacuna 

caso tivesse visto imediatamente a videogravação. Mas temos sempre tanto que fazer 

que não tive a oportunidade e disciplina, o que foi pena. Podia ter corrigido muita coisa 

e consequentemente, termos aprendido melhor muitos dos conteúdos dados nestas 

tarefas. 

Hoje faltou a Maria do Carmo. Teve um problema de “varicela” do filho. Como 

aconteceu de manhã, com a outra turma, estou “sozinho”, mas é como se não estivesse. 

Os alunos estão a trabalhar bem. Uma vez por outra brincam, estão bem dispostos. Até a 

Joana, que costuma ser muito reservada (é uma aluna de NEE) está muito divertida. 

Claro que de vez em quando o professor “não chega para as encomendas”. Coisa que 

não aconteceu com o 8º D. Acho que estes são “mais alunos”, mais atenciosos, mais 

cumpridores, não falam todos ao mesmo tempo, etc. 

Está a tocar para os “segundos 45 minutos”. A viagem continua. O Nelson está mais 

“preocupado” com a Carla (ele gostaria de a namorar, ela é uma “miúda problemática”, 

está numa fase de descobertas e gosta de ser tocada pelos rapazes, provoca-os. Mas há 

um misto de sofrimento, a mãe morreu o ano passado… Esta situação está complicada 

de ultrapassar, precisa de ajuda técnica – é o que começa a acontecer). 

A cassete acabou… 

Nova cassete. Novo plano. Ficamos assim com outro enquadramento da turma. 

O Carlos “anda” de chapéu. O professor não reparou. Ficou combinado entre todos que 

chapéus dentro da aula, não obrigado. Não reparei. Tenho consciência disso agora na 

visualização da cassete. “Tenho de estar mais atento nas aulas”, esquecemo-nos destes 

pormenores, mas eles são importantes por uma questão de cidadania. A Patrícia que 

estava em 1º plano desapareceu, ficando a Cristina no lugar dela (duas alunas, neste 

período, problemáticas por causa dos namorados, em que a Patrícia esgotou o “plafond” 
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na turma e agora está virada para os mais velhos, do 9º ano. Até aqui tudo bem, só que a 

aluna anda muito inquieta com esta situação, influenciando a amiga, a Cristina). 

Continuamos, ainda, muito atarefados. O que é bom sinal. Quer dizer que a tarefa foi 

bem organizada (não esquecer que esta é a ficha de trabalho da Arlete Jorge e da Isabel 

Catalão, in Educação Matemática, nº 39, 1996). 

Foi importante para mim este trabalho. Permitiu-me reflectir que se calhar poderíamos, 

de vez em quando, ter este tipo de tarefa “pronto a usar”. Teremos de pensar melhor e 

discutir no grupo de Matemática. Sem qualquer fundamentalismo. 

A Cristina desapareceu também de cena. Não me apercebo disto a não ser agora, que 

estou a observar a videogravação. Na altura estava ocupado e não me tinha apercebido. 

Terei de falar com elas na próxima aula. 

 

Reflexão: este tipo de tarefa ou é trabalhada com metade da turma ou, pelo menos, a 

possibilidade de estarem dois professores na sala de aula. De qualquer forma, o facto de 

ter sido preparada em conjunto dá logo outra sensação de segurança. Sobre esta 

sensação a Maria do Carmo também já se manifestou: “Não há dúvida que uma aula 

preparada em conjunto é muito mais rica e ficamos com a sensação de que não estamos 

sozinhos, o que é importante, porque normalmente as escolas não dão segurança 

nenhuma aos professores”. Os professores têm de assumir tudo sozinhos, os riscos 

todos, daí também evitarem qualquer situação que saia do “normal funcionamento”, 

evitarem qualquer inovação. Por vezes este tipo de escola torna-se até penalizadora, sem 

mais nada a não ser evitar qualquer risco. Somos muito imaturos… 

 

As duas “filhas pródigas” (a Patrícia e a Cristina) reaparecem em cena. O Carlos 

disponibiliza-se para lhes dar indicações/explicações. São assim. Ajudam-se. É pena 

serem tão desorganizados (há uma disparidade no conceito de “organização” para os 

alunos e para nós… se calhar). O problema é que nesta (des)organização está também 

associado barulho, daí exigir da parte do professor uma presença “activa” de modo a 

atenuar esta situação, primeiro porque nem todos os alunos conseguem aprender assim e 

depois o barulho transcende lá para fora, perturbando os outros grupos.  

O Tiago Pereira, lembra-se de fazer de “técnico de câmara”. Sobe para a mesa onde está 

a câmara. Chamo-lhe “piolho” (ele é muito pequeno). Não gostou, ficou magoado. Pedi-

lhe desculpa pelo “piropo”, mas é que “essa zona está fora de cena, não faz parte da 

actividade”. Mas, o rapaz não estava para brincadeiras (ainda por cima…). 
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Alguém bate à porta. É o colega Rui Brandão (na altura vice-presidente). Pede desculpa 

pela interrupção, andava à procura de “alguém” de Ciências… 

Abordo as duas “madames” (Patrícia e Cristina). Aparentemente estão dentro do 

assunto. O Carlos tem-lhe dado apoio.  

Tocou para sair. Ninguém se move. Esqueci-me de lhes entregar o “comentário à 

“aventura” da Mafalda” e a “ficha de auto-avaliação”. “Fazemos isto na próxima aula, 

4ª feira” – combino com eles. 

À pressa: “cadeiras debaixo das mesas, antes de sair”. 

Fico a arrumar o material de gravação… 

 

Os comentários dos alunos da Turma A sobre a “aventura” do Calvin na “chateação” do 

tigre. Esta “chateação” está incluída na ficha sobre as “Funções com o GraphMat”. 

Vejamos:  

In www.publico.pt 
 

Sobre este assunto, um pequeno comentário: Embora sem qualquer rigor científico e 

sem pretensões a grandes análises, chama-me a atenção que estes alunos têm muito 

pouco humor. Não sei se da idade se da “falta de prática”. É nítido que alguns 

simplesmente transportam o que observam em casa, sem qualquer reflexão: “Não se 

deve bater em ninguém. Por isso foi bem feita”. Outra coisa que me chamou a atenção: 

desde o início que aceitaram simplesmente esta situação das “tiras” do Calvin ou da 

Mafalda. Se acharam estranho nunca o manifestaram. E o mais curioso é que “sentem a 

fala de”, caso não apareçam estes desenhos. Há uma aluna que também vai escolher 

uma das “tiras” (da Mafalda). 

 

 

Tempo de avaliação: 
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Como os alunos do 8º D viram esta aula (Anexo 15). 

Vejamos o que se passa relativamente à primeira questão “aberta” (“Gostaste da forma 

como as actividades foram orientadas? Faz um pequeno comentário”). 

 

 Sim, porque são aulas em que podemos melhorar o entendimento entre nós 

(alunos). 

 Sim, esta actividade foi bem orientada, esta actividade foi melhor do que as outras. 

 Gostei é muito bom ter aulas com o stor e a stora. 

 Sim, gostei muito das actividades, foram fixes e não foi nada seca. 

 Sim, as actividades foram bem orientadas. 

 Sim, porque aprendemos sobre os gráficos assim os stor ajudou-me a perceber 

melhor. 

 Sim. Foi divertido pois podemos tirar as dificuldades uns com os outros, na 

realização das actividades. 

 Sim, adorei realizar as actividades. 

 Gostei como de costume, acho que estas são sempre orientadas como de costume.  

 Sim, foram retiradas todas as dúvidas que tivemos e que foram colocadas a todos 

os alunos. 

 Sim, acho que os stores explicam bem, e esta matéria não é difícil 

 

Um breve comentário: de facto os alunos de um modo geral gostaram da actividade. Ela 

está bem encaminhada e tem uma parte “lúdica” na construção dos gráficos. Depois pela 

“visualização” dos gráficos, “coisa” que alguns nunca tinham feito, tiraram facilmente 

as conclusões pedidas. De notar que esta sessão foi conduzida só por mim (a Carmo 

teve de faltar, porque o filho “apanhou” varicela), mas os alunos “falam”, nestes 

comentários, como se estivéssemos lá os dois… interessante!  

 

Em relação à segunda questão “aberta” (“Achas que as actividades trabalhadas podem 

ser aplicadas em situações do nosso dia-a-dia? Justifica”). 

 

 Sim, porque se quisermos acampar podemos tentar informar. 

 Sim porque temos às vezes trabalhos sobre gráficos. 

 Sim, são actividades que quando menos esperamos nos fazem falta. 

 Não sei como isto é uma coisa que demora 1 ano a fazer deve ser um bocado difícil. 

 Sim, se tu quiseres saber a temperatura do dia para fazeres alguma coisa. 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

85

 Sim, se queremos ser alguém na vida temos de descobrir coisas novas, e isto é 

importante. 

 Sim porque para um dia eu saber fazer alguma coisa. 

 Sim, quando tivermos que fazer gráficos sobre a temperatura e a precipitação já 

sei. 

 Sim, talvez em matemática ou em geografia. 

 Sim. Se queremos ser alguém na vida temos de descobrir as coisas, e isso é 

importante. 

 Sim. No trabalho numa agência turística etc. 

 Sim porque num emprego que seja preciso verificar gráficos é preciso saber. 

 Sim, p’ra nós sabermos a temperatura do nosso dia-a-dia. 

 

Depois de lermos as recomendações de Paulo Abrantes, os dois pensamos no que ainda 

temos de fazer pela educação matemática, a começar por nós próprios. Depois de “ver” 

os comentários dos alunos à segunda questão, permitimo-nos observar que as nossas 

aulas estão muito longe das “expectativas” de Paulo Abrantes. Os alunos têm muita 

dificuldade em pensar a matemática na sua realidade, ou seja, a matemática é para a 

escola e “as vidas reais” são outra coisa completamente à parte. No entanto uma das 

alunas consegue dar um pequenino salto ao “perceber” que se quiserem acampar podem 

procurar saber a informação sobre o tempo. Há muito a fazer… 

 

Comentários dos alunos do 8º D à “chateação” do Calvin: (ver Anexo 16, estão muito 

engraçados…) 

 

 

Sexta-feira, 21 de Maio de 2004 

 

As duas fichas usadas encontram-se no Anexo 8. 

