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│ Resumo 

  

Práticas de avaliação na resolução de problemas aritméticos no 1º 
Ciclo do Ensino Básico 
 

Nesta Tese de doutoramento são analisadas as práticas de avaliação na resolução 

de problemas matemáticos em atividades típicas das aulas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico em Portugal. Para tal, para além de um primeiro trabalho preliminar, 

desenharam-se dois estudos empíricos com um enfoque metodológico misto, que 

combinou análises quantitativas e qualitativas, baseadas em técnicas de 

“autoinforme”, observação e análise do discurso na aula. 

O primeiro estudo é contextualizado na avaliação de uma prova de matemática. 

Pretendemos analisar os critérios de avaliação que os professores consideram mais 

relevantes na resolução de problemas matemáticos, comparando-os com a 

perceção que têm os seus próprios alunos, assim como, com a observação dos 

critérios que realmente utilizam na prática. Para isso, para além de entrevistar 30 

professores e 120 alunos, desenhámos uma atividade de avaliação “cega”, na qual 

era pedido aos professores para classificar uma ficha de exercícios matemáticos 

sem poder visualizar as respostas dos alunos. 

O segundo estudo é contextualizado numa das atividades de avaliação formativa 

mais característica das aulas de matemática: a avaliação pública focalizada num 

aluno que vai ao quadro (aluno-alvo) para resolver um problema aritmético. A partir 

da categorização das 1137 mensagens verbais registadas ao longo de 16 atividades 

de avaliação em 6 salas de aula do 4º ano do Ensino Básico, foi possível documentar 

a estrutura da participação dos diferentes atores, as peculiaridades comunicativas 
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do discurso que verbalizam, assim como os critérios de avaliação e o tipo de ajuda 

implícitos nas referidas mensagens. 

Os dados obtidos em ambos os estudos coincidem na conclusão de que as 

competências cognitivas de compreensão e raciocínio matemático que os alunos 

demonstram na resolução de problemas são critérios prioritários de avaliação para 

a grande maioria dos professores que participaram na investigação. Pelo contrário, 

os critérios relacionados com a avaliação da criatividade, das competências de 

autorregulação e dos aspetos formais das tarefas mostram uma escassa relevância. 

A comparação entre os resultados das entrevistas e a observação das atividades de 

avaliação revela também algumas discrepâncias. Por um lado, de acordo com as 

medidas obtidas no índice de Jaccard, quase um terço dos professores mostraram 

uma significativa distância entre o que “referiram” nas entrevistas e o que “fizeram” 

na atividade de avaliação “cega”, assim como, com o que percecionaram os seus 

próprios alunos. Este resultado sugere que muitos professores não têm uma 

consciência suficientemente precisa dos critérios de avaliação que realmente 

aplicam quando avaliam tarefas matemáticas. 

Por outro lado, embora a resolução das operações aritméticas e a correção do 

resultado final tenham abarcado uma percentagem significativa de registos verbais 

nas atividades de avaliação pública, essa percentagem foi muito menor do que nas 

atividades de avaliação “cega”. Esta segunda discrepância indica que a maioria dos 

professores encarou a atividade de avaliação pública com um enfoque muito mais 

formativo do que a avaliação da prova. 

As professoras que participaram no segundo estudo direcionaram a interação 

verbal com o aluno-alvo para avaliar e dar suporte (andaime) às suas competências 

cognitivas de raciocínio na resolução do problema. O principal recurso verbal que 

regula a interação é a sucessão encadeada de questões de indagação, que se 

articulam em sequências I-R-F (iniciação-resposta-feedback), focalizadas no aluno-

alvo. A indagação é o recurso discursivo central que elicita e articula a referida 

sequência. A correção da professora teve um papel secundário na maioria dos casos. 
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Os alunos que foram ao quadro participaram ativamente na avaliação e, 

inclusivamente, autocorrigiram os seus próprios erros com a ajuda da professora 

em mais de uma terça parte das situações. 

Porém, os outros alunos da turma tiveram uma participação muito escassa e 

superficial em 75% das atividades gravadas, o que põe em dúvida se conseguiram 

implicar-se realmente na coavaliação do problema que se resolve no quadro. A 

análise da interação verbal que decorreu das atividades de avaliação evidencia a 

complexidade de gerir este “jogo de espelhos”, de modo a que todos os alunos, e 

não apenas o que vai ao quadro, se impliquem efetivamente na autoavaliação dos 

seus próprios exercícios. 

Finalmente, discutem-se as implicações científicas e educativas destas conclusões. 

Também se analisam as limitações da tese e futuras linhas de investigação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Critérios de avaliação. Práticas de avaliação. Avaliação formativa. 

Matemática. Educação Básica. 
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│ Abstract 

Assessment practices for solving arithmetical problems of the 1st 
Cycle of Basic Education curriculum 
 

In this doctoral thesis we analyses the practices of assessment of solving 

mathematic problems during typical classroom activities in the 1st Cycle of Basic 

Education in Portugal. For this purpose, apart from the first preliminary work, we 

have created two empirical studies with a mixed methodological approach, which 

combined quantitative and qualitative analysis based on cognitive techniques of 

“self-report”, observation and analysis of classroom discourse. 

The first study was prepared in a context of assessing a mathematics test. We 

aimed at analyzing the assessment criteria considered by the teachers to be the 

most relevant for solving mathematical problems, while comparing them with 

students’ own perception and with observation of other criteria used in actual 

practice. To achieve these objectives we interviewed 30 teachers and 120 students 

and developed a “blind” assessment session where we asked the teachers to rank a 

sheet of mathematical exercises without looking at the answers provided by 

students. 

The second study was made in a context of tutorial assessment activity more typical 

of mathematics classes: a focused public assessment of a student called to the 

blackboard (student-target) to solve an arithmetical problem. After categorizing 

1137 messages received during 16 activities in 6 classrooms of the 4th year of Basic 

Education it became possible to record down a participation structure of different 

actors, communicative peculiarities of their discourse, as well as criteria of 

assessment and a type of help reflected in those messages. 
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The data obtained through both studies lead to a common conclusion that cognitive 

comprehension abilities and mathematical reasoning shown by the students in 

problems solving are considered as priority assessment criteria by the great 

majority of teachers participating in the research. To the contrary, those criteria 

related to assessment of creativity, self-governing abilities and formal aspects of the 

problems demonstrated little relevance. 

Comparison of the results of interviews with observations of activities also revealed 

some discrepancies. On the one hand, according to the results of calculations 

obtained through the Jaccard Index, almost one third of teachers evidenced a 

significant distance between what they have “stated” during interviews and what 

they have “done” during the “blind” assessment, as well as with their students’ 

perceptions. These results suggest that many teachers do not possess a sufficiently 

precise understanding of assessment criteria that are actually applicable to solving 

mathematical problems. 

On the other hand, although solving arithmetical operations and correcting the final 

outcomes covered a significant percentage of verbal statements in public 

assessment activities, this percentage was much smaller than the one obtained 

through “blind” assessment. This second discrepancy indicates that the majority of 

teachers envisage public assessment as carrying significantly more tutorial focus 

than assessment by means of test. 

The female teachers that participated in the second study guided the verbal 

interaction with the student-target to evaluate and provide support to student’s 

cognitive abilities of reasoning in solving the problem. The main verbal resource 

that governs the interaction is a structured succession of queries following the I-R-F 

(initiation-response-feedback) sequence directed at the student-target. The query is 

the central discursive resource that elicits and articulates the mentioned sequence. 

The correction by the teacher plays a secondary role in most cases. The students 
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that were called to the blackboard actively participated in the assessment and even 

corrected their own errors with teacher’s help in more than a third of situations. 

The remaining students of the class, however, had minimal and superficial 

participation in 75% of the recorded activities, which casts doubts whether they 

were able to actually involve themselves in co-evaluation of the problem being 

solved at the blackboard. The analysis of verbal interaction that happened during 

assessment activities has shown the complexity of managing this “game of mirrors” 

in such a way that all students, and not just the one going to the blackboard, would 

get effectively involved in self-assessment of their own problems.  

In the last part, we discuss scientific and educational implications of these 

conclusions and analyse thesis limitations and directions of the future research. 

 

KEY WORDS: assessment criteria; assessment practices; tutorial assessment; 

mathematics; basic education. 
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│Resumen1
 

Prácticas de evaluación de la solución de problemas aritméticos en la 
Educación Primaria 
 
En esta Tesis doctoral se examinan las prácticas de evaluación de la solución de 

problemas matemáticos en ciertas actividades típicas del aula en el primer ciclo de 

la Enseñanza Básica en Portugal. Para ello, además de un trabajo preliminar, se  

diseñaron dos estudios empíricos con un enfoque metodológico mixto, que 

combinaba análisis cuantitativos y cualitativos, basados en técnicas de autoinforme, 

observación y análisis del discurso del aula. 

El primer estudio se contextualizó en la evaluación de una prueba de matemáticas. 

Pretendíamos analizar los criterios de evaluación de la solución de problemas 

matemáticos que los profesores consideran más relevantes, en comparación con la 

percepción que tienen sus propios alumnos, así como con la observación de los 

criterios que realmente utilizan en la práctica. Para ello, además de entrevistar a 30 

profesores y 120 estudiantes, diseñamos una actividad de evaluación “ciega”, en la 

que los profesores debían calificar una ficha de ejercicios matemáticos sin poder ver 

las respuestas de los alumnos. 

El segundo estudio se contextualizó en una de las actividades de evaluación 

formativa más características de las clases de matemáticas: la evaluación pública 

focalizada en un alumno que sale a la pizarra (alumno-diana) para resolver un 

problema aritmético. A partir de la categorización de los 1137 mensajes verbales 

registrados a lo largo de 16 actividades de evaluación en 6 aulas de 4º curso de 

Enseñanza Básica, conseguimos documentar la estructura de participación de los 

                                                                 
1 En el Anexo III está disponible también una versión abreviada de la tesis (de más de 80 páginas) en español. 



 

 

24 

 

  

 

diferentes actores, las peculiaridades comunicativas del discurso que verbalizan, así 

como los criterios de evaluación y el tipo de ayuda implícitos en dichos mensajes. 

Los datos obtenidos en ambos estudios coinciden en la conclusión de que la las 

habilidades cognitivas de comprensión y razonamiento matemático, que los 

estudiante demuestran en la solución de problemas,  es un criterio prioritario de 

evaluación para la gran mayoría de los profesores que participaron en la 

investigación. Por el contrario, los criterios relacionados con la evaluación de la 

creatividad, las habilidades de autorregulación y los aspectos formales de  las tareas 

muestran una escasa relevancia. 

La comparación entre los resultados de las entrevistas y la observación de las 

actividades de evaluación revelan también algunas discrepancias. Por un lado, de 

acuerdo con las medidas obtenidas en el índice de Jaccard, casi un tercio de los 

profesores mostraron una significativa distancia entre lo que “dijeron” en las 

entrevistas y lo que “hicieron” en la actividad de evaluación ciega, así como con lo 

que percibieron sus propios estudiantes. Este resultado sugiere que muchos 

profesores no tienen una conciencia suficientemente precisa de los criterios de 

evaluación que realmente aplican cuando evalúan tareas matemáticas. 

Por otro lado, aunque la resolución de las operaciones aritméticas y la corrección del 

resultado final acaparan un porcentaje significativo de registros verbales en las 

actividades de evaluación pública, el porcentaje fue mucho menor que en la 

actividad de evaluación ciega. Esta segunda discrepancia, indica que la mayoría de 

los profesores afrontaron la actividad de evaluación pública desde un enfoque 

mucho más formativo que la evaluación de la prueba. 

Las profesoras que participaron en el segundo estudio gestionaron la interacción 

verbal con el estudiante-diana para evaluar y “andamiar” sus habilidades cognitivas 

de razonamiento y solución de problema. El principal recurso verbal que regula la 

interacción es la sucesión encadenada de cuestiones de indagación, que se articulan 



 

 

25 

 

  

 

en secuencias I-R-F, focalizadas en el alumno-diana. La indagación es el recurso 

discursivo central que elicita y articula dicha secuencia. La corrección de la 

profesora tuvo  un papel marginal en la mayoría de los casos. Los alumnos que 

salieron a la pizarra participaron activamente en la evaluación, e incluso se 

autocorrigieron con la ayuda de la profesora en más de una tercera parte de las 

ocasiones sus propios errores. 

Sin embargo, el resto de estudiantes del grupo-clase tuvieron una participación muy 

escasa y superficial en el 75% de las actividades grabadas; lo que pone en duda que 

consiguieran implicarse realmente en la co-evaluación del problema que se resuelve 

en la pizarra. El análisis de la interacción verbal que tuvo lugar en las actividades de 

evaluación evidencia la complejidad de gestionar este “juego de espejos”, de modo 

que todos los estudiantes, y no sólo el que sale a la pizarra,  se impliquen 

efectivamente en la autoevaluación de sus propios ejercicios.  

Finalmente, se discuten las implicaciones científicas y educativas de estas 

conclusiones. También se analizan las limitaciones de la tesis y futuras líneas de 

investigación. 

 

PALABRAS-CLAVE: Criterios de evaluación. Prácticas de evaluación. Evaluación 

formativa. Análisis del discurso. Matemáticas. Educación Primaria 
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“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 
 me insere na busca, não aprendo nem ensino” 

Paulo Freire 

1.- JUSTIFICACAO CIENTÍFICA, SOCIAL E PROFISSIONAL 

 

A avaliação tem constituído um tema que progressivamente tem vindo a suscitar 

maior interesse por parte de todos os intervenientes do processo educativo: 

administração educativa, professores, alunos e famílias. Este interesse parece 

decorrer do facto de a avaliação constituir uma das marcas mais visíveis da 

educação escolar e, também, por ser determinante o que nela é valorizado. 

A avaliação está no centro do sistema didático e do sistema de ensino e 

aprendizagem e reflete, necessariamente, as relações entre as famílias e a escola, 

numa teia complexa que envolve a organização das aulas, os métodos de ensino, o 

contrato didático e a relação pedagógica, a política do estabelecimento de ensino, 

os programas, com os seus objetivos e exigências, o sistema de seleção e orientação 

e as satisfações pessoais e profissionais. 

Tratando-se de um conceito que assume múltiplas dimensões porque associado a 

diferentes conceções, a avaliação é interpretada com significados distintos. Várias 

épocas marcaram a evolução da avaliação escolar, sempre associadas aos contextos 

históricos e sociais e às convicções filosóficas de quem avalia. De um conceito 

clássico de avaliação como uma medida relativa em que se toma para referência 

normativa a média de um grupo (Bonniol & Vial, 2001; Valadares, 1998; Perrenoud, 

1984), passou-se a um conceito de medida absoluta, estabelecendo a coerência 

entre as realizações dos alunos e os objetivos definidos (Bonniol & Vial, 2001; Pinto, 

1994; De Ketele, 1986; Carrol, 1963, Porcher, 1987) para, finalmente, se considerar 
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que a avaliação, passando por uma medida, acaba na sua interpretação; ou seja, na 

construção de um campo de significados, procurando desenvolver processos cujo 

principal objetivo é contribuir para a aprendizagem dos alunos (Allal, 1993; Ardoino 

& Berjer, 1986; De La Torre, 1994; Hadji, 2001; Pinto, 1994; Pinto & Santos, 2006; 

Santos et al., 2010).  

Nesta perspetiva, avaliar não é igual a medir, classificar, examinar ou aplicar testes. 

Estas são ações que desempenham um papel funcional e instrumental desligadas do 

processo de ensino-aprendizagem, pelo que não promovem o saber/conhecimento. 

Mas a avaliação que se pretende formativa transcende estas atividades pois implica 

um fazer conjunto com os sujeitos intervenientes, devendo ser encarada como um 

processo que se pretende integrado no processo de ensino e aprendizagem, como 

um importante instrumento pedagógico e formativo ao serviço de todos os 

intervenientes no processo educativo equivalente a ensinar a pensar e a aprender a 

aprender. 

A aprendizagem é um processo de construção não linear e a medida, ainda que 

rigorosa, deixa de ter sentido em si mesma pois a aprendizagem é um estado 

transitório e não finalizado. Assim, ainda que a medida ou o balanço sejam 

necessários, a importância transfere-se para o significado dessa medida quer para o 

professor, quer para o aluno no percurso da própria aprendizagem (Santos et al., 

2010). 

 No âmbito educativo a avaliação deve ser entendida como atividade crítica de 

aprendizagem porque se considera que a avaliação é aprendizagem e que através 

dela adquirimos conhecimento (Álvarez Méndez, 1993). Assim, a avaliação estará ao 

serviço do conhecimento e da aprendizagem. E só quando garantimos a 

aprendizagem poderemos assegurar uma avaliação formativa convertida ela própria 

em processo de aprendizagem e expressão do saber.  
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A avaliação formativa é um processo eminentemente pedagógico, indissociável da 

organização e desenvolvimento do currículo no contexto das salas de aula e 

comprovadamente associada à melhoria das aprendizagens de todos os alunos, em 

particular, dos alunos com mais dificuldades (Fernandes & Gaspar, 2014).  

Conscientes da problemática do insucesso escolar, os professores que intervêm 

procurando ajudar os alunos a superar as suas dificuldades não aceitam o insucesso 

como algo inevitável, tendo em conta os fatores didáticos e institucionais, assim 

como  os fatores socioculturais e económicos.  

Sendo parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação, tal 

como é vivenciada na maioria das escolas, constitui o principal mecanismo de 

suporte à lógica da organização do trabalho escolar, legitimando o fracasso e 

determinando as relações que se estabelecem na escola. 

Entendida a educação como acesso à cultura e à ciência, bens comuns 

historicamente construídos, o desafio que se coloca aos professores  é intervir com 

cada aluno de forma a não os excluir da escola garantindo a sua integração na 

sociedade e, consequentemente, a coesão social. 

A identificação e sistematização do desenvolvimento e das práticas da avaliação da 

aprendizagem constitui um marco importante no trabalho de aperfeiçoamento das 

práticas avaliativas nas escolas e uma referência para a reflexão e tomada de 

decisões para a melhoria do ensino. 

De um modo geral, a tendência atual é de conceber a avaliação numa perspetiva 

compreensiva quanto ao objeto, funções, metodologia e técnicas, participantes, 

condições, resultados e efeitos. É claramente reconhecida a sua importância social e 

pessoal do ponto de vista educativo e formativo, assim como para o próprio 

processo de ensino-aprendizagem pelo impacto que tem o modo de realizar a 

avaliação e pela forma como o aluno a percebe na sua aprendizagem. Mas esta 



 Capítulo 1 
Justificação e finalidades da investigação 

 

  

34 
 

  

tendência que se manifesta na concetualização teórica sobre a avaliação, no sentido 

da promoção e desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, contrasta, ainda, 

com alguma rigidez que caracteriza as práticas avaliativas no interior das salas de 

aula, uma vez que estas são ainda muito orientadas para a atribuição de 

classificações (perspetiva sumativa) dando resposta às prioridades institucionais de 

seleção, classificação e controlo, mantendo-se com alguma força nas instituições 

escolares (Fernandes, 2009). 

Tendo em conta a complexidade dos fatores envolvidos, as práticas avaliativas 

centradas no professor, práticas isoladas e nem sempre refletidas, constitui um 

claro obstáculo ao sucesso escolar dos alunos. 

É fundamental que os professores tomem consciência da natureza da tarefa 

avaliativa, no plano cognitivo, motivacional e social e que ponham em prática 

estratégias adequadas para promover nos alunos os processos construtivos da 

integração do processo de ensino-aprendizagem-avaliação, nomeadamente na 

disciplina de Matemática. 

Desenvolver uma avaliação ao serviço da melhoria do que se está a avaliar é um 

grande desafio que se coloca à escola e, em particular, aos professores de 

matemática. Valorizar e implementar a componente reguladora da avaliação como 

processo de mudança para a aprendizagem são aspetos essenciais para cumprir a 

principal função da escola: ajudar os alunos a aprender. Como afirma Fernandes 

(2011), 

a avaliação realizada pelos professores em contexto de sala de aula pode contribuir 
para ajudar os alunos a melhorar as suas aprendizagens. Em particular a avaliação de 
natureza formativa é, comprovadamente, um processo pedagógico que contribui para 
melhorar as formas de aprender e de ensinar. Para tal, tem de estar ao serviço das 
aprendizagens e, nesse sentido, não se pode dissociar do ensino e dos aspetos que lhe 
são inerentes (p.132). 
 

A constatação do ainda elevado número de alunos com insucesso escolar, 

nomeadamente na disciplina de Matemática e a necessidade de sublinhar a 
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dimensão pedagógica da avaliação são algumas das razões pessoais que nos 

levaram a iniciar e a desenvolver este trabalho de investigação, porque a avaliação 

marca decisivamente a vida escolar dos alunos, muitos dos quais desistem por 

acreditar que não têm capacidade para aprender. 

Neste percurso de reflexão, naturalmente se aviva a memória dos bons e dos maus 

momentos vividos na escola enquanto aluna. Prevalece, no entanto, a imagem dos 

professores que melhor souberam conduzir os aspetos relacionais em sala de aula, 

decorrentes do processo de ensino, potenciando a construção do saber e o prazer 

de aprender. Na escola hoje, enquanto professora, tenho presente a importância do 

processo avaliativo na aprendizagem dos alunos como instrumento pedagógico e 

formativo do quotidiano escolar, fundamental na regulação das práticas 

pedagógicas, considerando por isso fundamental promover uma avaliação coerente 

e formativa, no sentido de aproximar a escola e o currículo da realidade social, 

cultural e científica.  

Este contexto explica, em parte, o nosso interesse em aprofundar os aspetos 

teóricos e práticos associados ao processo avaliativo como parte integrante do 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática e em perceber a natureza do 

contexto promotor da aprendizagem escolar. 

Tendo em conta as conclusões decorrentes de dez anos de investigação em 

avaliação das aprendizagens em Portugal (2001-2010) “foram poucas as 

investigações em que se observaram práticas no contexto da sala de aula” 

(Fernandes & Gaspar, 2014, p.399) e considerando a complexidade da realidade 

educativa na prática da avaliação escolar, na qual intervém uma enorme 

diversidade de fatores (contexto relacional e processo de comunicação 

interpessoal/dinâmica de participação dos alunos inscritos num determinado 

contexto marcado por um sistema de valores e procedimentos), foi nosso propósito 
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aprofundar a compreensão e o conhecimento sobre esta temática e conhecer o 

quem e o como das práticas avaliativas no contexto da aula de matemática. 

Pretendemos, assim, contribuir para a inovação e investigação sobre as práticas de 

avaliação na disciplina de Matemática, procurando compreender os critérios de 

avaliação utilizados pelos professores e a interação verbal registada na aula durante 

atividades de avaliação pública de problemas matemática, no 1º ciclo do Ensino 

Básico. 

2.- ANTECEDENTES. ESTUDO PRELIMINAR 

Os trabalhos de investigação que compõem esta tese de doutoramento estão na 

linha de desenvolvimento profissional que se iniciou há mais de três décadas. Como 

professora do Ensino Básico e de Educação Especial tive a oportunidade de 

compreender a importância da avaliação do ponto de vista educativo e formativo, 

assim como do próprio processo de ensino e aprendizagem pelo impacto que tem o 

modo de avaliar na vida académica dos alunos, reconhecendo-os como sujeitos 

ativos na construção da sua aprendizagem.   

A experiência profissional levou-nos a aprofundar o conhecimento sobre a 

problemática da avaliação escolar, tendo já efetuado um longo percurso como 

formanda e como formadora nesta área. A obtenção do Diploma de Estudios 

Avanzados de Doctorado (DEA) levou-nos a prosseguir esta aventura do 

conhecimento sobre as práticas avaliativas na sala de aula, com a consciência de 

que à escola hoje são atribuídos objetivos de inclusão e de formação que 

ultrapassam a mera transmissão de conhecimentos, pelo que os procedimentos de 

avaliação têm também de ir ao encontro destes novos sentidos, não podendo 
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apenas valorizar o ensino, mas também a aprendizagem, como forma de permitir a 

cada aluno a construção do seu próprio conhecimento. 

Com o estudo preliminar, de caráter exploratório, pretendemos estudar o que 

entendem os professores do 1º Ciclo por raciocínio matemático e qual o 

desempenho dos alunos ao nível do raciocínio. Esta competência, entendida como a 

habilidade para utilizar números e operações básicas, símbolos e formas de 

expressão do raciocínio matemático para produzir e interpretar informações e para 

resolver problemas relacionados com a vida e com o mundo é apontada, desde há 

muito, como um objetivo central do ensino e aprendizagem da Matemática1, uma 

vez que, de acordo com  Dewey (1910/1997), é através do raciocínio que acedemos 

à compreensão de situações matemáticas, que examinamos um problema sob 

diferentes perspetivas e que, analisando e estabelecendo relações, transformamos 

as ideias iniciais em hipóteses que dão origem à formulação de conjeturas (Semana 

& Santos, 2008). 

Conscientes da importância do papel do professor no desenvolvimento do raciocínio 

matemático dos alunos encetámos este estudo no sentido de potenciar o 

conhecimento e promover boas práticas que conduzam ao desenvolvimento desta 

competência. Contemplando também uma dimensão comparativa, quisemos ainda 

perceber de que forma o desempenho dos alunos na resolução de problemas 

matemáticos correspondia ao que os professores consideraram implicar uma maior 

competência ao nível do raciocínio.  

A amostra foi constituída por professores (5) e alunos (38) do 4º ano de escolaridade 

de duas escolas do 1º Ciclo integradas no Agrupamento de Escolas onde decorreu 

toda a investigação. 

Para o processo de recolha de dados foi elaborada uma ficha de matemática com 

quatro questões/problemas selecionados das Provas de Aferição do 4º ano, 
                                                           

1Guia de Evaluación de la competencia básica en razonamiento matemático, 2014. 
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implementadas pelo Ministério de Educação. Este instrumento foi utilizado quer 

com os professores, quer com os alunos.  

Aos professores foi pedido que ordenassem as quatro questões/problemas 

selecionados em função do raciocínio matemático implícito em cada um deles, 

dando resposta à pergunta “Qual o problema que implica maior nível de raciocínio?” 

Aos alunos foi solicitado que respondessem às quatro questões colocadas na ficha. 

A análise dos dados permitiu-nos concluir que nem todos os professores seguiram o 

mesmo critério de ordenação dos problemas: 40% considerou que o Problema 1 é o 

que implica maior capacidade de raciocínio; 40% considerou o Problema 2 e 20% o 

Problema 3. Contrariamente, o Problema 4 foi considerado por 80% dos professores 

o que implica menor capacidade de raciocínio. 

Relativamente ao desempenho dos alunos verificámos que a média da percentagem 

de sucesso é de 67%: Problema 1- 63,5%; Problema 2- 73,5%; Problema 3- 65%; 

Problema 4- 66%. Tendo em conta a classificação atribuída pelos professores, os 

resultados mostram ainda que o Problema 2, considerado um dos que implica maior 

capacidade de raciocínio, foi aquele em que os alunos obtiveram maior 

percentagem de sucesso, superior ao desempenho no Problema 4, considerado o 

que implica menor capacidade de raciocínio.  