 

Manhã 

8º D – 8:30/10:00 horas 

 “Rectângulos de Ouro na Arte Shoshone” 
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Esta ficha é tradução livre de “Golden Rectangles in Shoshone Art”, de Beatrice 

Lumpkin (1997), (in  Geometry Activities Many Cultures, J. Weston Walch, Publisher, 

pp. 80, 81). 

 

No CIC, outra vez. Tratar dos “rectângulos de ouro da arte Shoshone”. Hoje a turma 

está mais “viva”, no entanto, empenhada. O César está a “dar nas vistas”. É um rapaz 

simpático, mas, às vezes, tem destas coisas. Parece que a turma não está a “fazer nada”. 

Só impressão. Os alunos estão a trabalhar com o GSP (The Geometer’s Sketchpad). 

Nunca tinham trabalhado com este programa. Já leram a ficha, gostaram do contexto. 

Agora, toca a trabalhar. 

A Maria do Carmo quando pede a palavra precisa de veemência. Respeito mas 

veemência. É sempre preciso que, quando pedimos a palavra, o façamos levantando o 

braço, para reforçar a intenção. Treinar a regra: quem quiser falar deve levantar o braço 

e esperar pela vez de falar. Mas todos! Professores e alunos. Como se diz em termos 

populares: “o respeito é muito bonitinho”.  

Como são pouco solicitados, os professores estão a observar.  

Há uma “miúda” de telemóvel… 

As pessoas estão à vontade. Há discussão. O problema é analisado. Esta ficha é muito 

interessante. Os alunos estão empenhados em resolvê-la. A Maria do Carmo está 

empenhada: “este programa é muito interessante”, diz ela. A Maria do Carmo nunca 

tinha trabalhado com ele. A primeira vez, foi na preparação desta ficha. 

Há vários momentos: um porque os “miúdos” não têm domínio dele (do programa). 

Outro, depois de o descobrirem envolvem-se e não querem outra coisa. 

Há uma “miúda” que não gosta de se “ver” videogravada. Manifesta-se e tanto quanto 

possível acatamos esse sentimento. O César continua de um lado para o outro. 

Precisamos de conversar sobre estes pormenores (eu e a Maria do Carmo).  

A Maria do Carmo continua muito activa. O César a passear de um lado para o outro… 

hoje, por qualquer motivo, está “num desassossego”. É um rapaz hiperactivo. De vez 

em quando fica assim, irrequieto. 

 

Reflexão: é muita gente para uma classe só. Para um professor só. Há dois alunos para 

um computador. O ideal seria um aluno por computador. Vamos ver se para o ano 

teremos a sala de matemática a funcionar com este problema resolvido. 
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Estes “miúdos” sentiram-se muito gratificados pela aula que tiveram. É o primeiro ano 

que têm contacto com estas máquinas em contexto educativo.  

…Já tocou à “imenso tempo” e ninguém se move, ainda não querem sair… 

 

Neste dia, de manhã, senti-me muito cansado, depois desta aula. Foi uma aula 

extenuante, mas muito gratificante. 

 

Tarde 

8º A – 13:35/15:05 horas 

“Golden Rectangles in Shoshone Art”  

(“Rectângulos de Ouro na Arte Shoshone”) 

 

A “famosa” aula. Como de costume muito barulho inicial. Dinâmica difícil com esta 

turma. Foi entregue aos alunos uma ficha de trabalho em inglês. Sobre o triângulo de 

ouro. O professor dá uma explicação inicial sobre a ficha. Os alunos estão excitados: 

“… em inglês?”. 

Barulhentos mas empenhados. 

Passaram-se 20 minutos… a tradução continua. Foram buscar dicionários. O Nelson e o 

Tiago Pereira estão entretidos a brincar. No entanto, vão trabalhando. O Tiago Pereira 

está em primeiro plano… está a gostar muito. O Flávio está concentradíssimo a traduzir. 

 

Passaram-se 31 minutos: “Professor estamos em matemática não estamos em inglês…” 

“reivindica” o Sérgio, sem perceber qual a necessidade da ficha estar em inglês. Há 

explicação do professor sobre o termo draw.  

(…) 

É entregue a tradução para alívio dos alunos. 

45 minutos passados: “Têm vinte minutos para acabar isso”, afirma o professor. A saga 

continua.  

O Flávio continua empenhado na tentativa de acabar a ficha. Percebe-se que, de um 

modo geral, há uma angústia neste trabalho. O que se pretende? Embora não seja 

explícita, sente-se esta interrogação no ar. É necessário repensar a “feitura” duma ficha 

deste género. Há alunos que, “desesperados”, cantam: “eu vi um sapo…”. Mas 

passou… 
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O Nelson, o Tiago Pereira e o José Carlos acabam de entrar. Foram dar uma volta, 

comer, estavam com fome. 

 

Reflexão sobre esta videogravação. 

 

Sobre esta experiência há que “ver” os comentários dos alunos deste dia (Anexo 15)… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para cada uma das perguntas que são feitas, escolhe uma das seguintes opções: sim/ não/ às vezes. 
 
 
 
Vejamos como os alunos do 8º A “viram” a aula em que tiveram a actividade: “Golden Rectangles”: 
  
8º A – Sobre a Aula de Hoje… (2004/05/21)     
Escolhe uma das seguintes opções: sim, não, às vezes Sim Não Às vezes Total
1. Compreendi as actividades que realizei? 15 1 8 24 
2. Participei nas actividades de grupo mesmo correndo o 
risco de dar erros? 20  4 24 

3. Tentei descobrir as dificuldades que tive? 16 6 2 24 
4. Pedi ajuda aos meus colegas nas dificuldades que senti? 17 1 6 24 
5. Ajudei os meus colegas quando tiveram dificuldades? 16 2 6 24 
6. Vou aplicar mais vezes as estratégias usadas nas 
actividades? 21  3 24 

Total 105 10 29 144 
Há um aluno que não fez a auto-avaliação. 
 
Fazendo uma passagem rápida por estes itens, vou comentar particularmente o item 5 

(sobre os outros, ver Anexo 16, no “sítio” da respectiva ficha): 

 

5.Ajudei os meus colegas quando tiveram dificuldades? 

Há dois alunos que não ajudaram os outros colegas. Egoístas? Como vamos ver a seguir 

talvez não seja uma questão de egoísmo mas de dificuldades de comunicação. É que a ficha 

de trabalho foi entregue, num primeiro momento em inglês, por uma questão de não 

desvirtuar o contexto em que ela foi criada – terra dos índios americanos. Depois foi 

entregue a sua tradução. Mas os alunos evidenciaram dificuldades nesse primeiro momento. 

Põe-se uma questão: tudo o que for feito deverá ser contextualizado numa situação 

portuguesa? Pensamos nisso, mas como estamos a viver um período de globalização até 

seria importante “abrir” situações destas… 

 

Sobre a Aula de Hoje… 
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Vejamos, agora, algumas respostas às duas questões abertas: 

 

Gostaste da forma como as actividades foram orientadas? Faz um pequeno comentário. 

 Sim. Gosto muito de trabalhar no Scketchpad. 

 Sim. Porque é melhor do que ter Matemática. 

 Sim gostava que fosse sempre assim. 

 Gostei. Foi bem orientada. 

 Sim. As actividades foram orientadas de uma forma muito boa. 

 Não. Porque no princípio veio em Inglês. 

 Sim. Achei muito interessante e divertido. 

 Sim, porque são descontraídas. 

 Sim. Foi organizado. 

 Sim gostei. Gostei, foi bom. 

 Preferia uma aula no exterior. 

 Gostei muito era bom repetir. 

 

 

É claro que se notam algumas hesitações quanto a esta questão. Neste dia fiz uma 

reflexão sobre a aula que se encontra no meu diário. Vou transcrever parte dela:  

 

Sexta-feira, 2004-05-21 

(…) 

Correram bem as videogravações. 

É importante fazer uma reflexão sobre esta videogravação da tarde.  

Foi entregue aos alunos a ficha, em inglês, “Golden Rectangles”.  

Aparentemente, não houve grande surpresa por parte dos alunos. Alguns simplesmente 

comentaram que “não percebo nada em inglês…” mas como a ficha era para ser 

trabalhada em grupo, não ficaram muito preocupados. Alguns nem se incomodaram, 

porque estavam “ocupados” em entrar na Internet. Só depois de várias tentativas é que 

repararam que não havia acesso à mesma (há dias assim: não se consegue ligação à 

Internet. Neste dia, ainda bem que isto  aconteceu…) Ainda barafustaram, mas depois 

conformaram-se. Uns viraram-se para jogos disponibilizados pelo Windows, outros… 

para a ficha. O Tiago Soares, o “craque” do inglês (esteve no Canadá), ia jogando às 

cartas, ia traduzindo. A Patrícia vai traduzindo, escrevendo no computador. A maioria 

andava de uma lado para outro. O Flávio e o parceiro vão traduzindo e registando na 
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ficha. O Sérgio, queixa-se que a Internet não dá nada, logo não poderá usar o tradutor 

do google. No entretanto, vou vendo se todos os computadores tinham o “the 

Geometer´s Sketchpad” (pelo menos de manhã havia em todos, mas como passou por lá 

um turma do 9º ano, muito irrequieta, poderia não estar em algum computador o que 

veio a verificar-se em dois deles, que facilmente se repôs).  

O tempo ia passando. Dois dos bons alunos estavam completamente desatentos: o 

Hélder Silva, nº 11 e o seu parceiro, o Fábio Pinto, nº 8, estavam a fazer um trabalho de 

Educação Visual, imagine-se… Enfim.  