Considerando que as nossas conceções sobre a matemática e sobre a resolução de 

problemas matemáticos resultam, em larga medida, das experiências matemáticas 

que temos oportunidade de experimentar na escola e na vida, este facto pode 

explicar as diferentes conceções dos professores face ao raciocínio matemático e, 

naturalmente, influenciar quer o ensino, quer a aprendizagem dos alunos. 

Este estudo preliminar entronca com a pesquisa empírica aqui apresentada. 

Tivemos como objetivo estudar os critérios de avaliação em atividades de avaliação 

“cega” de uma ficha de problemas aritméticos. De caráter exploratório e 
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contemplando uma dimensão comparativa, o estudo foi desenvolvido em 14 

escolas, no qual participaram cerca de 120 alunos e 30 professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico (estudo 1).  

Pretendemos, ainda, analisar qualitativa e quantitativamente a estrutura, conteúdo 

e funcionalidade da interação verbal entre professores e alunos em atividades de 

avaliação pública individual de problemas matemáticos (estudo 2). Com enfoque 

descritivo, neste estudo participaram cerca de 123 alunos de 6 grupos/turmas, do 

4º ano de escolaridade e os respetivos professores, em 5 escolas do distrito de 

Lisboa. 

3.- FINALIDADES E ESTRUTURA DA TESE 

Tendo em conta as motivações e antecedentes que acabámos de expor, a presente 

tese de doutoramento constitui o culminar de uma extensa dedicação, do ponto de 

vista profissional, como investigadora na área da avaliação escolar na disciplina de 

Matemática.  

Esta experiência foi evoluindo ao longo dos anos, desde o interesse centrado nos 

critérios de avaliação para uma crescente motivação em compreender como é 

promovida a interação verbal em atividades de avaliação pública de problemas 

matemáticos.  

Assim, a principal finalidade desta investigação é contribuir para o conhecimento 

sobre as práticas de avaliação na resolução de problemas matemáticos, no 1º Ciclo 

do Ensino Básico, com dois objetivos fundamentais: 
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1. Estudar os critérios implícitos que se destacam na avaliação da resolução de 

problemas matemáticos na perspetiva dos diferentes atores: professores, 

alunos com sucesso e alunos com insucesso  na aprendizagem matemática. 

2. Analisar a interação verbal que ocorre entre os professores e os alunos 

durante atividades de avaliação pública na resolução de problemas 

matemáticos, assim como os critérios de avaliação que sustentam as 

referidas interações. 

Os resultados teóricos e empíricos organizam-se, ao longo da tese, em sete grandes 

capítulos.   

No capítulo 1 apresentamos a justificação social, científica e profissional, assim 

como as finalidades da investigação que se levou a cabo e que aqui se apresenta 

nesta tese de doutoramento.   

Nos capítulos 2, 3 e 4 faz-se uma revisão bibliográfica sobre o enquadramento 

teórico.  

No capítulo 2 descrevemos o percurso histórico da avaliação das aprendizagens e a 

evolução das diferentes conceções teóricas.  

No capítulo 3 analisamos os princípios básicos da avaliação em Matemática, 

destacando alguns modos de promover práticas de avaliação reguladora e, ainda, o 

comportamento avaliativo, refletindo sobre o que e o como funciona o modelo de 

referência do avaliador.  

No capítulo 4, no qual se situa o principal enfoque da nossa investigação, 

apresentamos a análise do discurso e prática na aula de Matemática, refletindo 

sobre a construção do conhecimento matemático e sobre a comunicação na aula de 

Matemática. 



 Capítulo 1 
Justificação e finalidades da investigação 

 

  

41 
 

  

No capítulo 5 apresentamos o Estudo Empírico I sobre os critérios de avaliação em 

atividades de avaliação “cega” de uma ficha de problemas aritméticos.  

No capítulo 6 expomos o Estudo Empírico II sobre a análise da interação verbal em 

atividades de avaliação pública de problemas matemáticos.  

Finalmente, no capítulo 7 apresentamos as conclusões, fazendo uma reflexão final 

sobre as implicações educativas e os resultados de modo a promover práticas de 

avaliação formativa na aula de Matemática no 1º Ciclo do Ensino Básico.  
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“A avaliação é parte inevitável de todo o empreendimento humano” 
                                                      Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1981) 

1.- APROXIMAÇÃO HISTÓRICA E TEÓRICA DO CONCEITO DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação está intimamente articulada com a atividade humana e como tal a sua 

história parece ser também bastante antiga (Hadji, 1989). Presente nos diferentes 

domínios da mesma, de modo formal ou informal, a avaliação tem vindo a 

diferenciar-se nas mais diversas áreas.  

À medida que os homens começaram a comunicar para produzir e garantir a 

sobrevivência começaram a avaliar, analisar e julgar. No nosso quotidiano, 

frequentemente, analisamos e julgamos comportamentos, acontecimentos e 

situações em que participamos, de modo informal e espontâneo, através de 

apreciações sobre a adequação de ações e experiências envolvendo sentimentos 

que podem ou não ser verbalizados. 

No seu sentido mais abrangente, a avaliação faz parte da história da humanidade e é 

intrínseca à sua evolução. Ao longo dos tempos, as pessoas têm procurado 

compreender e aperfeiçoar as suas realizações e os seus projetos. Assim, a avaliação 

tem vindo a assumir uma importância crescente e um papel cada vez mais central 

nos mais variados domínios da vida. Este facto prende-se com a importância que as 

sociedades têm vindo a atribuir à tomada de decisões baseada no conhecimento e 

na informação, uma vez que para analisar as questões da qualidade e da inovação 

em qualquer situação ou contexto é necessário ter como base a avaliação, pois esta 

permite-nos obter informações que podem ser usadas para melhorar e aperfeiçoar o 

contexto avaliado. 
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1.1.- Evolução histórica do conceito de avaliação 

A avaliação é um conceito com uma grande diversidade de significados cuja evolução 

não pode ser desvinculada dos contextos históricos e sociais, dos propósitos ou das 

convicções filosóficas de cada um (Fernandes, 2009). Ao nível da educação tem 

sofrido constantes alterações, acompanhando a evolução da sociedade e a 

adaptação da escola à realidade social.  

Desde a antiguidade que se têm vindo a usar procedimentos de ensino nos quais os 

professores usavam referentes implícitos, sem uma teoria explícita sobre avaliação 

para avaliar e, sobretudo, para diferenciar e selecionar os alunos (Escudero, 2003). 

Este autor, no seu trabalho de revisão sobre a evolução histórica da avaliação 

educativa refere, de acordo com Dubois (1970) e Coffman (1971), os procedimentos 

usados na China imperial, há mais de três mil anos, para selecionar os altos 

funcionários; as passagens avaliativas na Bíblia e os exames de professores gregos e 

romanos, aludindo Sundbery (1977) e Blanco (1994), respetivamente; o tratado mais 

importante de avaliação na antiguidade, Tetrabiblos, atribuído a Ptolomeo, de 

acordo com McReynold (1975); os enfoques avaliativos dos registos de Cícero e 

Santo Agostinho; a introdução de exames, na Idade Média, nos meios universitários 

com caráter mais formal; os procedimentos seletivos usados ainda durante o 

Renascimento; e aludindo a Gil (1992), o aumento da procura e do acesso à 

educação no século XVIII, que acentua a necessidade de comprovação dos méritos 

individuais, pelo que, as instituições educativas introduziram normas sobre a 

utilização de exames escritos.  

A avaliação como hoje a conhecemos tem pouco mais de um século, está 

intimamente ligada ao desenvolvimento da escola pública de massas e tem sofrido 

várias concetualizações. Alguns autores procuraram sistematizar a diversidade de 

conceções avaliativas que foram surgindo ao longo do tempo. Pinto e Santos (2006) 
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apontam o facto de não haver total unanimidade entre todos eles na definição dos 

diversos momentos dessa evolução (Pelletier, 1976; Dominicé, 1979; Hadji, 1989; 

Guba & Lincoln, 1989).  

Assim, Escudero (2003), referindo Cabrera (1986) e Salvador (1992), aponta três 

grandes períodos (tomando como referência central a figura de Tyler, no segundo 

quarto do século XX): o período Tyler designado por nascimento, os anteriores por 

precedentes ou antecedentes e o posterior por desenvolvimento. 

Madaus, Stufflebeam e Kellaghan (2000) descrevem sete períodos de avaliação: 

idade da reforma (1792-1900); idade da eficiência e dos testes (1900-1930); idade 

de Tyler (1930-1945); idade da inocência (1946-1957); idade do desenvolvimento 

(1958-1972); idade da profissionalização (1973-1983) e idade da expansão e 

integração (desde 1983).  

Bonniol e Vial (2001) apontam três diferentes correntes: avaliação como medida 

(dando prioridade aos produtos); avaliação como gestão (focalizada nos 

procedimentos) e avaliação como problemática de sentido (atenta aos processos). 

1.2.- O que significa avaliar?  

Em educação, o termo avaliação é produto de diversas aceções e perspetivas 

teóricas e de uma multiplicidade de usos que lhe são atribuídos. Guba e Lincoln 

(1989) consideram que “não há uma maneira certa e única de definir a avaliação, 

uma vez que as conceções de avaliação são construções mentais humanas” (p.21).  

A palavra avaliação contém no seu radical o valor, pelo que é emitido um juízo de 

valor. De acordo com Sobrinho (2003), para além da tomada de decisões, um 

processo avaliativo deve também conduzir a transformações, pois se a avaliação não 
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transformar qualitativamente, não oferecer elementos de reflexão para ações de 

transformação e melhoria não cumpre o seu papel do ponto de vista educacional. 

Segundo Hadji (1989), avaliar é proceder a uma análise da situação e a uma 

apreciação das consequências prováveis de determinado ato numa determinada 

situação. A avaliação desenvolve-se no espaço aberto entre dúvida e certeza pela 

vontade de exercer uma influência sobre o curso das coisas, de “gerir” sistemas em 

evolução, constituindo o homem o primeiro desses sistemas. A avaliação é “o 

instrumento da própria ambição do homem de “pesar” o presente para “pesar” no 

futuro”(p.22). 

Na sua aceção mais ampla, consideram Noizet e Caverni (1985), “avaliar designa o 

ato pelo qual a propósito de um acontecimento, de um indivíduo ou de um objeto, 

emitimos um juízo reportando-nos a um ou vários critérios, quaisquer que sejam 

estes critérios e o objetivo do juízo” (p.9). 

Mas, Hadji (1989, p.27) adianta uma diversidade de fórmulas para dar resposta à 

pergunta. Avaliar pode significar, entre outras coisas: verificar (o que foi aprendido; 

as aquisições no quadro de uma progressão); julgar (um trabalho em função das 

instruções dadas; o nível de um aluno em relação aos colegas da turma); estimar (o 

nível de competência de um aluno); situar (o aluno em relação às suas 

possibilidades, em relação aos outros; a produção do aluno em relação ao nível 

geral); representar (com um número o grau de sucesso de uma produção escolar em 

função de critérios que variam segundo o trabalho e o nível da turma); determinar (o 

nível de uma produção); dar uma opinião (sobre os saberes ou o saber-fazer que um 

indivíduo domina, ou relativamente ao valor de um trabalho). 

Apesar da diversidade de propostas, o autor faz emergir três palavras-chave que 

traduzem, em sentido restrito, o ato de avaliar: verificar a presença de qualquer 

coisa que se espera (conhecimento ou competência); situar (um indivíduo, uma 

produção) em relação a um nível; julgar (o valor de). 
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Mas como se pode julgar o valor de um trabalho ou de um indivíduo? Quais os 

critérios que permitem “medir” essa eficácia? É um processo complexo, considera  

De Ketele (1980), para quem “avaliar significa examinar o grau de adequação entre 

um conjunto de informações e um conjunto de critérios relativos ao objetivo fixado, 

tendo em vista tomar uma decisão” (p.22).  

Na perspetiva do autor, a complexidade do processo avaliativo pode traduzir-se por 

várias operações mentais/etapas:  

i. Definição dos objetivos da avaliação - conhecer o motivo e o objeto da 

avaliação o mais claramente possível, pois a definição do objetivo facilita a 

enunciação dos critérios em que a avaliação se vai basear;  

ii. Definição dos critérios de avaliação - se o comportamento avaliativo é um 

comportamento comparativo, a sua explicitação deve ser o mais objetiva 

possível, no sentido de permitir que a avaliação incida no que se pretende 

avaliar e diminua a variabilidade intra e inter-individual (efetuada pelo mesmo 

professor em dois momentos diferentes e por vários professores). No quadro 

de uma avaliação pedagógica é importante distinguir diferentes tipos de 

critérios: os critérios de correção que permitem procurar na resposta o que se 

considera adequado e não adequado. Entre estes critérios é preciso distinguir 

os critérios mínimos e os critérios de aperfeiçoamento. Os primeiros definem 

o essencial de forma a não comprometer a sequência das aprendizagens. Os 

segundos permitem ter em conta as potencialidades individuais dos sujeitos; 

iii. Definição das informações a recolher e processo de recolha - para permitir 

recolher a informação pretendida em função dos objetivos e dos critérios 

definidos;  
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iv. Confrontação da informação recolhida com os critérios escolhidos - é esta 

confrontação entre o que se observou e o que se definiu à partida que irá 

permitir uma tomada de decisão; 

v. Tomada de decisão - é muitas vezes expressa pela nota. 