Dá o 1º toque da campainha. Passaram-se 45 minutos. Troco um olhar com a Maria do 

Carmo. Ele percebeu e começa a preparar-se para entregar a tradução. Entretanto 

levanto uma questão, virado para o Nuno, um dos bons alunos: “então andam a aprender 

inglês só para tirar boas notas? E depois não serve para mais nada?”. “Claro que é para 

usar, mas não sabemos o suficiente…” responde o Nuno. A Carmo vai entregando. 

Quando chega ao Tiago Soares, este simplesmente amarrota a folha que estava a 

escrever e deita-a no lixo. Fui buscar a folha (amarrotada pelo aluno) e disse-lhe que 

estava a traduzir muito bem… “Oh, mas afinal já está traduzido…” fiquei com pena de 

não ver o resto da tradução feita por este aluno. É uma “coisa” que vou manifestar na 

próxima aula. A Patrícia quando recebe (a tradução) também reage assim: “Oh, 

professor, afinal está a gozar connosco? Se já estava traduzido porque é que estivemos a 

perder tempo?”. O importante da reacção destes dois alunos, é que tanto um como outro 

não têm grande motivação para a Matemática, no entanto estavam empenhados em 

traduzir este trabalho. É curioso. Tenho de conversar isto com a minha parceira. Poderá 

ser um potencial a explorar… A Patrícia também apagou o que estava a fazer. Foi pena. 

(…) 

 

Os alunos do 8º A e do 8º D, comentaram mais uma aventura da Mafalda (escolha da 

Patrícia – Anexo 17 – já demos um “voltinha” a estes comentários, anteriormente, no 

capítulo “3.3.1. Como decorreram as aulas videogravadas”) 
 

 

 

Sexta-feira, 28 de Maio de 2004 
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A ficha de trabalho encontra-se no Anexo 9. 

 

Manhã 

8º D – 8:30/10:00 horas 

 “Lugares Geométricos – viagem ao centro da Terra, de Júlio Verne” 

Esta ficha foi inspirada em vários manuais, como se pode ver na bibliografia da própria 

ficha. 

 

A aula aconteceu na sala normal. Os alunos utilizaram o manual para verificarem as 

definições sobre: circunferência, círculo, coroa, superfície esférica, esfera, mediatriz. 

Nesta aula, também fizemos o ponto da situação.  

Em quase todas as outras, o tempo “passa tão depressa” que o ponto da situação “passa-

nos sempre ao lado”. É preciso muita disciplina. Tanto da parte dos professores como 

dos alunos. O problema é que os vemos tão envolvidos, envolvemo-nos também, que 

quando “damos por ela”, toca e, pronto, “toca a sair”, sempre com a esperança de que na 

próxima aula… Mas hoje fizemos o ponto da situação. 

Houve um “problema” que a Maria do Carmo encontrou na ficha: na pergunta 4, desta 

ficha, os alunos não conseguiam encontrar a palavra e todos nós ficámos convencidos 

de que havia um erro. A palavra correcta era “coroa” só que “não batia” com a palavra 

da vertical. Só depois, ao reler, é que nos apercebemos da “invertida” que estava entre 

parênteses e assim a palavra que devia entrar seria “aoroc” (“coroa” no sentido 

invertido). 

É assim, aprendemos com os “erros” ou com a falta de atenção. Os erros devem ser 

partilhados com os alunos. Os professores não “sabem” tudo. 

Segundo aspecto: os professores são demasiadamente solicitados. Isto quer dizer (são 

sinais que fomos aprendendo a ler com o decorrer destas sessões) que alguma coisa não 

está a correr bem. É importante rever esta ficha de trabalho. Para já pareceu-nos que 

seria muito “grande” para o tempo de aprendizagem destes alunos e um bocado densa. 

De qualquer forma o que não fosse resolvido ficaria como TPC, para esclarecer as 

situações mais problemáticas na aula semanal, fora destas sessões de videogravações 

(aliás muitas destas aulas serviam exactamente para isso). 

E porque os alunos não se sentiam bem com a ficha, nesta aula, houve algum barulho 

fora do normal. Havia alguma desconcentração. Frequentemente era necessário um dos 
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professores levantar o braço e perguntar “não acham que há muito barulho”. Pergunta 

desnecessária, porque estava a haver muito barulho. “É necessário trabalhar-se em 

silêncio. O silêncio é muito enriquecedor. Só com ele é possível um aprendizagem 

solidária e sólida”. Íamos tentando acalmar e ajudar o trabalho dos alunos, tentando 

perceber melhor o que se estava a passar. Para já, não estavam a gostar de usar o 

manual. Foi preciso observar que esse instrumento era um bom amigo de trabalho. Que 

tinha lá “tudo”. 

Há muito barulho nesta aula. É necessário que isto seja reflectido e revisto para que não 

aconteça. De qualquer forma aprendizagem não foi muito afectada. Não gostaram muito 

da forma… 

Chegou o momento do ponto da situação. Afinal o que é um lugar geométrico? 

Exemplos. 

(…) 

Aqui estiveram muito preocupados com os conceitos. Em definição, será importante? É. 

Mas e depois… na prática o que se passa? 

Eles tiveram dificuldade em distinguir a diferença entre círculo e circunferência. Nunca 

“tinham ouvido falar” destes conceitos. Não é estranho? 

“Na TV fala-se disso, é burro!” diz uma aluna, porque a quem foi perguntado não sabia. 

“E tu também não!” 

“O que é o exterior a esta sala?” pergunta a Maria do Carmo, tentando “levar” o 

conceito de “exterior de um círculo” aos alunos em dúvida.  

Lembrámo-nos de Britt-Mari Barth, leituras em que andámos embrenhados sobre “O 

Saber em Construção – para uma Pedagogia de Construção”: “Numa primeira fase, 

associamos o nosso saber ao contexto que nos é familiar, e não o reconhecemos 

obrigatoriamente se ele «chegar» por outra via, forma de contexto ou num contexto 

pouco habitual.” (Barth, 1996, p. 75). Isto é muito importante. 

Nesta aula perdemo-nos um bocado. Não contávamos com esta “inquietação” dos 

alunos. 

O que veria a melhorar com a outra turma, o 8º A, da parte de tarde. Tudo aconteceu de 

maneira diferente. De qualquer forma, houve muita discussão (dos conceitos). O que foi 

interessante. Tanto da parte dos professores como dos alunos, os conceitos foram muito 

discutidos. Aprendizagem significativa!(?)… 

 

Para já, vejamos como estes alunos “viram” a aula. 
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Em relação à primeira questão aberta “Gostaste da forma como as actividades foram 

orientadas? Faz um comentário”, cem porcento dos alunos acharam que sim, que foram 

bem orientadas, apesar de todo o desconforto que sentiram no decorrer da aula (ou então 

seria para não desagradar os professores, que eles muito apreciam, como têm 

“demonstrado”). Particularmente, achei muito interessante o comentário: “(…) foi uma 

forma de aprender as coisas que estão escondidas sobre (sob?) a Matemática”. Mas 

vejamos alguns desses comentários: 

 Sim, gostei muito. Acho que tudo foi orientado da melhor maneira possível. 
 Sim, porque os professores foram muito simpáticos e ajudaram-nos sempre nas 

nossas dificuldades. 
 Sim, gostei muito das actividades que realizei e foram muito interessantes. 
 Sim, adorei as actividades realizadas. 
 Sim, é uma forma fácil de aprender. 
 Sim, acho as actividades interessantes e esclarecedoras. 
 Sim gostei muito foi bué de fixe. 
 Sim, as actividades foram bem orientadas. 
 Sim porque são muito importantes. 
 Sim, aprende-se muitas coisas. 
 Sim, gostei. Aprende-se melhor. 
 Sim, sempre digo os professores explicam bem. 
 Sim, foi uma forma de aprender as coisas que estão escondidas sobre a 

Matemática. 
 Sim. Eu gostei da forma de como as actividades foram orientadas, porque 

permitiram-me a compreensão dos exercícios realizados. 
 Sim, como sempre acho estas aulas muito interessantes são 100% cool. 
 Sim. Os professores são fantásticos. 
 Sim. Foi muito divertido. 
 Sim, gostei das actividades que fizemos. 
 Sim, gostei das actividades que realizei e foram muito interessantes.  

 
 

Acho que está tudo dito. Cem porcento acharam que sim, que foram bem orientadas. 

Muito interessante o comentário: “(…) foi uma forma de aprender as coisas que estão 

escondidas sobre (sob?) a Matemática”. 

 

Na segunda questão aberta, os alunos foram pouco criativos. Talvez porque esta questão 

também esteja um pouco ambígua neste contexto. Esta situação levou-nos a perceber 

que um instrumento deverá ser sempre adaptado aos contextos. E esta questão é uma 

delas. De qualquer forma com a pouca experiência matemática os alunos esforçaram-se 

para dizer qualquer coisa… 
 

 Sim, porque no nosso dia-a-dia podem haver problemas destes para resolver. 
 Sim, porque esta actividades trabalhadas podem ser aplicadas no dia-a-dia. 
 Sim, podemos aprender e divertir-nos ao mesmo tempo. 
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 Sim. Eu acho que deveríamos fazer mais vezes isto… 
 Sim, porque pode surgir no nosso dia-a-dia (…) coisas destas. 
 Sim, talvez nas áreas que aplicam a Matemática. 
 Sim. Eu acho que as actividades trabalhadas podem ser aplicadas em situações do 

nosso dia-a-dia, assim como no nosso quotidiano profissional. 
 Sim, se um dia cremos ser alguém na vida, temos de descobrir coisas novas. 
 Sim. Porque é uma forma mais fácil e divertida. 
 Sim, se nos encontramos com lugares geométricos. 

 
 
Para “desanuviar”, os alunos fizeram os comentários à “aventura” da Mafalda (Anexo 

16, lugar da respectiva ficha). 
 

Finalmente, gostaríamos que fizesses, uma vez mais, um 
comentário sobre a “aventura” da Mafalda. 

 
 
8º D 

 Nesta aventura, a Mafalda e os amigos não entendem nada do que está escrito. 
 São vários meninos diferentes com diferentes línguas. 
 Cada menino tinha a sua língua menos o último que não era chinês e não percebia nada. 
 Eles os quatro estão a fazer cópias sem compreenderem a letra. 
 Este comentário quer dizer que dos três alunos conseguiram realizar a aventura menos 1 

aluno que teria a aventura escrita em chinês. 
 Nesta aventura, a Mafalda e os amigos não entendem nada do que está escrito. 
 Esta “aventura” comenta que os rapazes/raparigas estão a falar de várias línguas para 

aprender matemática, porque não são todos portugueses. 
 Acho que os três primeiros quadros ou seja estão mal com a leitura e mal a estudar e 3º está 

pecimo porque só tem sarrabisco. 
 Eles estão a fazer um trabalho, mas cada um está a fazê-lo em língua diferente. 
 Os miúdos estão a treinar a escrita, a pesquisa em livros e se esforçando nos trabalhos da 

escola. 
 
 
 

“A acção educativa requer a criação de um espaço social cálido, onde 

palavras, consignas, tom de voz, gestos, olhares, silêncios, movimentos, 

interacções, humor ou outras rotinas e comportamentos, que constituem 

o currículo oculto, favoreçam uma maior transparência e fluidez na 

comunicação.” (Sebarroja, 2001, p.110) 
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A questão metafórica do menino que para ele é “chinês” o que está a estudar, 

não foi entendida por nenhum destes alunos. Mas não faz mal, isto seria um outro 

estudo, o que nos importa, além do relaxamento, também é conhecer a capacidade 

comunicativa em termos verbais destes alunos em situações que não têm nada que ver 

com a disciplina, mas que têm que ver com a escola e a vida de um modo em geral.  

Reportando-nos mais uma vez a Sebarroja : 

  

“há professores e professoras que cumprimentam pessoalmente todas as 

crianças da turma: um simples aperto de mãos, uma carícia, uma 

saudação, um sorriso, um beijo, um breve comentário… os rituais têm a 

sua importância como elemento de identificação, coesão e crescimento 

do grupo-turma. Então inicia-se a aula com uma poesia lida em voz alta, 

uma peça musical, a leitura e comentário de uma notícia do jornal, uma 

curiosidade que alguém conta.” (Ibidem, pp. 101, 102) 

 

Não iniciamos a aula “cumprimentando pessoalmente todas as crianças”, mas acabámos 

sempre assim estas sessões… com o Calvin ou a Mafalda. 

 

Tarde 

8º A – 13:35/15:05 horas 

“Lugares Geométricos – viagem ao centro da Terra, de Júlio Verne” 

 

Na sala de aula, com recurso ao manual e em grupo. Não tivemos as dificuldades que 

tivemos de manhã, longe disso.  

Tirando uma ou outra brincadeira, todos se empenharam em fazerem a ficha. E até, 

“houve tempo para tudo”, como referiu a Maria do Carmo. O “ponto da situação” fez-

se. Pretendia-se que, forçosamente, os alunos usassem o manual “como deve ser”. 

Parece pretensioso mas não é. Há alunos que, de facto, não sabem usar o seu manual 

para estudar. Além de resolver os problemas, que eram apresentados na ficha de 

trabalho, em grupo, os alunos aprenderiam uns com os outros a consultar o “seu” 

manual. E isso foi acontecendo bem. Tirando o Tiago Soares, que de vez em quando 

“apalhaçava-se”, gosta de ser palhaço, toda a gente se empenhou (ele também, a seu 

modo). 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

96

 

Vejamos como os alunos do 8º A “viram” esta aula: 

Parte Objectiva 

(Ver Anexo 15) 
 
Parte descritiva 
 
Na questão 1: 

Vinte dos vinte cinco alunos gostaram (aprox. 80%). O que quer dizer que há, ainda, 

uma grande percentagem de alunos não satisfeitos. Porquê? Para já, em termos simples, 

o que me ocorre será apostar na diversificação. O que teremos de discutir. 

 

Na questão 2: 

Nesta questão os alunos foram muito lacónicos. Além da grande infantilidade que ainda 

alguns “vivem” matematicamente, há pelo menos dois deles que tentam encontrar 

sentido na vida real: “(…) Como por exemplo naquela actividade das vacas.”; “(…) se 

for marinheiro e me perder, por isso, utilizar esta aula para me orientar (último 

exercício).” 
 
 
Também fizeram os comentários à Mafaldinha… (Anexo 16). 

 

Finalmente, gostaríamos que fizesses, uma vez mais, um comentário 
sobre a “aventura” da Mafalda. 

 
 

“O meu comentário é que toda a gente percebe e o último rapaz não percebe, para ele é 

chinês.” Mais ou menos sete dos alunos “andaram” por aqui, ou seja, pelo menos 

perceberam o sentido. Mas houve alguns que não conseguiram sequer perceber. Esta 

turma é assim: tem vários “estratos” de desenvolvimento. É muito diversificada. É uma 
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turma que deve ser trabalhada diversificadamente para se obter uma aprendizagem na 

totalidade dos alunos. 

 

 

Sexta-feira, 04 de Junho de 2004 

 

A ficha de trabalho encontra-se no Anexo 10. 

 

Manhã 

8º D – 8:30/10:00 horas 

 “Lugares Geométricos com o Cabri-Géomètre” 

 

Esta é uma aula muito especial. Houve muita improvisação. Claro que para se 

improvisar é necessário conhecer. Há um reflexão que fizemos 5ª feira passada à tarde, 

depois da notícia do presidente do agrupamento sobre a impraticabilidade do centro 

escolar de informática.  

A ideia era voltar à carga com os lugares geométricos, mas agora “apetrechados” com o 

Cabri-Géomètre, para cimentar os conceitos que ficaram “no ar”, devido ao “desaire” da 

aula anterior. 

 

Vejamos então a “visualização” da videogravação. 

A arrumação das mesas demorou um bocado. Os alunos estão muito descontraídos. 

Fizeram bastante barulho. O que não pode ser porque há aulas ao lado. Ainda estão a 

assimilar a frustração de não terem ido para o CIC. Enfim… um devaneio. 

“Coisas” negativas. O professor fala sem ter pedido a palavra. Não é democrático. 

“Linhas brancas, queria dizer folhas brancas, é preciso folhas brancas…”. 

Trabalhar só com dicionários!... 

Estão expectantes depois da explicação do professor, mas confiantes. 

Ficaram vaidosos por o professor ter dito “ que o que vão fazer, dificilmente as outras 

turma o farão”. Vão “fazer” matemática com um dicionário. 

Parece a última Ceia. (Analogia irónica, porque é das últimas aulas e também pela 

disposição das mesas). 
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Foi criada uma “grande” mesa (com as mesinhas). Demorou algum tempo a 

ambientarem-se. Mas como o trabalho era para continuar em casa, não ficámos muito 

preocupados. Houve o “ritual” de tirar uma folha do caderno. Eles tiraram com muito 

jeitinho. 

Finalmente acalmaram. 

Esta aula foi uma descoberta em cada momento. 

Fomos buscar os dicionários à biblioteca (eu e o César). Tivemos que esperar um 

bocado porque a biblioteca só abria à nove. Mas não fez mal. Entretanto fomos lendo a 

ficha de trabalho. Na volta, reparámos que nos tínhamos enganado, porque trouxemos 

também dicionários de Português-Inglês. Tivemos que fazer a troca. A Maria do Carmo 

ficou sozinha. Mas não se incomodou, nem se notou nada. É assim. Havendo dois 

professores é possível um sair da sala que não há qualquer “quebra”. 

Os dicionários finalmente chegam. 

Aula descontraída. 

Ainda se descobrem que há dicionários, agora, de Inglês-Português. Discretamente, vou 

trocá-los. A minha ausência nem se nota. 

Os “miúdos” discutem. 

O professor chega com os dicionários. 

Há uma aluna que se sente mal. O professor fala com ela. É a Eliana. Aluna com alguns 

problemas em casa. Pergunto-lhe se quer “trabalhar” com a câmara. Assim estas 

filmagens serão diferentes… 

 

Perceberam que tudo o que necessitavam, afinal estava no dicionário. 

Muito interessante, é para ver outra vez… 

 

Tarde 

8º A – 13:35/15:05 horas 

 “Lugares Geométricos com o Cabri-Géomètre” (APM, Coimbra) 
 
Pretendia-se usar o software indicado, mas vimo-nos impossibilitados de ir para o 

centro escolar de informática, por estes aparelhos terem sido “violados” por alunos do 

9º ano, que pretenderam “deixar a sua marca” e por uma ingenuidade de uma 

professora. Enfim. Improvisamos. Vamos usar dicionários.  
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A aula inicia sem a arrumação prévia das carteiras. Atrasos imprevistos. Por isso há 

muito barulho. Os alunos arrumam as carteiras para trabalharem em grupo e vão 

aproveitando para fazer muito barulho. Vão acalmar-se…  

 

Passaram-se 11 minutos. O barulho continua. 

13 minutos. Começa a distribuição dos dicionários. É a última gravação. A despedida. 

Continua o barulho. 

21 minutos. Ainda há gente que não está a trabalhar. Agora faltam réguas. O José 

Carlos e o Tiago Pereira estão a “armar-se” em palhaços. 

27 minutos. O “sonso” do José Carlos continua sem fazer nada. 

 

Este barulho não poderá acontecer para o ano que vem. Em Conselho de Turma teremos 

de nos mobilizar para poder rentabilizar/canalizar esta situação. 

Meia hora depois, praticamente toda a gente está empenhada na resolução da ficha. 

Toda a gente à volta dos dicionários… é muito interessante observar como se processa a 

dinâmica desta turma. Dum momento para o outro, “vira” tudo. Neste momento estão 

todos empenhados. Há barulho. Mas é um barulho, agora, de trabalho. Idealmente este 

não deveria existir. Será possível com esta turma? Vamos ver. Gostava que alguém mais 

visse esta videogravação. Toda!  

40 minutos. A porta de entrada agora está aberta. Porquê? Vê-se a funcionária a 

espreitar, fingindo que está a limpar o chão. O que se passa? Está muito calor. Mas 

trabalha-se. 