 De Ory Azcárate e Ruiz Suárez (2011), aludindo a Castillo (2004) e Cardeñoso 

(2006), caracterizam os diversos tipos de avaliação em função dos critérios 

utilizados: momentos de realização, funções atribuídas, intervenientes e termos de 

comparação (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1. Diferentes tipos de avaliação (De Ory Azcárate & Ruiz Suárez, 2011) 

Critérios Tipos de Avaliação 

 
Momentos  
de 
Realização 

Inicial Processual Final 
Para obter informação 
inicial e orientar o 
processo 
 

Supõe a contínua avaliação 
da aprendizagem 
 

Avalia os resultados obtidos. 
Pode ter um sentido formativo 
ou sumativo 

 
Função 

Diagnóstica Formativa Sumativa 
Inicial: dá informação 
para a tomada de 
decisões 

Faculta dados para a 
melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem 

Apenas controla a qualidade do 
produto final 

 
Intervenientes 

Hetero-avaliação Auto-avaliação Co-avaliação 
Realizada por pessoas 
distintas ao próprio 
aluno 

É o próprio aluno que avalia 
os seus produtos 

Avaliação dos alunos entre si 

 
Termos de 
Comparação 

Normativa Criterial Personalizada 
Situa o aluno em 
relação à norma 
estabelecida 
  

Baseada na comparação 
entre a realização do aluno e 
um conjunto de critérios 
estabelecidos a partir do 
currículo, igual para todos os 
alunos 

Tem como referência o próprio 
sujeito que se avalia, 
comparando o progresso num 
dado momento com momentos 
anteriores a essa avaliação 

 

Nos pontos seguintes desenvolveremos estes conceitos mais detalhadamente. 
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1.3.- Momentos e funções da avaliação  

Os procedimentos de avaliação utilizados no sistema escolar têm subjacentes duas 

funções diferenciadas que mantêm relações complexas entre si: uma função social, 

ao serviço da tomada de decisões de ordem social e uma função pedagógica, ao 

serviço das decisões de ordem psicológica que permitam uma melhoria das 

atividades de ensino e aprendizagem (Noizet & Caverni, 1985; Onrubia, Rochera & 

Barberá, 2004).  

Cardinet (1972) evidencia as finalidades que, no seu ponto de vista, respondem à 

avaliação escolar, referindo os três momentos em que a mesma pode incidir de 

acordo com os quais o ato de avaliar tem uma função específica: 

• de certificação, a nível do passado, quando procura determinar se um 

objetivo foi ou não atingido (controlo de conhecimentos através do exame); 

• de regulação, a nível do presente, quando procura gerir a aprendizagem do 

aluno, analisando as respetivas necessidades atuais; 

• de orientação, a nível do futuro, quando procura prever as capacidades do 

aluno em atividades futuras (exames de orientação ou de admissão).  

Todas estas funções de certificação, de regulação e de seleção/orientação 

correspondem, respetivamente, a uma intenção sumativa, formativa e preditiva à 

qual caberia acrescentar também uma função motivacional da avaliação vinculada à 

promoção de esforços neste mesmo nível de futuro.  

Função sumativa 

A avaliação educativa tem uma finalidade de índole social: certificar os resultados 

de aprendizagem que os alunos conseguem como consequência de um programa 

formativo. No 1º Ciclo do Ensino Básico esta função tem implicações diretas nos 
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critérios de promoção que orientam a tomada de decisões sobre se o aluno transita 

de ano ou se deve ”repetir". Tradicionalmente, o sistema educativo reduziu em 

grande medida esta importante função à reprodução de conhecimentos no final do 

processo de aprendizagem. Como já vimos, os resultados da aprendizagem que 

devemos esperar constituem algo mais que uma série de conhecimentos. Espera-se 

que os alunos adquiram também competências e atitudes, assim como as integrem 

e apliquem satisfatoriamente a situações concretas, ou seja, que se tornem 

progressivamente mais competentes. 

Não devemos esquecer, no entanto, que este tipo de avaliação comporta uma 

inferência sobre os resultados da aprendizagem submetida a múltiplas visões que 

ameaçam a sua validade e fiabilidade. Uma atividade ou instrumento de avaliação é 

válido se a informação e as valorações que se obtêm corresponderem ao que 

realmente se pretenda avaliar. Por exemplo, um professor que pergunta num exame 

pela definição de um conceito pode pensar que está a avaliar o grau de 

compreensão que os alunos alcançaram, quando na realidade podem tê-lo 

memorizado sem o ter compreendido. Neste caso, portanto, o resultado da 

avaliação não seria válido.  

Por outro lado, a avaliação seria fiável ou consistente se, ao repetir a atividade, o 

mesmo agente ou outro diferente chegassem mais ou menos à mesma conclusão. 

Assim, por exemplo, quando uma prova de avaliação não tem definidos critérios 

claros, dois professores poderiam classificar ou chegar a conclusões muito diferentes 

sobre os resultados de aprendizagem que os alunos tenham manifestado. Também 

poderia ocorrer que um mesmo professor a classificasse de modo diferente em 

função do momento, deixando-se inconscientemente influenciar por questões que 

nada têm a ver com a aprendizagem do aluno, como o seu estado de ânimo no 

momento da correção, ou pelas classificações obtidas por outros alunos. Em ambos 
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os casos a prova seria pouco fiável e é fácil compreender os riscos que isto acarreta 

em relação à avaliação dos resultados da aprendizagem.  

Função formativa 

Uma avaliação que sirva apenas para avaliar os resultados da aprendizagem do 

aluno, no final de um curso ou de um trimestre, perderia o seu potencial mais 

importante: corrigir o que está mal e orientar a ajuda que os alunos necessitam, 

antes que seja demasiado tarde. A função formativa da avaliação prende-se com a 

importância de reconhecer, também, informação sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de modo a que seja possível regulá-lo, ajustando o ensino e a ajuda 

em função dos obstáculos e necessidades de cada aluno.  

Uma avaliação formativa de qualidade deve ter um caráter contínuo, qualitativo e 

processual. Fazer uma avaliação contínua não significa classificar continuamente e 

muito menos fazer exames frequentes. Refere-se à importância de que o professor 

ensine de um modo que lhe permita, simultaneamente, obter uma retroalimentação 

quase constante da sua ação educativa, das necessidades e dificuldades dos alunos 

no momento em que ocorrem (a tempo de oferecer uma ajuda eficaz). Requer, ao 

fim e ao cabo, fazer da avaliação um ato indissoluvelmente ligado ao ensino. Esta 

ambivalência é natural em situações de ensino individualizado ou com grupos muito 

pequenos, mas muito difícil de conseguir em classes regulares. A avaliação de grupos 

numerosos requer desenhar atividades muito estruturadas (como o que 

normalmente designamos de exames) e instrumentos específicos que permitam 

obter informação sobre o progresso de cada aluno.   

Contudo, esta informação não deveria ser meramente classificadora. Temos 

evidências de que quando se devolve aos alunos uma simples classificação o seu 

trabalho não melhora significativamente numa avaliação posterior (Black & Wiliam, 



 Capítulo 2 
Marco Teórico 

 

  

56 
 

  

1998a). A informação mais útil é aquela de caráter qualitativo que permite detetar 

os processos em que o aluno necessita melhorar ou corrigir (o que faz bem e o que 

pode melhorar).  

A avaliação inicial pode considerar-se um subtipo de avaliação formativa, uma vez 

que a sua finalidade principal é oferecer informação sobre os conhecimentos e 

competências prévias com os quais os alunos iniciam um determinado processo de 

aprendizagem. Se realmente concebemos a aprendizagem como um processo de 

construção individual que cada aluno deve levar a cabo a partir dos seus 

conhecimentos prévios com a ajuda necessária é importante realizar uma avaliação 

inicial do conhecimento e das competências que se considerem necessárias em cada 

momento.    

Outra modalidade que pode considerar-se dentro desta mesma função é a 

denominada avaliação formadora: aquela na qual o aluno participa ativamente em 

detetar e corrigir os seus próprios erros (Sanmartí, 2007). Esta finalidade baseia-se 

na ideia de que não há melhor aprendizagem que a de aprender a autoavaliar as 

próprias realizações e erros, o que supõe uma competência essencial para aprender 

a aprender. Neste sentido, não devemos conceber unicamente os alunos como 

objeto da avaliação, mas também como sujeitos ativos que aprendem a avaliar. Daí a 

importância das atividades de aprendizagem e da avaliação colaborativa.   

Função motivacional 

O modo como as pessoas são avaliadas constitui um dos principais fatores que 

influencia a sua motivação. Trata-se de uma função complexa e controversa. Não há 

dúvida que a avaliação dos resultados da aprendizagem tem um caráter retroativo, 

no sentido em que a sua natureza condiciona frequentemente, não só o esforço, 

como também as estratégias de aprendizagem que os alunos apresentam. Neste 
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sentido, podemos argumentar duas razões pelas quais uma boa avaliação influencia 

positivamente a motivação dos alunos.  

Por um lado, a experiência diz-nos que o esforço do professor para ajudar os alunos 

não influencia suficientemente o esforço de muitos alunos se a avaliação for 

inconsequente. A função motivadora da avaliação decorre, em grande parte, do seu 

significado como “prestação de contas”. As pessoas, no geral, trabalham mais 

quando o seu trabalho é avaliado e da referida avaliação se obtém um 

reconhecimento. 

Para isso, não obstante, é necessário que o aluno tenha expetativas de sucesso. Se a 

avaliação o conduz a uma constante experiência de fracasso acabará por acreditar 

que não vale a pena esforçar-se. Sabemos que o aluno que tem problemas de 

aprendizagem tende a atribuir as razões dos seus êxitos e fracassos a variáveis que 

não pode controlar, o que influencia o seu esforço. Uma avaliação meramente 

sumativa não consegue que estes alunos se motivem por se sentirem um pouco mais 

competentes, e muito menos por disfrutar dos valores sociais ou culturais que 

podem intrinsecamente estar ligados ao resultado da aprendizagem.  

Para que a avaliação, particularmente no 1º Ciclo, tenha uma autêntica função 

motivadora deve, portanto, proporcionar experiências de êxito e potenciar a 

consciência do progresso na aprendizagem de todos os alunos. Isto é muito difícil de 

conseguir sem uma avaliação contínua e formativa adequada ao nível de cada aluno. 

A avaliação será autenticamente motivante se recompensa o esforço de um modo 

contingente e proporcional. Pode também implicar um custo, não tanto para quem 

não atinge um certo padrão, mas para quem não se esforça, ou não consegue 

melhorar de acordo com as suas capacidades, evitando, na medida do possível, a 

comparação entre os alunos. Em definitivo, a avaliação assim concebida não se 

entenderia como um “muro”, mas como uma “escada” com muitos degraus, cujos 

escalões têm a altura adequada à capacidade dos alunos. Construir esta escada 
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implica paralelamente um maior trabalho por parte do professor do que uma 

avaliação reduzida a um exame final.  

Por outro lado, a avaliação não só incentiva, mas também orienta o esforço do 

professor e dos alunos. Sabemos que um dos principais fatores que afetam as 

estratégias de aprendizagem dos alunos são as suas expetativas sobre como vai ser 

avaliado. Nas palavras de Elliot a maneira mais rápida de mudar a forma de aprender 

dos alunos é mudar a forma de avaliar.   

Novamente, pode observar-se que a avaliação geral tem aqui também um efeito 

motivacional muito diferente entre os alunos. Uma avaliação meramente sumativa e 

classificadora pode ser inclusivamente prejudicial para aqueles alunos que não têm 

expetativas de êxito ou que são incapazes de autorregular a sua aprendizagem. As 

atividades de avaliação são percecionadas por estes alunos como uma constante 

ameaça contra a sua autoestima e uma fonte de ansiedade. Os seus resultados são 

regidos por variáveis que eles não acreditam poder controlar. Isso bloqueia uma 

adequada planificação e revisão dos resultados que desencadeiam. Atuam 

impulsivamente ou por tentativa e erro. Frequentemente procuram indicadores 

externos irrelevantes ou equívocos (como o gesto do professor), em vez de 

concederem tempo suficiente para pensar, para prevenir os seus erros e modificar as 

suas estratégias.  

Para reduzir este efeito nocivo, a avaliação deve facilitar que o aluno avaliado tome 

consciência dos seus erros e dos seus progressos e se implique na autorregulação da 

sua atividade, questão esta que dificilmente se poderá conseguir com uma mera 

classificação do grau de aprendizagem obtido no final de uma unidade didática. Para 

além disso, é essencial que o aluno conheça antecipadamente o tipo de tarefa e os 

critérios de avaliação e que estes sejam congruentes com as competências e os 

objetivos da aprendizagem. Não podemos pretender, por exemplo, que os alunos se 
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esforcem por tentar compreender o que estudam se a avaliação premeia 

unicamente a quantidade de informação que recordam.  

1.4.- Agentes e intervenientes na avaliação  

No 1º Ciclo predomina um sistema de heteroavaliação em que os professores (e 

ocasionalmente um agente externo) definem os critérios e atividades de avaliação 

da aprendizagem dos alunos, recolhem a informação e analisam-na. No entanto, a 

avaliação não deveria ser uma atividade exclusiva do professor.  

Para autorregular a aprendizagem é necessário aprender a detetar os próprios erros 

e a necessidade de melhorar. Denominamos coavaliação aquela em que os próprios 

alunos participam em todas ou em algumas das fases da avaliação, ou autoavaliando 

o seu trabalho, ou colaborando na avaliação dos seus companheiros. 

Uma boa autoavaliação contribui para que o aluno se comprometa na 

autorregulação da sua aprendizagem. Para isso deve abordar algo mais do que a 

constatação de que o resultado de um trabalho está certo ou errado. Nem sequer é 

suficiente que o aluno o compare com um modelo fornecido pelo professor. É 

recomendável que o aluno participe na concretização de alguns critérios de 

avaliação de acordo com os objetivos que tenham sido definidos; contraste os 

resultados com os referidos objetivos e critérios; reveja a adequação das estratégias 

e operações que aplicou e tente justificar aquilo que deve modificar. Todo este 

processo é mais produtivo quando se coloca a partir de tarefas relevantes e abertas, 

que requeiram uma planificação estratégica, mas que sejam suficientemente 

estruturadas.   

A avaliação entre pares, por sua vez, não enriquece apenas a informação que o 

professor faculta. Identificar as realizações e os erros de outros ajuda-nos a 
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reconhecer os nossos próprios erros. Para isso, novamente, é necessário que a 

coavaliação não se limite a uma classificação do trabalho do companheiro. Quando 

os alunos justificam as necessidades de melhoria de um trabalho eles são forçados a 

verbalizar as estratégias e raciocínios que eles mesmos utilizaram, o que ajuda a 

melhorar a sua própria aprendizagem. Por outro lado, a maioria dos alunos aplica-se 

mais a discutir e rever criticamente os próprios trabalhos quando as avaliações 

precedem dos companheiros do que do próprio professor. A referida avaliação é 

especialmente útil quando faz parte de um processo interativo, em que o aluno pode 

voltar a entregar e/ou defender o trabalho, depois de o rever, explicitando as 

melhorias introduzidas e argumentando as sugestões não aceites.     

1.5.- Termos e critérios de comparação 

Do ponto de vista de Dominicé (1979), não é possível conhecer a finalidade da 

avaliação sem perceber a evidência do poder que orienta o sistema escolar ou a 

organização educativa. A avaliação pedagógica não pode, então, ser considerada 

independentemente do contexto social. Quaisquer que sejam as suas modalidades 

ela torna-se de forma mais ou menos clara num instrumento de organização social 

ou numa expressão do poder institucional. Poderemos, assim, afirmar que as 

funções que a avaliação assume no contexto escolar pressupõem as mesmas 

intenções determinadas pelo funcionamento e organização do sistema escolar. 

Os sistemas de avaliação têm uma ligação estreita com os fenómenos da exclusão 

escolar e da exclusão social (Perrenoud, 1986), que por sua vez têm um grande 

impacto nos sistemas económicos e nos sistemas sociais. Ao longo dos tempos o 

conceito de avaliação tem evoluído. O desenvolvimento dos sistemas educativos e a 

evolução de modelos pedagógicos deram origem a várias conceções de avaliação 
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educativa, em função dos termos e critérios de comparação nos quais se 

fundamenta a referida avaliação.  

Avaliação normativa 

De um conceito clássico de avaliação como uma medida relativa, em que se toma 

para referência normativa a média de um grupo (Bonniol, 2001; Fernandes, 2009; 

Perrenoud, 1984; Pinto & Santos, 2006; Valadares & Graça, 1998), passou-se a um 

conceito de medida absoluta, estabelecendo a coerência entre as realizações dos 

alunos e os objetivos definidos (Bonniol, 2001; De Ketele, 1986; Fernandes, 2009; 

Pinto, 1994; Pinto & Santos, 2006; Porcher, 1987) para, finalmente, se considerar 

que a avaliação, passando por uma medida, acaba na sua interpretação, isto é, na 

construção de um campo de significados, procurando desenvolver processos cujo 

principal propósito é o de contribuir para a aprendizagem (Allal, 1994; Ardoino & 

Berjer, 1986; De La Torre, 1994; Hadji, 2001; Pinto, 1994; Pinto & Santos, 2006; 

Santos et al., 2010). Nesta perspetiva, a avaliação deixa de ser um fim em si mesma, 

passando a ser encarada como um processo que se pretende integrado no processo 

de ensino e aprendizagem, como um importante instrumento pedagógico e 

formativo, ao serviço de todos os intervenientes no processo educativo, equivalente 

a ensinar a pensar e a aprender a aprender. 

Avaliação criterial 

Uma avaliação de qualidade deveria proporcionar informação válida e fiável, não só 

aos professores, mas também aos próprios alunos acerca do grau de consecução dos 

objetivos de aprendizagem. Neste sentido, os critérios e normas de avaliação do 

currículo escolar permitem recolher indicadores observáveis a partir dos quais os 

professores vão inferir se os alunos conseguiram desenvolver as competências que 
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se pretendiam e se assimilaram os conhecimentos fundamentais. São, portanto, a 

base para planificar que tipo de informação se quer obter de tudo o que os alunos 

supostamente aprenderam e como se vão desenvolver as atividades de avaliação.  

Os critérios do currículo oficial constituem um referente normativo que pode 

concretizar-se no projeto curricular. Pode, por exemplo, introduzir-se um critério de 

avaliação que, embora não apareça explicitamente no currículo oficial, faça 

referência a um objetivo do projeto curricular que se considere muito relevante. 

Também é possível que um critério indique os conhecimentos, habilidades e/ou 

atitudes que os alunos devem evidenciar nas tarefas de avaliação.  

Embora os critérios façam referência ao que se considera mais importante podem 

formular-se com diferentes graus de generalidade. Nas programações da aula 

podem concretizar-se critérios mais específicos, tendo em conta os objetivos e os 

conteúdos de cada unidade didática. 

No contexto de uma completa coavaliação, os alunos podem participar também na 

elaboração dos critérios de avaliação da sua própria aprendizagem de modo a 

servirem de base de orientação da própria tarefa (veja-se Sanmartí, 2007). A 

participação dos alunos na elaboração dos critérios de avaliação é particularmente 

útil quando se referem a processos específicos implicados em tarefas abertas e que 

requerem autorregulação. 

Embora não seja necessário refletir os critérios de classificação nas programações da 

aula é importante que o professor preveja como distinguirá, entre os alunos, os que 

alcançaram os objetivos satisfatoriamente e também aqueles que conseguiram um 

nível de aprendizagem muito bom ou excelente. Estes critérios deveriam contemplar 

não só a realização de provas de avaliação no final de uma ou várias unidades 

didáticas, mas também a realização de diversas atividades de aprendizagem ao longo 

de cada unidade. Seria incoerente planear uma avaliação contínua na qual o 

trabalho dos alunos fora supervisionado de um modo mais ou menos constante, 
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para depois decidir a maior parte da classificação em função dos resultados de uma 

prova de avaliação final. Uma parte importante da classificação dos alunos deveria, 

portanto, decidir-se muito antes. Os critérios de classificação concretizariam o peso 

de todas estas atividades de avaliação contínua e final. Em todo o caso, não devemos 

esquecer que esta classificação pode complementar, mas não substituir, a 

informação qualitativa e personalizada que provem de uma autêntica avaliação. 

Avaliação personalizada 

A intervenção educativa deve contemplar como princípio a diversidade dos alunos, 

como forma de garantir o máximo desenvolvimento de todos, assim como uma 

atenção personalizada em função das necessidades de cada um.  

Esta perspetiva de ensino e aprendizagem fundamenta-se na consideração do aluno 

como sujeito ativo. Um sujeito capaz de explorar e transformar o contexto que o 

rodeia. É uma resposta educativa que, reconhecendo o ser humano como pessoa 

ativa, contraria o ensino massivo que não atende às características individuais de 

cada um, centrando a atenção no aluno sem esquecer a sua dimensão social, 

permitindo, assim, a autorrealização do sujeito a partir da consciência das suas 

potencialidades e oportunidades para reconhecer o seu valor. Deste modo, não é 

uma resposta apenas a um único aluno (individual), nem ao grande grupo (coletivo), 

é a atenção total ao aluno dentro do grupo, fomentando o seu desenvolvimento 

individual e social (Jardón, Sancho-Álvarez & Grau, 2014). 

Cada classe, cada aluno e cada situação de ensino reflete características únicas e 

singulares. As ações educativas e, portanto, as ações avaliativas são intencionais, 

dependendo das intenções e dos significados atribuídos pelos seus 

protagonistas. Assim sendo, a avaliação personalizada é uma componente essencial 

e complexa dos processos de ensino e aprendizagem, tendo como propósito 
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fundamental garantir, melhorar e reorientar, sempre que necessário, as 

aprendizagens dos alunos. 

Numa perspetiva integral, o ensino da matemática deve garantir as necessidades 

formativas e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas dos alunos. 

Deve, também, considerar as finalidades sociais que compreendem o domínio de 

destrezas matemáticas básicas para todos os alunos. Aceitar esta postura significa 

potenciar nos alunos as capacidades que lhes permitam dar respostas aos problemas 

reais nas diferentes dimensões do desenvolvimento pessoal. 

Entender a avaliação como parte integrante do ensino proporciona um quadro para 

pensar sobre as suas interações. A avaliação e o ensino coexistem e reforçam-se 

mutuamente. Esta perspetiva permite que o professor processe informação sobre o 

que o aluno sabe e utilize esta informação para guiá-lo na construção da sua 

aprendizagem. 

Existindo a necessidade de adaptar os diferentes elementos curriculares para 

conseguir progressos nas capacidades do aluno, os mais significativos resultam da 

metodologia e da avaliação. Esta não deve ser igual para todos, mas adotar modelos 

de aplicação que se adaptem aos alunos e favoreçam a sua integração na escola e na 

sociedade. 

A necessidade de atender à diversidade dos alunos (estilo cognitivo, ritmo de 

aprendizagem, interesses e também capacidades e limitações) é uma das 

importantes razões que deveria implicar a mudança nas práticas avaliativas nas 

diferentes etapas da educação, sobretudo no 1º Ciclo do Ensino Básico. Daí a 

importância da valorização dos processos e da adequação das estratégias de 

intervenção da parte do professor às características de todos os alunos. A avaliação 

personalizada, qualitativa é fundamental para se compreender que o mais 

importante é o desenvolvimento dos alunos, de cada aluno e não apenas a sua 

classificação. 
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2.- DIMENSÕES E ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS DA 
AVALIAÇÃO  

Rodrigues (1994) refere três grandes dimensões - metodológica, ética e política - que 

constituem eixos à volta dos quais decorre muita da reflexão, problematização e 

debate acerca da avaliação. O autor afirma a existência de relações de 

interdependência entre as várias dimensões, na medida em que a opção 

metodológica irá condicionar e influenciar as opções éticas e políticas da avaliação. 

Neste sentido, refere: 

 A uma ontologia corresponde naturalmente uma axiologia, uma ética, uma política, 
uma epistemologia e uma pedagogia. Será pois ela a raiz da articulação entre as 
dimensões metodológica, ética, política e pedagógica da avaliação, articulação por 
referência à qual se fundamentam ou justificam os dispositivos, processos e modelos 
de avaliação e com base na qual se aceitam diferentes definições dos próprios 
conceitos ou práticas de avaliação (p. 94). 

 

A avaliação no domínio da educação emerge com maior impacto por volta do século 

XVII nos colégios e é indissociável do ensino de massas e da escolaridade obrigatória 

do século XIX (Perrenoud, 1999). Tem vindo a ocupar um espaço cada vez mais 

significativo e mais amplo na educação e na área do desenvolvimento de programas 

sociais e educacionais. 

Neste domínio, a avaliação é uma componente essencial do processo educativo e a 

sua função estruturante deverá estar presente no quotidiano escolar, 

nomeadamente ao nível da regulação das práticas pedagógicas, das aprendizagens 

dos alunos e das relações com a comunidade (Dominicé, 1979; Fernandes, 2009; 

Noizet & Caverni, 1985; Perrenoud, 1999; Pinto, 1994; Pinto & Santos, 2006; Santos 

et al., 2010; Valadares & Graça, 1998; Vial, 2001).  

Guba e Lincoln (1989), por seu lado, distinguem quatro gerações de avaliação ao 

longo dos últimos cem anos: avaliação como medida; avaliação como descrição; 

avaliação como juízo de valor e avaliação como negociação e construção. 
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Mas, apesar das diferentes designações, parece haver convergência no 

reconhecimento de quatro grandes dimensões ou ideias estruturantes que 

marcaram a avaliação ao longo do último século (Pinto & Santos, 2006): 

• Avaliação como medida;  

• Avaliação como uma congruência entre os objetivos e os desempenhos dos 

alunos;  

• Avaliação como um julgamento de especialistas;  

• Avaliação como uma interação social complexa.  

De acordo com Guba e Lincoln (1989), a evolução dos significados que foram sendo 

atribuídos à avaliação não pode ser desvinculada dos contextos históricos e sociais, 

dos propósitos e das conceções filosóficas dos responsáveis pela conceção, 

desenvolvimento e concretização das avaliações. 

Valadares e Graça (1998) referem que cada nova conceção não substitui 

completamente a anterior, permanecendo traços de todas elas no entendimento 

mais atual da avaliação.  

Do ponto de vista de Pinto e Santos (2006), não é possível falar-se do sentido 

atribuído à avaliação sem o relacionar com o que se entende por ensino e 

aprendizagem. Assim, explicitam, a avaliação está interrelacionada com o modelo 

pedagógico que assenta nas conceções entre ensinar e aprender e nas relações que 

estas conceções determinam. Os autores estabeleceram esta relação recorrendo a 

Houssaye, que define a situação pedagógica como um triângulo (Figura 2.1) cujos 

vértices representam o saber (os conteúdos), o professor (o formador) e os alunos 

(os formandos), e cujos lados representam as relações que se estabelecem entre 

estes fatores educativos, dois dos quais se constituem como sujeitos ativos (numa 

relação recíproca) e o terceiro desempenha um papel passivo, ou de morto, no dizer 

de Houssaye (1994, p.15).   
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De acordo com o autor, todo o modelo pedagógico se articula numa relação 

privilegiada entre dois destes três elementos e exclusão do terceiro. A relação 

professor-saber caracteriza o processo ensinar; a relação aluno-saber caracteriza o 

processo aprender; e a relação professor-aluno caracteriza o processo formar. O 

tipo de prática pedagógica pode, assim, ser definido através da compreensão de 

quem desempenha o papel passivo e, em contraponto, quais são os elementos 

ativos. 

Figura 2.1. Triângulo pedagógico (Houssaye, 1994, p.15) 

 
 

Mudar de pedagogia significa mudar a relação de base estabelecida ou processo 

que é visto, pelo autor, como um conjunto estruturado de fenómenos ativos e 

organizados no tempo (p.16). 