45 minutos. Está em foco a mesa das raparigas: Patrícia, Carla, Ana Braga, Cristina, 

Mónica e Sofia. 

 

Como os alunos viram esta aula: 

Na Parte Objectiva, (ver tabela do Anexo15, referente a esta sessão), salienta-se o item 

2, “Participei nas actividades de grupo, mesmo correndo o risco de dar erros?”, pela 

importância de aprender com os erros, em que 23 dos alunos disseram que sim. 

 

Na Parte descritiva, relativamente à questão 1, “Sim, foi muito interessante”, podemos 

resumidamente ilustrar assim a opinião geral da turma. Sobre a questão 2, eis alguns dos 

comentários, sobre a questão “Achas que as actividades trabalhadas podem ser aplicadas 

em situações do nosso dia-a-dia? Justifica.”, não houve nada de especial a salientar. 
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Estamos no final do ano. Os alunos já sentem isso. Também estão ansiosos por férias. 

Mas, mais uma vez, esta turma continua a demonstrar uma grande infantilidade, muito 

embora o cuidado de um ou outro querer sair deste círculo: “(…) como por exemplo na 

[pergunta] do caixote do lixo”. É uma dificuldade que o Conselho de Turma se tem 

debatido com muita insistência. No entanto, como se poderá verificar, na acta do 3º 

período, são alunos com um bom rendimento escolar.  

 

Depois desta viagem pelas sessões videogravadas, o que podemos reflectir, em termos 

globais, sobre a perspectiva dos alunos? E sobre a perspectiva dos professores? 

 

 

3.3.1.2.1. Perspectiva dos Alunos 

 

Como poderemos verificar no documento de auto-avaliação “Sobre a aula de 

hoje…”, a forma como as actividades foram conduzidas nestas sessões, de um modo 

geral, agradou a todos. Do mesmo modo, foi proporcionando a compreensão dos 

conteúdos desenvolvidos, em que os alunos envolvidos nos respectivos grupos de 

trabalho ajudavam-se uns aos outros a ultrapassar as dificuldades que iam surgindo, 

embora inicialmente tivessem muita necessidade de chamar logo o professor, mas foram 

aprendendo e percebendo a importância das explicações dadas pelos próprios colegas. 

Estas afirmações são validadas pelas respostas dadas ao documento: “Sobre a aula de 

hoje...” (Anexo 12), particularmente nos itens 1, 4 e 5, da parte objectiva (“Compreendi 

as actividades que realizei?”, “Pedi ajuda aos meus colegas nas dificuldades que senti?” 

e “Ajudei os meus colegas quando tiveram dificuldades?”) e ao item 2: “Achas que as 

actividades trabalhadas podem ser aplicadas em situações do nosso dia-a-dia? Justifica”, 

da parte subjectiva, onde quase todos os alunos afirmam que compreenderam e 

gostaram das actividades realizadas.  

 Importante, também, foi o trabalho em pequenos grupos “conduzido” pelas 

fichas de trabalho. Foi proporcionando ao grupo o desenvolvimento do gosto da 

descoberta na resolução de problemas e ajudou a consolidar a concepção da Matemática 

enquanto uma ciência dinâmica e em constante processo de evolução. Fomos 

confirmando, no decorrer destas sessões, da importância do trabalho em grupo como 

uma estratégia do desenvolvimento de uma aprendizagem autónoma. No entanto, e 
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referindo mais uma vez as respostas dadas ao item 4 da parte objectiva: “Pedi ajuda aos 

meus colegas nas dificuldades que senti? (fiz perguntas, coloquei dúvidas, pedi 

sugestões…)”, sente-se que nem todos os alunos estão à vontade para resolver dúvidas 

com seus colegas, e alguns têm, ainda, muita necessidade de legitimar as suas “coisas” 

(raciocínios, resultados,…) com o professor. Para estes, afinal, ainda é o professor que 

“sabe tudo”. Há ainda “marcas” do trabalho centralizado no professor, minimizando as 

potencialidades do trabalho em grupo. 

 Outra dificuldade, foi a de que os alunos não demonstrarem ter desenvolvido a 

capacidade de transferência do saber matemático, estudado na escola, para a sua 

aplicação em situações do seu dia-a-dia, embora alguns, muito poucos tivessem tentado 

dar esse salto. Esta afirmação fomo-la evidenciando com o decorrer das videogravações 

apresentadas anteriormente. Perante esta situação, ficou evidente que os alunos, de um 

modo geral, não conseguiram, através das actividades, associar a aplicação das 

operações trabalhadas a outras situações que não as situações escolares. Sendo assim, 

uma questão se nos levanta: Será que as actividades que foram construídas não 

permitiam essa transferência, ou o fazer matemática pela matemática está tão enraizado 

nos alunos que dificulta essa reflexão? 

 

 

 3.3.1.2.2. Perspectiva dos professores – Análise da observação das sessões 

 

Os professores foram observando-se um ao outro assessorados pela “Grelha de 

Observação da aula” (Anexo13). Através desta grelha, foram avaliando-se, com um 

sentido de potenciar a experiência de cada um pela sua maneira de encarar o ensino, os 

seus valores e preconceitos, os seus ideais e aquilo que a realidade em cada escola 

permite fazer. A avaliação e principalmente quando ela se traduz numa avaliação final, 

em que aparece um número, torna-se, por vezes, confrangedora, daí a importância de 

(…) uma desmistificação do conceito de avaliação através da ‘vulgarização’ da sua 

prática. Com isto quero dizer que não é evitando avaliar que se ultrapassam os 

problemas da avaliação, mas sim avaliando constantemente, ou seja, ‘monitorarando a 

prática pedagógica através de um processo de reflexão e experimentação’, individual e 

colaborativa, que permita elevar progressivamente a eficácia do professor. É neste 

sentido que supervisão, avaliação e observação se aproximam: a observação 

representa uma estratégia privilegiada de avaliação, e esta um processo essencial à 
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supervisão. Em última análise, só uma prática sistemática de actos de (auto)avaliação 

do produto e do processo de formação, realizados pelo supervisor e pelo professor por 

meios vários (entre os quais, a observação), poderá enfraquecer o pendor 

classificativo, discriminatório e selectivo tradicionalmente atribuído à avaliação do 

professor (Vieira, 1993, p.78).   

Nesta formação, utilizamos preferencialmente a observação destas sessões 

através de videogravações em cada uma delas. Como já foi referido, as observações 

foram posteriormente realizadas através da “Grelha de Observação da Aula”, 

desenvolvida no âmbito da disciplina supervisão pedagógica (Anexo 13), onde se 

procurou focalizar a observação/avaliação em três parâmetros: (1) 

Transparência/Explicitação, (2) Adequação ao Contexto e (3) Integração da 

Competência de Aprendizagem. Em cada um destes parâmetros, foram considerados 

determinados indicadores de modo a delimitar os aspectos da observação. 

Assim no primeiro parâmetro: Transparência/Explicitação, observou-se a 

avaliação que cada um dos elementos atribuiu nos níveis da ocorrência respectiva. 

No indicador “O professor é claro nas orientações didácticas”, de um modo 

geral, consideramos que este parâmetro teve uma ocorrência elevada, muito embora 

cada um deles, a seu modo, por vezes se esquecesse de criar o momento propício à 

comunicação dessas orientações, esquecendo-se por exemplo, de captar o silêncio dos 

alunos para esse efeito, como referimos várias vezes durante a “viagem” das sessões 

anteriormente apresentadas.  

 No indicador seguinte: “O professor desenvolve estratégias que permitam ao 

aluno compreender o processo de ensino e aprendizagem”, foi considerada, de um modo 

geral, uma ocorrência média e alta.  

No parâmetro seguinte: Adequação ao contexto, no indicador: “As tarefas são 

adequadas às características interesses e necessidades dos alunos”, consideramos um 

nível de ocorrência elevada. 

 No indicador seguinte: “As tarefas possibilitam aos alunos a aquisição de 

competências que poderão aplicar noutras situações”, o nível de ocorrência foi 

considerado médio. Chegamos à conclusão, pela análise que fomos fazendo das auto-

avaliações do alunos, como já o referimos aquando da perspectiva dos alunos, de que a 

tomada de consciência destes na transferência do saber a outras situações não foi 

claramente verificada. Muito embora, tivéssemos verificado que em algumas situações, 

alguns dos alunos aplicavam as noções trabalhadas, no seu dia-a-dia.  
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No indicador: “O professor orienta as tarefas de forma a conciliar os seus 

objectivos com as direcções traçadas pelas intervenções dos alunos”, o nível de 

ocorrência foi médio. Por vezes o professor confundiu o seu papel de orientador com o 

de explicador, levando os alunos a percorrer o caminho que este pretendia. Houve 

também momentos em que ele raciocinava pelo aluno. Isso verificava-se quando 

colocava para a turma perguntas demasiado evidentes quanto à resposta, como se só 

existisse uma única resposta, e esta encontrava-se na sua cabeça. 

 Quanto ao último parâmetro: Integração da competência de aprendizagem, 

neste parâmetro, foram também considerados três indicadores. 

 No primeiro indicador: “Os alunos têm espaço de intervenção pedagógica 

(realizam escolhas, tomam iniciativas, tomam decisões, expressam opiniões, 

influenciam o processo didáctico…)”, foi considerado, de um modo geral, um nível de 

ocorrência médio. Justificando: embora, todos nós (professores e alunos) tivéssemos 

vindo a crescer autonomamente, tanto numa turma como na outra, esse nível de 

autonomia, ainda foi considerado relativamente baixo, daí um nível de ocorrência 

médio. Essa situação era por vezes agravada, na maioria das decisões didácticas, por 

uma directividade por parte do professor.  

 No segundo indicador: “Os alunos desenvolvem atitudes de cooperação e inter-

ajuda”, embora, tanto uma turma como a outra, os alunos não estivessem habituadas a 

trabalhar em grupo, houve, no entanto, momentos de interacção e inter-ajuda. Daí a 

nossa opção em considerar o nível de ocorrência médio. 