2.1.- Avaliação como medida 

Na primeira geração, conhecida como a geração da medida, avaliação e medida 

eram sinónimos. A avaliação era vista como uma questão técnica que por meio de 

testes bem construídos permitia medir com rigor e isenção as aprendizagens 

escolares dos alunos.  
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Tradicionalmente ligada à escola, esta conceção de avaliação passou também a estar 

presente na formação de adultos, na formação para a pesquisa e no universo das 

empresas (Bonniol & Vial, 2001). 

Designado por Idade da Reforma (Madaus et al., 2000), o século XlX foi marcado por 

grandes mudanças não só a nível social, mas também dos próprios sistemas de 

ensino que sofreram grandes alterações. A revolução industrial veio determinar 

transformações na organização social, o que implicou a necessidade de permanentes 

avaliações das estruturas existentes. “Estas avaliações de natureza informal foram 

iniciadas especialmente em Inglaterra e nos Estados Unidos e constituíram a base de 

uma abordagem empírica da avaliação de programas educacionais. Este facto deu 

origem ao aparecimento, nos países ocidentais, de processos de medição formal na 

prática educacional” (Valadares & Graça, 1998, p.35).  

Assim, durante o século XIX, a massificação escolar resultante da introdução da 

escolaridade obrigatória teve como consequência a impossibilidade de realização de 

inúmeros exames orais, surgindo a necessidade de generalizar e valorizar os exames 

escritos. O desenvolvimento da avaliação esteve, por isso, estritamente ligado quer à 

evolução dos sistemas de ensino, quer à evolução da sociedade e das suas relações 

com a escola, com o mundo do trabalho e com a conceção de cultura. 

Como refere Bartolomeis (1981) os aspetos técnicos da avaliação estão 

subordinados às forças sociais que influenciam o rendimento e o comportamento. 

Estando neles implícitos os valores sociais existentes, pode afirmar-se que a 

avaliação permanece dependente da conceção da cultura e do saber instituído. 

Segundo Perrenoud (1984), colocaram-se problemas de justiça e de rigor do sistema 

e verificam-se várias transformações na estrutura do sistema educativo: 

hierarquizou-se o ensino passando a ter uma organização vertical com a introdução 

de ciclos de estudo em que a frequência de um dado ciclo depende do 

aproveitamento obtido no ciclo anterior; as escolas determinam o que é necessário 



 Capítulo 2 
Marco Teórico 

 

  

69 
 

  

ensinar e as classes são progressivamente integradas num sistema de ensino único, 

facto que permite a circulação dos indivíduos no seu interior a partir da 

regulamentação de normas de seleção e de orientação (funções garantidas pela 

avaliação); a crescente mobilidade geográfica dos alunos devido a fatores 

relacionados com a migração fez prever transferências de alguma forma facilitadas 

pela “standartização” do currículo; os pedidos de certificação de competências 

adquiridas para o exercício de uma profissão implicavam, para além de uma boa 

seleção, uma boa certificação. 

Com o aumento da população escolar surgem novas preocupações de âmbito 

económico e social, nomeadamente a procura de igualdade de tratamento e a 

avaliação passa a ter um papel mais relevante. Este facto implicou mudanças ao nível 

da conceção e das práticas avaliativas surgindo a necessidade de generalizar e 

valorizar os exames escritos.  

Começam a desenvolver-se as técnicas de medição vindo a dar origem, já no virar do 

século, ao período do movimento de medida psicométrico, procurando-se substituir 

procedimentos subjetivos e aleatórios da avaliação por medidas mais objetivas e 

sistematizadas. 

Destacam-se, no século XlX, os contributos dos americanos Horace Mann (pela 

enumeração das vantagens dos testes escritos e sugestão da inclusão de diversos 

elementos (número, natureza e grau de complexidade das perguntas de modo a 

torná-los mais adequados, facto que ainda hoje se mantém) e Joseph M. Rice (pela 

criação dos testes comparativos); do inglês George Fisher (pela primeira divisão e 

uso de uma escala de medida de desempenho); e do alemão Hermann Ebbinghaus 

(pela primeira utilização de testes de completamento para estudos da capacidade 

mental dos jovens em idade escolar) (Valadares & Graça, 1998; Pinto & Santos, 

2006). 
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Entre 1900 e 1930, deu-se especial ênfase à sistematização, à normalização e 

sobretudo à eficiência dos testes, na tentativa de racionalizar a avaliação das 

capacidades humanas. É o período da chamada Idade da Eficiência e dos Testes 

(Madaus et al., 2000). 

Na primeira parte deste período, começa a preocupação de medir com rigor as 

características psicológicas do ser humano e, em 1905, Alfred Binet e Theodore 

Simon desenvolveram as primeiras escalas de inteligência as quais deram origem ao 

chamado coeficiente de inteligência, resultante do cociente entre a idade mental e a 

idade cronológica das pessoas. Este tipo de teste mental foi largamente utilizado 

para fins de recrutamento, encaminhamento e orientação de jovens para as Forças 

Armadas e tornou-se cada vez mais popular em alguns sistemas educacionais nos 

primórdios do século XX (Fernandes, 2009). Este autor sublinha, de acordo com 

Guba e Lincoln (1989) e Madaus et al. (2000), dois fatores que influenciaram esta 

primeira geração de avaliação. 

Um dos fatores relacionado com a afirmação dos estudos sociais e humanos, em 

particular nos sistemas educacionais e de saúde, que começavam a ser realizados em 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e França, cuja investigação, então considerada 

sem uma base sistemática, era “pressionada” a seguir o método experimental (com 

significativos sucessos na Matemática e nas Ciências Experimentais ao longo do 

século XVIII e princípio do século XIX) como forma de afirmação e credibilização na 

comunidade científica. De facto, os teste para medir aptidões ou aprendizagens 

humanas permitiam quantificá-las, compará-las e ordená-las numa escala. Era 

possível, assim, trabalhar matematicamente os resultados e proceder a 

transformações que poderiam servir diferentes finalidades e, simultaneamente, 

através da utilização do método científico, obter a credibilidade pretendida para os 

estudos sociais e humanos. 
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Outro fator relacionado com a emergência do movimento da gestão científica do 

mundo que procurava tornar mais eficiente, eficaz e produtivo possível o trabalho 

do ser humano através de métodos de gestão e que muito influenciou o 

desenvolvimento e utilização dos testes para fins educativos. A sistematização, a 

padronização e a eficiência caracterizavam o essencial desse movimento que teve 

em Fredrick Taylor o seu principal teórico e cujas conceções essenciais foram 

rapidamente adotadas pelos sistemas educacionais. Nesta fase, os testes acabam 

por ter um papel determinante para medir e verificar se os sistemas educacionais 

“produziam bons produtos a partir da matéria-prima disponível – os alunos” 

(Fernandes, 2009, p. 46). 

Considerado por muitos autores como o início da era moderna da medição 

comportamental, enquadra-se na chamada perspetiva psicométrica da avaliação em 

que há a preocupação de investigar padrões observáveis de respostas a 

determinadas tarefas e quantificar os aspetos subjacentes a determinadas 

características psicológicas ou educacionais. Assim, a avaliação caracteriza-se pela 

medição o mais objetiva possível dos resultados de aprendizagem dos alunos, ou 

seja, como um processo que implica comparar e traduzir essas comparações 

atribuindo um número (Valadares & Graça, 1998).   

Com o desenvolvimento do modelo psicométrico, a avaliação escolar, encarada 

como uma medida, implicou um estudo sistemático dos exames e em particular do 

sistema de atribuição de notas e do comportamento dos examinadores 

(variabilidade intra e inter individual) e dos examinandos. Pretendia-se, com a 

utilização deste modelo, construir instrumentos credíveis do ponto de vista da 

fidelidade e da fidedignidade no sentido de melhorar o processo de atribuição de 

notas, criando uma espécie de “balança, acima de qualquer suspeita” (Santos et al., 

2010, p.8). Este facto conduziu a uma identificação dos métodos de avaliação com os 
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de seleção, originando assim uma contradição entre a avaliação e os seus métodos e 

as finalidades educativas da escola (Pinto, 1994). 

A ênfase recai na medida e nos processos que a produzem, nomeadamente nos 

testes e exames escritos atribuídos no final do processo de ensino e de 

aprendizagem, corrigidos e classificados em função de critérios normativos que 

constituíam o referente da avaliação (Figari, 1996), modelos de respostas que 

serviam de comparação com as respostas dos alunos e dos alunos entre si. Esta é a 

fase de desenvolvimento do que se designou como Docimologia e que se estendeu 

ao longo de grande parte do século XX. O termo, proposto por Henri Piéron deriva 

do grego dokimé que significa prova e docimástica (dokimastikos) que designa o 

estudo das técnicas de exame (Bonniol & Vial 2001). 

No contexto pedagógico, este paradigma que encara a avaliação como medida 

estabelece uma pedagogia do saber, privilegiando a relação professor-saber (Figura 

2.2), dando ao aluno um lugar passivo. É o processo ensinar, de acordo com 

Houssaye (1994) centrado na transmissão do saber aos alunos da melhor forma 

possível (ensinar). Os alunos deverão reter e reproduzir o saber tal qual é 

transmitido (aprender) sem nenhuma reconstrução ou reflexão sobre o mesmo. 

Figura 2.2. Processo ensinar (Houssaye, 1994, p.16) 
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Ao professor compete ensinar. Ao aluno ouvir e reproduzir. Este princípio de ensino, 

centrado no professor, é visto como um processo de transmissão de saberes e a 

aprendizagem entendida como um processo de reprodução desses mesmos saberes. 

O aluno é considerado um ator passivo, sendo mais importante o que ele consegue 

fazer do que o modo como se desenvolve a sua aprendizagem.  

A avaliação, que ocorre no final de um período de ensino, é considerada como a 

medição da diferença existente entre o modelo do professor e a reprodução do 

aluno, sendo os erros considerados indicadores de dificuldades de aprendizagem 

atribuídas aos próprios alunos, nomeadamente a falta de atenção ou de memória, a 

ausência de esforço ou de trabalho, ou ainda, embora menos provável, à forma 

pouco eficiente de transmissão do saber por parte do professor (Pinto & Santos, 

2006). 

Os resultados produzidos dão origem a hierarquizações de excelência, pressupondo 

uma desigualdade de competências relacionadas com as normas de conduta, 

comportamentos e com os sistemas ou escalas de valor assumidos. No entanto, a 

excelência é um valor social que se atribui a determinadas aprendizagens, varia 

entre sociedades e culturas e, no que designamos pela mesma cultura, nem sempre 

é estável (Reboul,1991). A excelência é sempre o reconhecimento de um valor. No 

campo escolar “a excelência corresponde ao domínio de uma prática, aos objetivos 

que se perseguem, os quais apenas serão alcançados pelos melhores alunos” 

(Perrenoud, 1984, p.132). Traduzida num valor numérico, uma nota, a avaliação é 

então atribuída por comparação com a globalidade da turma: é a avaliação como 

uma medida relativa, em que se toma para referência a média de um grupo.  

Nesta perspetiva, o modelo ideal a que os resultados se deverão ajustar é a chamada 

Curva de Gauss ou Curva Normal (Hadji, 1989), aceitando-se como natural um ensino 

e uma avaliação onde apenas metade dos alunos ultrapassa a média e admitindo a 

inevitabilidade da outra metade não o conseguir.  
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Esta conceção de avaliação como medida, exclusivamente do domínio cognitivo, tem 

funções normativas (na medida em que compara os alunos entre si e procura 

uniformizá-los) e seletivas (na medida em que, a partir de um padrão, mede a 

ausência de conhecimentos, condenando o aluno à repetência ou permitindo-lhe a 

passagem ao ciclo seguinte). 

Os alunos são comparados e depois classificados. No decorrer do ano letivo, os 

trabalhos, as participações orais, as notações dos trabalhos individuais criam 

“pequenas” hierarquias de excelência. No entanto, como refere Perrenoud (1999), 

nenhuma delas é decisiva, mas juntas antecipam a hierarquia final.  

O autor esclarece que a nota é uma “mensagem” que não diz ao aluno o que ele 

sabe, mas o que lhe pode acontecer se “continuar assim até ao final do ano”. Mas, 

uma avaliação deste tipo não informa sobre as competências ou como os alunos 

produzem a aprendizagem e a construção dos conhecimentos. “Ela sanciona os erros 

sem procurar os meios para os compreender e trabalhar” (p. 15).  

De acordo com Perrenoud (1984), “as hierarquias escolares têm uma forte influência 

nos juízos de valor e articulam-se com a pertença a determinada classe social” 

(p.101). Assim, a excelência que existe na escola parece reproduzir a excelência 

social. Neste sentido, a excelência social é escolarizada, permanecendo 

praticamente inalterável. 

Repensar as normas de excelência da escola passa também por questionar a 

excelência social, tendo presente que o êxito e a realização pessoal não coincidem, 

necessariamente, com as excelências que a escola atual promove. Para Perrenoud 

não é a escola que inventa as hierarquias de excelência nem as estratégias 

discriminatórias. A escola apenas se limita a legitimá-las. Acrescenta ainda que “ a 

escola é o lugar em que a pressão social a favor da excelência é a mais forte, a mais 

contínua e a mais inevitável” (p. 200), pelo que, do ponto de vista de Baptista (1999), 
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a avaliação aparece como “potenciadora de conflitos na instituição escolar porque 

nela confluem problemas sociais que não é fácil ultrapassar” (p. 23). 

As funções da avaliação decorrem das funções que são atribuídas à escola. Sendo à 

escola exigida a função de certificar, a avaliação adquire, inevitavelmente, uma 

dimensão social que extravasa os muros da escola e serve de suporte à própria 

organização da sociedade através da distribuição do tecido social. É a avaliação 

escolar, a partir da classificação como um indicador para a seleção do aluno no 

interior do sistema escolar, que decide as funções e o estatuto de cada cidadão no 

seio da sociedade em que vive. Como referem Pinto e Santos (2006), a avaliação 

adquire, assim, um peso significativo não só no campo social, mas também na vida 

de cada cidadão, reforçando os mecanismos de reprodução social (Bourdieu & 

Passeron, 1970) características desta geração que têm ainda uma considerável 

influência nos sistemas educativos atuais (Fernandes, 2009). 

2.2.- Avaliação como congruência entre os objetivos e os 
desempenhos dos alunos 

A segunda geração de avaliação, geração da descrição, assim designada por Guba e 

Lincoln (1989) procurou superar algumas limitações detetadas nas avaliações da 

geração anterior, tendo a medida deixado de ser sinónimo de avaliação. 

Verificou-se, neste período, o desenvolvimento de estudos, nomeadamente ao nível 

dos instrumentos e dos procedimentos de avaliação, procurando torná-la mais 

objetiva e mais credível, pois era evidente a constatação das divergências entre 

avaliadores (intra e interavaliadores) e a arbitrariedade e subjetividade dos 

instrumentos utilizados. 
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Era necessário reforçar a credibilidade do sistema de avaliação. Com o modelo do 

professor como referência, como é possível garantir que uma mesma nota, atribuída 

por diferentes professores possa ter o mesmo significado ou ser indicador do mesmo 

saber? De acordo com Cardinet (1992), a pesquisa de Laugier e Weinberg, publicada 

em 1938, já questionava a fidelidade dos corretores, e as pesquisas sobre 

docimologia de Piéron, em 1969, confirmaram as dúvidas sobre a objetividade 

dessas provas.  

As divergências existentes comprovam a subjetividade da avaliação e alguns efeitos 

explicam essas divergências (Noizet & Caverni, 1985; Hadji, 1989; Amigues & 

Zerbato-Poudou, 1996): efeito de ordem (tendência, num conjunto de testes a 

avaliar, para os primeiros serem sobreavaliados e os últimos subavaliados); efeito de 

assimilação (tendência para atribuir a nota ao aluno de acordo com as classificações 

anteriores); efeito de origem (tendência para julgar o teste tendo como referência o 

estatuto escolar e social do aluno); efeito de halo (tendência para julgar o teste em 

função da imagem que se tem do aluno, nomeadamente a participação e o 

comportamento e em função dos aspetos formais do próprio teste, como a 

apresentação); efeito de contraste (tendência para os testes extremos, 

particularmente bons ou particularmente maus, servirem de âncora à correção, 

influenciando a perceção dos professores e transformando assim a tarefa de 

avaliação absoluta em tarefa de avaliação comparativa). 

Neste sentido, dependendo a objetividade da avaliação de um teste, da ordem pela 

qual é corrigido, das características dos alunos e das representações dos professores, 

o (in) sucesso do aluno é o resultado da relatividade de um juízo que é determinado 

por fatores de ordem pessoal, psicológica e social e, também, por fatores 

curriculares. 

Fernandes (2009) menciona Ralph Tyler (1978) como um dos primeiros a propor um 

modelo para responder à problemática da avaliação, referindo-se à necessidade de 
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se formularem objetivos para que se pudesse definir mais concretamente o que se 

estava a avaliar.  

Esta nova conceção de avaliação assente na comparação dos desempenhos 

observáveis com os desempenhos esperados (e já não sobre a simples classificação 

dos alunos) tinha como referência central o conjunto de objetivos preestabelecidos e 

não as provas de caráter normativo centradas no grupo/turma. Ou seja, a avaliação, 

tendo por base um sistema de referência igual para todos os alunos que frequentam 

um determinado ciclo de estudos, é então entendida como uma comparação entre 

os objetivos que constituem o sistema de referência e o estado do aluno na 

consecução desses objetivos (Pinto & Santos, 2006).  

Cumprir esta finalidade implica, de acordo com De Ketele (1986), o enunciado das 

metas e objetivos do currículo; a classificação taxonómica dos objetivos; a definição 

de objetivos comportamentais, e a elaboração de instrumentos válidos e fiáveis 

(p.250). 

Este modelo, afirma De Ketele (1993), está na origem do sucesso das taxonomias e 

da pedagogia para a mestria proposta e desenvolvida por Bloom, difundida pela 

Europa, nomeadamente em Portugal, a partir de 1974, e conhecida como a 

pedagogia por objetivos.  

Nesta perspetiva, Bloom, Hastings e Madaus (1971) desenvolvem uma nova teoria 

da avaliação com base em métodos comportamentais, considerando que se uma 

aprendizagem se traduz sempre por um comportamento expresso era então 

necessário encontrar um equivalente em termos comportamentais. Para tal, 

desenvolvem uma taxonomia que permita eliminar as diferenças existentes entre os 

professores em que consideram os objetivos que se referem a três domínios: 

cognitivo, afetivo e psicomotor. Destacam o papel da avaliação na melhoria da 

gestão do processo ensino e aprendizagem e consideram o diagnóstico e a 

remediação duas componentes fundamentais nesta nova conceção de avaliação.  



 Capítulo 2 
Marco Teórico 

 

  

78 
 

  

Toda a aprendizagem é um percurso, afirma Porcher (1987). Um aluno parte de um 

determinado lugar (a sua competência no momento inicial da aprendizagem) e tenta 

atingir um outro lugar (que constitui o objetivo da aprendizagem). Uma das funções 

fundamentais da avaliação é permitir pontos de referência no percurso de 

aprendizagem de um aluno. Essas referências são fundamentais quer ao aluno quer 

ao professor, pois em cada momento de um percurso é preciso saber onde se 

encontra o aluno e indispensável elaborar instrumentos de avaliação que permitam 

definir não só o momento de chegada (em relação aos objetivos), mas também o 

ponto de partida. 

A avaliação adquire assim um novo significado no contexto educativo, oposto à 

ideia de utilização da escola para fins seletivos, passando a ter como função 

primordial a promoção do desenvolvimento do indivíduo (Bloom et al., 1971, p. 6). 

No contexto pedagógico, este paradigma que encara a avaliação como o meio de 

determinar a concordância ou afastamento entre os objetivos definidos e os 

desempenhos dos alunos privilegia a relação professor-aluno, atribuindo ao saber o 

estatuto de passivo (Figura 2.3). É o processo formar, de acordo com Houssaye 

(1994), centrado na relação entre o professor e o aluno. 

Figura 2.3. Processo Formar (Houssaye, 1994, p. 17) 

 

 
 

O papel central do professor deixa de ser classificar, distinguir e seriar alunos e passa 

por assegurar uma boa relação e estabelecer uma boa comunicação com os alunos, 
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no sentido de garantir o sucesso na aprendizagem. Neste processo, o erro aparece 

como indicador do funcionamento pedagógico e a avaliação como um instrumento 

de ajuda ao professor na gestão do programa, no sentido de criar melhores 

condições de aprendizagem (Pinto & Santos, 2006) e o processo avaliativo começa a 

fazer parte integrante do processo pedagógico deixando de fixar-se apenas nos 

resultados escolares dos alunos. 

Considerava-se, de acordo com Leite (1993), que os objetivos de aprendizagem, 

enquanto referente da avaliação, deveriam servir de controlo contínuo do processo 

de ensino e aprendizagem, permitindo a adequação da intervenção pedagógica face 

às necessidades dos alunos para, assim, obterem os melhores resultados possíveis 

na avaliação sumativa. Neste contexto, para além da medição dos resultados, a 

avaliação das aprendizagens passa a ter as funções de informação e de regulação do 

processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação passa de uma referência normativa (que compara os resultados obtidos 

pelos alunos) a uma referência criterial (ligada a uma conceção de ensino que 

preconiza o progresso de todos e informa sobre as competências adquiridas), ou 

seja, a interpretação dos dados é feita comparando as perfomances observadas no 

aluno com os critérios previamente definidos (Pinto & Santos, 2006). Desta forma se 

chega ao perfil dos resultados do aluno e se identificam os objetivos não atingidos, 

procurando entender quais os fatores que estão na origem do insuficiente domínio 

dos mesmos (Allal, Cardinet & Perrenoud, 1986). A observação dos comportamentos 

dos alunos permitia, assim, introduzir procedimentos de remediação e conduzir a 

ação pedagógica no sentido da construção e adequação destes mesmos 

procedimentos. 

Neste modelo pedagógico, os conteúdos programáticos deverão ser divididos em 

pequenas unidades temáticas de ensino e as tarefas desenvolvidas e hierarquizadas 

de acordo com a taxonomia dos objetivos propostos por Bloom (que contemplam 
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seis níveis do domínio cognitivo: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, 

síntese e avaliação), considerando o autor que “a arte de ensinar consiste na análise 

de um produto final complexo em componentes que devem ser atingidas 

separadamente e numa certa sequência” (Bloom et al., 1971, p.13). 

Defendia-se um ensino que se ajustasse aos pré-requisitos cognitivos e 

motivacionais dos alunos e que recorresse a estratégias diversificadas de 

individualização, procurando-se assegurar que a maioria dos alunos atingisse o 

domínio das aprendizagens escolares e cada um o melhor de si próprio. 

Sob a influência das teorias de Bloom procurava-se que a avaliação substituísse a 

tradicional curva de Gauss dos resultados escolares numa curva em J, significando 

que com o decorrer do tempo o desempenho dos alunos se aproxime até atingir os 

objetivos estabelecidos (Pinto & Santos, 2006). 

A partir de então, a tradicional relação dual entre professor e aluno foi substituída 

por uma estrutura triangular, na qual os objetivos de formação constituíam o critério 

objetivo em relação ao qual é realizada a avaliação.  

Partindo-se do princípio que toda a atividade pedagógica procura corresponder a um 

certo número de objetivos implícitos ou explícitos entendia-se que se os objetivos 

fossem explícitos, vários avaliadores poderiam avaliar os alunos de um mesmo ciclo 

de estudos em função dos mesmos objetivos (Pinto, 1989). Esta seria, assim, uma 

forma de ultrapassar as divergências na avaliação, acreditando que as mesmas 

tinham por base, não as práticas avaliativas mas condições exteriores às mesmas, 

nomeadamente a definição e explicitação dos objetivos. No entanto, não é possível 

avaliar tudo rigorosamente a partir de critérios simples e precisos, e devido à 

massificação do ensino, embora a nota se referisse ao domínio dos objetivos por 

parte de cada aluno era fácil, comparando os resultados, cair novamente na 

referência normativa (Bonniol & Vial, 2001). 
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As funções clássicas da avaliação determinam uma regulação ao serviço da 

sociedade, tendo como objetivo verificar que as competências dos alunos 

respondem às exigências do sistema. A avaliação formativa vem inverter esta 

perspetiva, tendo como objetivo assegurar uma regulação ao serviço do aluno, 

ocupando este um lugar central, o que significa uma adaptação das modalidades de 

intervenção. No entanto, Allal et al. (1986) apontam pelo menos duas limitações, 

referindo-se ao facto da avaliação formativa assentar no modelo do professor não 

tendo em conta o funcionamento do aluno. Em segundo lugar, referem que sendo o 

aluno o beneficiário da avaliação formativa ele não é verdadeiramente o seu agente. 

De acordo com o modelo defendido, a avaliação não tem como suporte qualquer 

reflexão por parte do professor ou do aluno, ou análise das razões justificativas dos 

erros ocorridos no percurso da aprendizagem, nem a tentativa de compreensão das 

dificuldades inerentes e decorrentes deste processo. Assim, apesar da importância 

da introdução de outros momentos de avaliação para além do final, é muito restrita 

a função de orientação da intervenção do professor neste modelo avaliativo e o 

sentido atribuído à aprendizagem é visto, apenas, como um somatório de pequenos 

comportamentos observáveis. Não são valorizadas as características individuais dos 

alunos nem o contexto de aprendizagem, fatores fundamentais na construção do 

processo de aprendizagem.  

Bonniol e Vial (2001) referem que “a avaliação por objetivos entra em contradição, 

no interior do próprio modelo, pela necessidade de inferir a partir de sinais 

observáveis a existência de capacidades, de competências e de operações mentais 

(p.128).  

Na mesma linha, Guigou (1971) afirma que a avaliação por objetivos limita a eficácia 

pedagógica, pois considera que os únicos resultados válidos são os previstos nos 

objetivos. O autor refere, ainda, que a aparente objetividade deste modelo de 

avaliação mascara alguns componentes fundamentais instituídos em toda a situação 
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pedagógica: o facto dos objetivos de formação propostos serem determinados pela 

instituição educativa como prática social que dá resposta a exigências sociais; os 

procedimentos pedagógicos que este modelo de avaliação pressupõe transformam 

as pressões institucionais sobre o formando, mas não modificam a relação 

pedagógica instituída. 

Para além do problema da objetividade, há ainda o facto contestado de se assumir 

que a avaliação termina quando o aluno atinge os objetivos, desligando-a do 

processo contínuo e sistemático que é o processo de ensino e aprendizagem. 

2.3.- Avaliação como julgamento de especialistas 

A terceira geração de avaliação designada por Guba e Lincoln (1989) como a geração 

da formulação de juízos de valor sobre as aprendizagens, sistema educacional ou de 

qualquer outro objeto, surge, tal como a segunda, da necessidade de superar falhas 

ou pontos fracos na avaliação da geração precedente (Fernandes, 2009). Representa 

uma conceção de avaliação na qual se reconhece a existência de várias perceções 

sobre a mesma realidade e se considera que a complexidade das situações 

educativas exige outras formas de avaliação e uma maior diversificação de 

estratégias (Barreira, 2007). 