 No último indicador: “Os alunos reflectem sobre o processo de aprendizagem 

(tarefas, dificuldades, estratégias de ensino e de aprendizagem…)”, o nível de 

ocorrência foi considerado mínimo, uma vez que quase não foram observados 

momentos de reflexão dos alunos sobre o seu processo de ensino e aprendizagem, 

observando-se sim, reflexão sobre o conteúdo matemático. 

 Ao observarmos estas sessões constatamos que nos falta integrar 

questionamentos que possibilitem ao aluno a reflexão sobre o seu processo de 

aprendizagem. Que é necessária uma maior reflexão sobre esse ponto, não fomos 

suficientemente reflexivos e essa competência é muito importante para desenvolver a 

capacidade de aprender a aprender, meta primordial do ensino básico.  
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1.3.1.3. Em que é que resultou? 

 

“Para mobilizar o conceito de reflexão na formação de professores é 

necessário criar condições de colaboração e de trabalho em equipa entre 

os professores, que facilitem e justifiquem a aplicação de modelos e de 

estratégias reflexivas.” (Garcia, 1992, p. 64, citado por Nunes, 2000, 

p.17) 

 

Todo este envolvimento de mais ou menos três meses de trabalho, permitiu-nos 

tomar consciência de muitas das fragilidades em que nos encontramos, globalmente 

dentro deste sistema educativo, e, particularmente, em cada escola, no ensino que é 

“praticado” no âmbito da disciplina de matemática. Uma das reflexões que fizemos, 

aquando da sessão com base na ficha de Paulo Abrantes (Anexos 7 e 8), e depois de ler 

as sugestões e recomendações de Paulo Abrantes, apresentadas no final da “sua” ficha 

de trabalho, “os dois pensamos no que ainda temos de fazer pela educação matemática”, 

a começar por nós próprios. Depois dos comentários dos alunos à segunda questão, 

permitimo-nos observar que as nossas aulas estão muito longe das “expectativas” de 

Paulo Abrantes. Os alunos têm muita dificuldade em pensar a matemática na sua 

realidade, ou seja, a matemática é para a escola a as vidas reais são outra coisa 

completamente à parte. No entanto uma das alunas consegue dar um pequenino salto ao 

“perceber” que se quiserem acampar podem procurar saber a informação sobre o tempo. 

Há muito a fazer…” (comentário inserido nas sessões do dia 14 de Maio – Anexo 16). 

Depois, sentimos muito a importância de fazermos sistematicamente uma auto-

avaliação. Utilizarmos situações (como por exemplo a videogravação ou outra) de modo 

a olhar para nós próprios num contexto de co-avaliação. É preciso tempo! Claro. Mas se 

começarmos a pensar na organização das actividades lectivas de modo a potenciá-las já 

seria um princípio…. 

Voltando ao nosso processo, em termos de uma breve conclusão… 

Embora fizéssemos a nossa avaliação e utilizássemos o “instrumento avaliador” 

(Anexo 13) da observação um do outro, íamos discutindo, debatendo o que poderíamos 

melhorar um no outro. Nem sempre utilizámos aquele instrumento. Porque não 

estávamos habituados, por um lado, e porque nem sempre era praticável, por outro lado. 
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Também estávamos muito “cheios” com as outras actividades da escola, as outras 

turmas, os outros cargos, o projecto educativo que estava a nascer (eu fazia e faço parte 

da equipa de implementação). E era tempo de fazer testes, de os corrigir, de pensar nas 

“avaliações” com base nestes… vivíamos em dois mundos distintos. Um, com toda a 

“carga” a que estávamos habituados e que só por si já nos “enchia”, e que “sempre” a 

praticámos durante anos, “vivendo” o ciclo já referido conteúdos/preparação 

(revisão)/testes/correcção. Outro, o mundo colaborativo, completamente diferente, 

partilhado (em oposição ao primeiro que era e é solitário), onde negociávamos a 

“construção”, a partir de alicerces, fichas de trabalho, onde os alunos eram 

encaminhados/orientados nas aprendizagens dos conteúdos programáticos e 

competências no contexto do Currículo Nacional, as auto-avaliações, a viagem ao 

mundo do Calvin e da Mafalda, a visualização da aula, pós-videogravação, as nossas 

auto e co-avaliação, as nossas reflexões. Além dos “diários” que também íamos fazendo 

e apresentando um ao outro.  

Isto tudo exige tempo. Para reflectir, partilhar, construir em conjunto é preciso 

tempo. É importante reflectir? Vieira, aquando da sua comunicação no Simpósio 

“Fascínios da Matemática”, no Instituto Superior de Ciências Educativas – Odivelas, 

sobre o tema: “Ser um professor reflexivo: porquê e para quê?”, refere:  

 

“Além ou aquém do ensino da Matemática ou de qualquer outro saber 

disciplinar, está a visão que temos do professor e do aluno, e das 

relações entre a escola e a vida. Nesta breve intervenção centrar-me-ei 

na noção do professor reflexivo e as questões que levanto são: ser 

professor reflexivo porquê e para quê? 

(…) 

Perguntar porquê e para quê ser professor reflexivo é, 

fundamentalmente, perguntar se vale a pena sê-lo, e esta é uma pergunta 

que eu adivinho nas conversas com muitos professores sobre o seu 

desânimo face à escola, sobre o cansaço de lutar contra a corrente. Estou 

a falar de professores atentos e comprometidos, mas que ainda assim, e 

legitimamente, se interrogam sobre o valor e os resultados dessa atitude. 

Assim, mais do que apresentar pressupostos e finalidades de uma 

orientação reflexiva das práticas, a minha intenção é provocar a reflexão 

sobre condições da reflexividade, e sobre o esforço e a perseverança que 
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uma prática reflexiva exige de nós quando nela decidimos embarcar.” 

(Vieira, Maio 2004) 

 

Voltando ao nosso humilde labor colaborativo, o importante neste momento, 

concluíamos nós, seria esbater esta disparidade entre estes dois mundos. Uma decisão 

política também, pensávamos nós. Quer dizer, é importante decidirmos, a nível de 

escola, se queremos um conhecimento “dado” ou “construído”. Se queremos cidadãos 

dependentes ou autónomos. É completamente diferente trabalharmos numa política 

educacional pela dependência ou pela autonomia. É uma decisão política. São 

abordagens completamente diferentes. Colocada sobre esta problemática, a Maria do 

Carmo, refere que “trabalhar assim, sistematicamente, será muito complicado. Porque 

não estamos habituados, porque temos um treino quase nulo de determinadas 

competências (sabemos pouco ou muito pouco de tecnologias de informação, neste 

âmbito os alunos estão a “anos luz” de nós, se calhar seremos inteligentes se lhes 

pedirmos ajuda…), como sejam a utilização de programas interactivos para a disciplina 

e outras” [entrevista]. E depois a forma como está organizada a escola, com os seus 

tempos lectivos muito “fechados”, deixa pouco “espaço colegial”. Não nos podemos 

encontrar a não ser forçando as situações e, por isso, a vontade de colaborar, preparar 

sessões conjuntas esvai-se, torna-se diminuta e muito pouco rentável. As pessoas 

preferem preparar as “suas aulinhas” em casa, nos “tempos mortos” das suas relações 

familiares. Será possível uma colaboração efectiva, rentável, criadora, imaginativa, onde 

as pessoas se sintam bem, se repensarmos a organização da escola, mesmo com os 

“tais” constrangimentos possíveis (e imaginários…). É preciso conhecê-los muito bem 

para os podermos superar. 

De qualquer forma, “uma sala de matemática, pensada e organizada nos moldes 

apresentados é já um princípio” (Anexo 20). Mas “o que me parece é que o espírito 

colaborativo precisa de algum tempo para começar a surtir efeito”. Claro que uma 

“coisa” importante é que todos começássemos a sentir essa necessidade. Porque fazer 

“qualquer coisa” contra as pessoas, não adianta, não funciona. Temos de “ser realistas”, 

refere ainda a Maria do Carmo. 

Desta maneira é um desgaste tremendo. Embora seja um início. Temos de 

começar por algum lado… Não há dúvida que é um trabalho de uma grande riqueza, 

onde não sentimos medos de apostar em “coisas” novas, experimentar novos materiais – 

experimentação e utilização de software matemático, a Internet –, aulas muito mais 
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dinâmicas, partilhando o crescimento dos alunos e o nosso. É incrível o tempo que se 

poupa, como no caso das funções (ver as sessões de 7 e 14 de Maio de 2004 – Anexos 7 

e 8) onde numa aula “demos praticamente tudo”. Os alunos “viam” as funções, podiam 

“desenhar” várias, compará-las, os declives, etc. 

 

Falar-se de colaboração, necessariamente terá de se falar em reflexividade. 

Voltando à comunicação de Vieira: 

 

“Assim, um primeiro pressuposto a considerar é que a reflexividade dos 

professores será socialmente relevante se, e apenas se, contribuir para o 

reforço de uma visão transformadora da educação. A primeira 

justificação para se ser um professor reflexivo é portanto de natureza 

ética e política e exige que cada professor defenda uma causa para além 

de si próprio (Glickman et ai. 2004), ou seja, se comprometa na 

educação como um bem colectivo.  

Quando falamos em prática reflexiva ou professor reflexivo, não 

estamos a falar de uma reflexão qualquer, mas sim de uma reflexão que 

visa a emancipação dos professores e dos alunos e que assenta num 

ideal de libertação face às forças históricas e estruturais que 

condicionam o seu pensamento e acção. Smyth (1997) sintetiza bem esta 

ideia na imagem dos professores como "actores intelectuais e políticos" 

e do ensino como uma "luta intelectual por um ideal". Mas será que cada 

um de nós se revê a si e ao seu ensino nesta imagem? Será que vale a 

pena perseguir um ideal? A resposta dependerá, em primeira instância, 

das ambições, valores, e convicções profissionais de cada um. Há, 

portanto, uma componente de responsabilidade individual que não pode 

nunca ser ignorada nas opções que fazemos.” (Vieira, Maio de 2004) 

 

Para terminar (sabemos que “nada” termina, é uma “força de expressão), 

idealmente gostaria de estar já a trabalhar matematicamente falando, com os alunos, em 

situações, que já se fazem a algum tempo em países, além-mar. Se formos à página 

ERIC - Education Resources Information Center – (www.eric.ed.gov/ ) , procurarmos 

num assunto temático do género: “cooperative learning collaborative”, encontraremos 

muito “coisa” interessante, como por exemplo, “Collaborative Projects” (in “Reiventing 
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the Undergraduate Curriculum: Strategies to Enhance Student Learning in Mathematics 

and Science”, edited by Myra L. Powers, Nancy K. Hartley, Colorado State Univesity 

(April 2000) – This Project was funded by National science Foundation under the 

Collaborative for Excellence in Teacher Preparation iniciative). São projectos 

financiados para uma excelente preparação ao nível de professores em processos 

colaborativos. Vejamos dois exemplos (a tradução é livre a partir daquele documento, 

de qualquer forma fica-se com um ideia clara dos assuntos): 

 

Exemplo 1 

Projecto nr.3 Como determinar o melhor contentor para café 

 

Actividade: Você é um vendedor de café. Determinar o melhor contentor (chávena) 

para servir o seu produto. 

 

Comentários do instrutor: A intenção matemática deste projecto era fazer os 

estudantes determinar de um modo experimental a Lei do Arrefecimento de Newton. 

Ao realizar o exercício, os grupos aprenderam a definir o problema de modo a saberem 

exactamente o que é que tinham que usar para criar o modelo. Inicialmente, os grupos 

ficaram chateados por o enunciado ser tão “vago”, mas acalmaram-se quando lhes foi 

dito que parte do propósito do exercício era para mudar as noções tradicionais acerca 

dos cursos de matemática. 

 

Cada grupo desenvolveu a sua própria definição de “melhor” através de entrevistas 

com cafés locais. Descobriram que eram considerados vários factores (e 

desconsiderados outros) pelas companhias que faziam e usavam os variados 

contentores de café na área. Também aprenderam acerca de coleccionar dados e de 

curvas adaptáveis (às mãos dos clientes) assim como acerca de entrevistas com os 

clientes e aquilo que é uma pergunta pertinente numa entrevista. 

 

Haviam 9 estudantes, 6 masculinos e 3 femininos no curso. Uma escolha significante 

que fiz como instrutor foi não ter nenhum grupo com apenas um estudante feminino, o 

que muitas vezes leva ao isolamento do estudante feminino. Com este factor em mente, 

os grupos para o projecto foram compostos de 3 estudantes cada e um dos grupos era 
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só feminino. Os 3 grupos de 3 continuaram ao longo do curso. 

 

Exemplo 2 

Projecto nr.6 Como relacionar Matemática e Música 

 

Actividade: Que relação existe entre a matemática e a música? Use um instrumento de 

uma só corda para descobrir como soam as sequências harmónicas. Em que medida os 

sons musicais se parecem com a matemática? Como é que se decide onde por objectos 

numa guitarra e porque é que os grandes pianos têm a forma que têm? À medida que 

resolve o exercício aprenderá acerca dos números Fibonacci e obterá objectos físicos 

que são ocorrências naturais nos números Fibonacci. O que é a Razão de Ouro? Como 

se constrói a Razão de Ouro com números – e como é que ela ocorre na Natureza? 

 

Comentários do instrutor: Começando com as notas mais simples, cada grupo 

procedeu à exploração da relação entre matemática e música. Isto levou-os a discutir 

acerca de números racionais e irracionais, exponenciais e logaritmos, números 

Fibonacci e a Razão de Ouro. Cada grupo usou o instrumento de uma corda com o 

objectivo de variar os sons  para ver quais os sons que “soavam melhor”. O projecto de 

grupo completou uma série de folhas de exercícios do livro Álgebra in Everyday Life 

(Álgebra no dia a dia). Este projecto foi diferente na medida em que o resultado não se 

resumia a um registo do grupo, mas sim a uma colecção de folhas de exercícios. No 

futuro, pretendo usar as folhas de exercícios para construir um projecto que fosse mais 

coerente que o desta vez. Muitos dos comentários dos estudantes mencionaram que o 

material, ainda que interessante, parecia não ter muita relação. 

 

Será possível a “matemática experimental” no ensino básico?  

 

Exemplo 3 

Vejamos outro exemplo, mas agora com a “prata da casa”, onde nos poderemos 

fundamentar na tese de mestrado de Martinho: “O Infinito através da Obra de Escher”. 

Esta autora procurou observar as “concepções acerca do infinito entre alunos do 10º 

ano”. Este conceito matemático de infinito, poder-se-á desenvolver no ensino básico, 

“à custa”  da obra de M. C. Escher, que permitirá também a colaboração de disciplinas 
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como a educação Visual. Se calhar temos que nos sentar à mesa para repensar nisto 

tudo… 

 

Em defesa da minha tese: É possível a colaboração? É, basta simplesmente 

querermos: 

 

“É no individualismo dos professores, em que estes acabam por ver os 

seus problemas como só seus, sem terem qualquer relação com os dos 

outros professores ou com a estrutura das escolas e os sistemas 

educativos (Zeichener, 1993, p. 23), e na escassa atenção dada ao 

contexto social do ensino, que Zeichener, situa o aparecimento do 

«esgotamento ou stress dos professores», que tem como – grave – 

consequência desviar a atenção dos professores de uma análise crítica 

das escolas enquanto instituições para a preocupação com os seus 

fracassos individuais.” (Nunes, 2000 , p.18) 

 

Fazendo uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento profissional do professor 

de Matemática, além dos aspectos de autoconfiança, que como nos diz a Maria do 

Carmo, a minha parceira colaboradora,  

 

“só com dois professores dentro da sala de aula é que eu me atreveria a 

fazer determinadas coisas, principalmente a nível informático, numa sala 

de computadores, a trabalhar com os programas interactivos de desenho, 

e depois mesmo para os alunos não esperaria que tão depressa se 

tornassem tão autónomos (…). É o que eu digo, com o decorrer das 

sessões [depois da terceira sessão] eles já se tornavam muito mais 

cooperativos entre si, já não chamavam tanto o professor… já… já 

consultavam primeiro o colega do lado… já havia, portanto, aquele mais 

líder, entre aspas, que… pronto, aquele melhor aluno que realmente tem, 

já tem autonomia… mas não esperei que eles se tornassem autónomos… 

[tão depressa]” [entrevista]. 

Sobre as questões pedagógicas e didácticas, pensando que uma turma é um 

grande grupo, sabendo que, por isso, são necessárias regras precisas para o seu 
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funcionamento, acentuando sempre em cada momento essa necessidade para que 

possamos estar em grande grupo mas que também, na apreensão dos conteúdos, atermo-

nos às particularidades de cada um. Como será possível isto se só um professor com um 

grande grupo deste tipo poderá concretizar essa situação? Quando, no início do século 

XX, Jean Piaget retoma o princípio de Kant, que no final do século XVII sugere a 

conciliação entre as duas correntes epistemológicas, o Empirismo (conhecimento 

adquirido pelos sentidos empíricos) e o Racionalismo (a razão é a única fonte do 

conhecimento), e a partir da sua teoria, a Epistemologia Genética ou Teria 

Psicogenética, surgindo o Construtivismo, “(…) todo o conhecimento é uma construção, 

uma interacção, contendo um aspecto de elaboração do novo”, citando Geilsa C. Santos 

Baptista, do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Formação de professores da 

Universidade Estatual de Feira de Santana (in “página da educação”, ago/set 2004, 

p.27), num artigo intitulado “O construtivismo representará um paradigma no campo da 

educação?”. Mais adiante, neste artigo, a autora afirma: “(…) melhor é não pensar se o 

Construtivismo representa ou não um paradigma no campo da educação mas pensá-lo, 

sobretudo, como uma postura que permite romper com a visão cientificista do ensino, 

centrada na mera transmissão de conhecimentos pelo professor, que insiste em fazer 

repetir o que já está pronto”. Também sabemos que o professor “insiste” nesta 

transmissão porque com o elevado número de indivíduos por turma “é muito 

complicado não proceder de outro modo”, como nos dirá a Maria do Carmo, para que 

todos possam ter acesso ao conhecimento, a não ser com dois professores dentro da sala 

de aula ou em desdobramento como propõe a APM (Associação de Professores de 

Matemática) que em Junho de 2004, envia uma carta ao então ministro da educação Dr. 

David Justino, referindo-se a essa questão:  

“Pensamos que o número de alunos por turma é uma variável importante 

e que pode fazer a diferença qualitativa, uma vez que existem 

metodologias e tipos de actividades que são actualmente valorizadas e 

que muito dificilmente poderão ser efectivamente implantadas a nível da 

sala de aula com turmas de 24 a 28 alunos. Parece-nos que não devem 

existir retrocessos que colocarão em causa as orientações delineadas, 

nomeadamente no programa de matemática, e a qualidade do ensino da 

nossa disciplina. Discordamos da ausência da Matemática da lista das 
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disciplinas em que é autorizado o desdobramento de turmas no ensino 

secundário” (APM, Junho 2004).  

Trabalhar-se colaborativamente numa escola requere competências, 

nomeadamente a partilha e o compromisso. Também percebemos, que “mexe” muito 

com todos nós, inclusive com as nossas crenças sobre o ensino, com os nossos 

“medos”. É necessário um debate permanente, porque é necessário a avaliação 

constante do processo de ensino/aprendizagem e aprender com a avaliação:  

“Quem ensina precisa de continuar a aprender com e sobre a sua prática 

de ensino. Quem aprende precisa de continuar constantemente a 

aprender para assegurar um nível de competência que simultaneamente 

potencie e consolide a sua progressão. A única garantia que o professor 

tem é a insegurança em que se movimenta” (Méndez, 2002, p. 95).  

Essa “insegurança” pode e é colmatada num processo colaborativo. Mesmo que 

estejamos com um grupo de alunos (nunca com 26 ou 28) sozinhos no terreno sentimo-

nos apoiados pelo trabalho desenvolvido colaborativamente na preparação das tarefas. 

Mesmo assim lembro-me que quando a Maria do Carmo não pôde comparecer, por 

motivos pessoais, os alunos, que já estavam habituados a ver-nos juntos, não deram 

pela sua “ausência”, agiam com se ela lá estivesse, como o referiram nas auto-

avaliações. Portanto mesmo para os alunos é muito importante esta situação 

colaborativa no terreno. Sentem-se mais acompanhados até atingirem determinado 

nível de autonomia. Quando confrontada com a situação colaborativa, Maria do 

Carmo, por volta da 3ª sessão, acentua isto mesmo:  

“- Mas a presença de dois professores (remata a Maria) já faz com que 

eles sintam que há outra pessoa e que, eles precisavam de alguma coisa 

há sempre duas pessoas para os ajudar, estamos mais atentos. Enquanto 

que um professor não consegue… em turmas com tantos alunos, não 

consegue estar presente com tanta assiduidade, não é? Por isso, ter dois 

professores teve… teve um bom contributo…” [entrevista] 
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 E depois e muito importante, é necessário que equipas especializadas de 

acompanhamento aos professores os possam ajudar a superar e supervisionar todo o 

processo no terreno. Jaime Carvalho da Silva, em entrevista na “a página da educação” 

(ago/set 2005), a este propósito considera que “outro aspecto importante será 

corresponder com um apoio aos professores [de Matemática] sempre que se 

verifiquem alterações curriculares”, desde “a edição de textos de apoio aos programas, 

uma formação dirigida aos novos desafios – sobretudo ao nível dos métodos e do uso 

das novas tecnologias – a aos próprios conhecimentos dos professores.” 

Gostaria de “acabar” como comecei. Com a imagem do caracol, em espiral…  

Paraskeva (2005), sobre Dewey, refere: 

Dewey encarava a educação como um “modo de vida, de acção [e 

enquanto] acto é mais amplo do que a ciência, [nomeadamente] a 

educação, pela sua natureza, é um interminável círculo em espiral (…)” 

(Meyer, 1961). (…) Dewey defendeu que “a educação não é algo que 

deva ser imposto às crianças e aos jovens a partir de fora, mas antes 

equivale ao crescimento das capacidades de que todo o ser humano está 

dotado à nascença” (Dewey, 1943).  

 

4. Lista de Referências 

 

ABRANTES, P. (1995). O trabalho de Projecto e a Relação dos Alunos com a 

Matemática: a experiência do Projecto MAT789. Lisboa: Associação de 

Professores de Matemática. 

 

ABRANTES, P., SERRAZINA, L., OLIVEIRA, I. (1999). A Matemática na educação 

Básica. Ministério da Educação. 

 

ALARCÃO, I. & TAVARES, J. (1987). Supervisão da Prática Pedagógica – uma 

perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Livraria Almedina. 

 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

114

ALARCÃO, I. (org) (1996). Formação Reflexiva de Professores: uma estratégia de 

Supervisão. Porto: Porto Editora. 

 

ALMEIDA, C. & STANLEY, J. (2003). Humor em Contexto de exame: o caso da 

disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática. Revista Galego-

Portuguesa de Psicoloxia e Educación, 8 (10): 1138-1663. 

 

BARTH, BRITT-MARI (1996). O Saber em Construção – para uma pedagogia da 

compreensão. Lisboa: Instituto Piaget. 

 

BATANERO, C., GONDINO,  J. D. & FLORES, P.  (2001). El análisis didáctico del 

contenido matemático como recurso en la formación de professores de 

Matemáticas. Em A. Olivier e K. Newstead (Eds), Proceedings of 22nd 

International Conference for the Psychology of Mathematics Education. 

University of Stellenbosch, South Africa. http://www.ugr.es/local/batanero [17-

05-2001]. 

 

BOAVIDA, M. A., PONTE, J. P. (2002). Investigação Colaborativa: Potencialidades e 

Problemas. Em GTI (Org.), Reflectir e investigar sobre a prática profissional (pp. 43-

55). Lisboa: Associação de Professores de Matemática. 

 

BRUN, J. (org) (2000). Didáctica das Matemáticas. Lisboa: Instituto Piaget. 

 

CARVALHAL, M. F. BARROS, M.G. E MARTINHO, M.H. (2000). Matemática 8 – 

Guião do professor. Lisboa: Texto Editora. 

 

COLL, C., MARTÍN, E., MAURI, T., MIRAS, M., ONRUBIA, J., SOLE, I., ZABALA, 
A. (2001). O Construtivismo na sala de aula. Novas perspectivas para a acção 
pedagógica. Porto: edições ASA. 

 
DAY, C. (2001). Desenvolvimento profissional de professores – os desafios da 

aprendizagem permanente. Porto: Porto Editora.  

 

DAY, C. (2001). Desenvolvimento Profissional de Professores. Porto: Porto Editora, 

Colecção Currículo, Políticas e Práticas. 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

115

 

FERNANDES, E. (1998). A Aprendizagem da Matemática Escolar num Contexto de 

Trabalho Cooperativo. Tese de Mestrado. Lisboa: Departamento de Educação 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

FREIRE, P. (1993). Professora Sim, Tia Não – cartas a quem ousa ensinar. São Paulo 

(Brasil): Olho d’Água (13ª edição, Março de 2003). 

 

FREITAS, L. V., FREITAS, C. V. (2003). Aprendizagem Cooperativa. Porto: edições 

ASA. 

 

FULLAN, M., HARGREAVES, A. (2001). Porque é que vale a pena lutar? O trabalho 

de equipa na escola. Porto: Porto Editora. 

 

HARGREAVES, A. (1998). Os professores em tempos de mudança – O trabalho e a 

cultura dos professores na Idade Pós-Moderna. Lisboa: Mc Graw-Hill. 

 

HARGREAVES, A., EARL, L., RYAN, J. (2001). Educação para a Mudança – 

Reinventar a escola para os jovens adolescentes. Porto: Porto Editora. 

 

Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro. http://www.min-edu.pt/. 

 

LIMA, J. ÁVILA DE (2002). As Culturas Colaborativas nas Escolas – Estruturas, 

processos e conteúdos. Porto: Porto Editora. 

 

LUMPKIN, B. (1997). Geometry: Activities from Many Cultures. United States of 

América: Walch Publisher (J. Weston). 

 

MÉNDEZ, J. M. ÁLVAREZ (2002). Avaliar para conhecer, examinar para excluir. Porto: 

ASA Editores II, S.A. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – DEB (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico 

– Competências Essenciais. Lisboa: Autor. 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

116

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – DGEBS (1991). Programa de Matemática. Ensino 

Básico – 3º ciclo. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

 

MORAIS, D., PARENTE, H., SOARES, M. J., PEREIRA, S. (2003). Supervisão Colaborativa: 

Potencial na formação contínua do professor. Em Vieira, F., Moreira, M. A., Barbosa, 

I., Paiva, M., Fernandes, I. S. (Orgs.), Pedagogia para a autonomia – resistir e agir 

estrategicamente, Actas do 2º Encontro do Grupo de Trabalho-Pedagogia para a 

Autonomia, Maio 2003. 

 

MUNARI, B. (1979). Artista e Designer. Lisboa: editorial Presença. 

 

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS (1999). Normas para a 

avaliação em Matemática Escolar. Lisboa: APM (tradução portuguesa de 

Assessment Standards for School Mathematics, 1995). 

 

NEVES, M. A., GUERREIRO, L., NEVES, A. (2003). Matemática – 8º ano. Porto: 

Porto Editora. 

 

NEVES, M. A., GUERREIRO, L., NEVES, A. (2003). Matemática: Geometria, 

números e cálculo – 1ª Parte – 7º ano. Porto: Porto Editora. 

 

NEVES, M. A., GUERREIRO, L., NEVES, A. (2003). Matemática: Guia do Professor 

e Guia de Exploração de acetatos – 8º ano. Porto: Porto Editora. 

 

NUNES, J. (2000). O Professor e a Acção Reflexiva – Portfólios, “Vês” heurísticos e 

mapas de conceitos como estratégias de desenvolvimento profissional. Porto: 

Edições ASA, S.A. 

 

PERRENOUD, P. (2002). A escola e a aprendizagem da democracia. Porto: Edições 

Asa. 

 



______________________________________________________________________________ 
Supervisão Colaborativa 

 

______________________________________________________________________________ 
Hernâni Parente 

117

PONTE, J. P., (1994). O Desenvolvimento Profissional do Professor de Matemática. 

Educação e Matemática, 31, pp.9-12 e 20. Lisboa: Associação de Professores de 

Matemática. 

 

ROSA, A. A. (2001). Pátria Soberana seguido de Nova Ficção. Lisboa: Edições Quasi. 

 

SANTOS, L. & PONTE, J. P. (2002). A prática lectiva como actividade de resolução 

de problemas. Quadrante, 2. Lisboa: Associação de Professores de Matemática. 

 

SANTOS, L. (2002). Auto-avaliação regulada: porquê, o quê e como? Em Abrantes, P. 

& Araújo, F. (Orgs.), Avaliação das Aprendizagens. Das concepções às práticas 

(pp. 75-84). Lisboa: Ministério da Educação, Departamento do Ensino Básico. 

 

SCHÖN, D. A. (1983). The Reflective Practioner: How Professionals Think in Action. 

Aldershot Hants: Avebury. 

 

SEBARROJA, J. C. (2001). A Aventura de Inovar, a mudança na escola. Porto: Porto 
editora. 

 
SEGURADO, M. I. (1997). A investigação como parte da experiência matemática dos 

alunos do 2º ciclo. Tese de Mestrado. Lisboa: Departamento de Educação da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

SHULMAN, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. 

Educational Researcher, 15(2) 4-14. 

 

VALLEJO-NÁGERA, A. (2003). Os Adolescentes e os Pais. Barcarena: Editorial 

Presença. 

 

VIEIRA, F. (1993). Supervisão – uma prática reflexiva de formação de professores. 

Porto: Edições Asa. 

 

 

 