Segundo Hadji (2003), este período centra o processo avaliativo num procedimento 

de juízo de valor emitido por um especialista, sendo a avaliação entendida como um 

juízo profissional em relação à situação de aprendizagem do aluno e para o qual é 

necessário ter critérios claros e precisos.  

Para além de uma grande expansão e desenvolvimento da avaliação, daí a 

designação de Idade do Desenvolvimento (Madaus & Stufflebeam, 2000), esta 

geração é coincidente com um grande dinamismo social e educacional que 
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caracteriza a década de sessenta. É uma época marcada por um período de reflexão 

e de ensaios teóricos no sentido de clarificar a multidimensionalidade do processo 

avaliativo (Escudero, 2003). De uma conceção de avaliação essencialmente técnica, 

evoluiu-se para uma conceção mais sistémica e abrangente através da apreciação do 

mérito e do valor dos objetos avaliados, não só focada nos alunos, mas passando 

também a incluir professores, projetos, currículos, programas, materiais, ensino ou 

políticas. 

Surgem, então, novos modelos avaliativos com a preocupação de sistematizar a 

própria ação de avaliação decorrentes das ideias de Cronbach e Scriven (Escudero, 

2003; Pinto & Santos, 2006) que se desenvolvem em duas grandes linhas concetuais 

(Pinto & Santos, 2006): uma, centrada no desenvolvimento dos instrumentos que 

sustentam a avaliação – uma tecnologia ao serviço dos objetivos e da sua medida 

(aprofundando a perspetiva de Ralph Tyler); outra, associando a avaliação ao 

processo de tomada de decisões (desenvolvendo a perspetiva de Cronbach). 

Na linha de desenvolvimento da tecnologia ao serviço dos objetivos e da sua medida, 

para além de se dar continuidade ao trabalho sobre uma maior clarificação dos 

objetivos, promove-se com especialistas a construção de instrumentos de avaliação 

centrados nos objetivos terminais de cada programa que permitem verificar a 

evolução dos alunos nos diferentes domínios do saber de forma a apoiar as decisões 

do professor. 

Na segunda linha concetual a avaliação é encarada como um processo de recolha de 

informação e de tomada de decisões. Nesta perspetiva, a avaliação pode ser 

entendida como a compilação e uso da informação para tomar decisões 

relativamente aos programas educativos.  

Assim, como referem Pinto e Santos (2006), são exigidas novas competências ao 

avaliador que deverá saber apreciar a qualidade e eficácia e produzir informações e 
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conhecimentos que sustentem uma tomada de decisão adequada. Daí considerar-se 

que a avaliação deve ser da responsabilidade dos especialistas.   

Na segunda metade da década de setenta, a emergência do paradigma qualitativo 

no campo das ciências sociais e humanas influencia as conceções sobre avaliação na 

medida em que as novas metodologias permitem valorizar aspetos até então não 

observados, como as atitudes, os valores implícitos ao ato de avaliar e dos seus 

atores, assim como os significados sociais das ações avaliativas. É uma época 

caracterizada pela pluralidade concetual e metodológica, como refere Escudero 

(2003), acrescentando que os modelos emergentes, alternativos, valorizam os 

contextos, os processos e os resultados da intervenção educativa (reconhecendo a 

fragilidade dos modelos baseados nos objetivos que tendem a reduzir a avaliação ao 

êxito e ao fracasso sem compreenderem a riqueza dos processos) e destacam a 

importância não só dos atos avaliativos, mas também do próprio avaliador e das 

relações sociais nos contextos em que a avaliação ocorre.  

De acordo com Pinto e Santos (2006) estes modelos preconizam uma abordagem 

sistémica, considerando-se que as tomadas de decisão não são neutras, mas 

condicionadas pelos diversos contextos - turma- escola- sociedade - e pela rede de 

relações que se estabelece entre eles de forma interdependente, como ilustra a 

Figura 2.4. 

Figura 2.4. Contextos de tomada de decisão do processo de avaliação (Pinto & Santos, 2006) 
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Neste tipo de abordagem, explicitam os autores, são contemplados três 

níveis/contextos de tomada de decisão em relação à avaliação: político-

administrativo (procede à regulamentação das leis – avaliação prescrita); 

institucional (interpreta os normativos legais – avaliação apropriada); e a turma, 

contexto imediato, na qual se concretiza o ato de avaliar através da relação 

professor-aluno (avaliação concretizada). 

Esta perspetiva valoriza a análise de toda a realidade tendo em conta a relação de 

interdependência com o meio que a envolve entre diversos contextos.  

De acordo com Allal et al. (1986) procura-se, neste período, desenvolver a avaliação 

entendida como um meio de regulação no interior do sistema de formação, 

assegurando “que os meios de formação propostos pelo sistema estejam adaptados 

às características dos alunos” (p.177). Assim, a avaliação assume uma função 

formativa porque a sua finalidade é a de facultar informações que permitam uma 

adaptação do ensino às diferenças individuais observadas no processo de 

aprendizagem numa sequência de três etapas: a recolha de informações relativas 

aos progressos e dificuldades dos alunos; a interpretação da informação recolhida; e 

a adaptação das atividades de ensino e aprendizagem de acordo com a 

interpretação das informações. Os autores consideram que “a regulação das 

atividades de aprendizagem será frutuosa, de um ponto de vista cognitivista, se o 

professor conseguir estabelecer uma dialética constante entre as observações dos 

processos de aprendizagem e as suas ações de intervenção nestes processos” 

(p.188).  

Nesta perspetiva cognitivista, procura-se compreender o funcionamento cognitivo 

do aluno face à tarefa proposta, saber quais as representações da tarefa por ele 

explicitadas e que estratégias ou processos utiliza para chegar a um certo resultado. 

Assim, o erro é visto como um indicador da natureza das representações ou 

estratégias elaboradas pelo aluno e cabe ao professor adequar a intervenção 
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pedagógica no sentido de orientar o aluno na realização da tarefa, estando os 

processos de avaliação formativa integrados nas atividades de ensino e 

aprendizagem (Pinto & Santos, 2006).  

De acordo com o exposto, no âmbito desta geração de avaliação passa a ser 

considerada uma visão mais complexa dos processos avaliativos, sendo destacadas 

algumas ideias fundamentais (Fernandes, 2009):  

A avaliação deve facilitar a tomada de decisões que regulem o ensino e as 

aprendizagens; a recolha de informação deve ser diversificada, indo para além dos 

resultados que os alunos obtêm nos testes; a avaliação deverá envolver todos os 

intervenientes educativos; os contextos de aprendizagem devem ser tidos em conta 

no processo de avaliação; a definição de critérios é considerada para que se possa 

apreciar o “mérito” e o “valor” de um dado objeto de avaliação. 

2.4.- A avaliação como uma interação social complexa 

No final dos anos oitenta, Guba e Lincoln (1989) propõem uma quarta geração de 

avaliação, também designada de negociação e construção, que constitui uma 

verdadeira rutura epistemológica com as anteriores, procurando dar resposta às 

limitações atribuídas às gerações antecedentes (Fernandes, 2009), nomeadamente, 

a visão da avaliação como gestão; a pouca atenção dada à multiplicidade de valores; 

e a defesa excessiva do paradigma positivista, limitando a compreensão da 

realidade (Escudero, 2003). Caracterizada como responsiva e construtivista, a 

avaliação é entendida como uma construção mental que decorre do processo 

interativo entre todos os intervenientes com base na negociação nas diferentes 

fases do processo avaliativo. Por isso é uma avaliação responsiva. É construtivista na 

medida em que procura conhecer as construções que exprimem a realidade através 
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da interação, destacando-se o papel do avaliador na negociação de significados e na 

procura de consensos. Por isso, esta geração de avaliação se caracteriza pela 

negociação.  

Alarga-se, neste período, a natureza da avaliação e aumenta a sua complexidade, 

devido a três razões principais descritas por Pinto e Santos (2006): a natureza 

relacional; o quadro de relações e o sistema de valores. 

A sua natureza relacional tem por base o processo de comunicação que implica uma 

intencionalidade recíproca entre os intervenientes na relação; a adequação do 

conteúdo da mensagem e a partilha de um código que garanta a eficácia da mesma 

para que a comunicação se estabeleça. O contexto pode ser facilitador se promover 

a avaliação através de diálogo, ou inibidor se limitar a comunicação a um monólogo 

unidirecional.  

Enquanto processo social, a avaliação faz parte de um quadro de relações com a sua 

cultura e dinâmicas próprias. Por isso se deve ter em conta a experiência dos 

diferentes atores e, consequentemente, os diferentes pontos de vista no sentido de 

os compreender através do processo de comunicação, promovendo o sentido das 

ações que decorrem dos julgamentos avaliativos.  

Como prática social, a avaliação deverá ser sustentada por um sistema de valores, 

questionando os processos, as consequências que dela decorrem e o sistema de 

valores implícitos na sua dinâmica.  

Tendo em conta os três aspetos destacados, os autores consideram que “a 

prioridade da avaliação através do(s) avaliador(es) é responder a problemas e a 

questões reais que afetam os diversos atores num determinado contexto ou numa 

situação concreta” (p. 37). 

No contexto pedagógico, este paradigma que encara a avaliação como uma relação 

social complexa privilegia o eixo aluno-saber, atribuindo ao professor o papel 
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passivo (Figura 2.5). É o processo aprender, de acordo com Houssaye (1994), 

centrado na relação entre os alunos e o saber: 

Figura 2.5. Processo aprender (Houssaye, 1994, p.18) 

 
 

Esta nova abordagem avaliativa, influenciada pela evolução dos modelos da 

psicologia construtivista, salienta o papel ativo das pessoas na construção dos seus 

próprios processos de desenvolvimento e aprendizagem e evidencia os fatores 

sociais e culturais na construção do conhecimento (Melo & Veiga, 2013). 

Muda o papel do professor, passando de transmissor do saber a organizador de 

contextos, procurando através de metodologias de trabalho ativas, promover a 

superação das dificuldades dos alunos e a sistematização dos novos saberes. Neste 

processo de aprender centralizado nas formas de relação do aluno com os saberes, 

a avaliação passa a desempenhar um papel central no processo de aprendizagem 

(Pinto & Santos, 2006). 

Nesta perspetiva, Gardner (2006) afirma que o processo avaliativo não se pode 

dissociar das atividades e do ambiente de aprendizagem construído, o que implica 

que o aluno deverá participar na avaliação da sua aprendizagem e que os 

professores deverão inteirar-se da compreensão dos alunos durante o processo. 

Também Torrance e Pryor (1998) consideram que a avaliação na sala de aula 

corresponde a uma construção social levada a cabo por professores e alunos 

através da interação social e pedagógica. Essa prática avaliativa tem impacto na 



 Capítulo 2 
Marco Teórico 

 

  

89 
 

  

aprendizagem dos alunos e a experiência destes em termos de avaliação influencia 

a forma como encaram a aprendizagem (Struyven, Dochy & Janssens, 2004). 

O modelo construtivista, no qual esta abordagem se situa, enfatiza: o papel da 

experiência pessoal para o desenvolvimento de estruturas cognitivas cada vez mais 

complexas que possibilitem a compreensão do mundo; o pensamento e os 

processos psicológicos, fenómenos essencialmente internos; e a aprendizagem, 

consistindo esta em relacionar novas informações e experiências com as 

representações já existentes. “O papel do ensino será confrontar os estudantes com 

problemas que os levem a construir novas experiências, procurando dar lugar a um 

processo interno de modificação das estruturas cognitivas existentes ou à 

construção de novas representações numa pedagogia centrada em problemas” 

(Melo & Veiga, 2013, p. 270). 

Cabe ao professor criar situações que permitam ao aluno confrontar as conceções 

iniciais - promover conflitos, fazendo emergir as representações dos alunos de 

modo a que elas sejam contrariadas, e assim permitir a reconstrução do 

conhecimento. 

Esta visão vem permitir entender pedagogicamente o erro, não como revelador do 

que não sabe, mas como algo inerente ao processo de aprendizagem, coerente com 

uma representação e, deste modo, revelador do tipo de dificuldade do aluno (Pinto, 

1994). Assim, a avaliação enquanto processo revelador de erros pode tornar-se 

num instrumento ao serviço das aprendizagens, sublinham Pinto e Santos (2006). 

Nesta perspetiva, o primeiro passo para saber que lugar o erro ocupa no processo 

de aquisição do conhecimento é reconhecer o conhecimento como uma 

construção, tal como defende Piaget, indicando ao professor a existência de níveis 

de aproximação ao objeto de conhecimento. 
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A conceção do erro como uma hipótese integrante da construção do conhecimento 

pelo aluno é um dos princípios estruturantes desta nova abordagem. Ao contrário 

das abordagens tradicionais, em que o erro era visto como um indicador de 

fracasso, agora é entendido como um reflexo do pensamento da criança, sendo 

percebido como uma manifestação positiva de grande valor pedagógico. 

Segundo De La Torre (1994), o erro expressa as duas faces da mesma moeda. Pode 

ser visto de modo negativo e utilizado para punir o aluno, como pode ser visto de 

modo construtivo, como oportunidade de refazer o percurso e ampliar o raciocínio, 

tornando mais claras as interrelações do processo do conhecimento. 

Ao considerar o erro como estratégia didática construtiva em que o mesmo é 

avaliado como parte do processo de aprendizagem, dando mais relevância aos 

procedimentos do que aos resultados, é possível um caminho de mudança no 

processo de ensino que permitirá ao professor melhorar a sua intervenção 

educativa.  

Neste paradigma de avaliação formativa avalia-se menos para punir e mais para 

formar, sendo a principal preocupação do professor saber como os alunos 

aprendem e, desta forma, promover a sua aprendizagem. 

Esta é a forma de tornar a avaliação verdadeiramente útil em situação pedagógica, 

indicando o que deverá ser feito. De acordo com Perrenoud (1992), é formativa 

toda a avaliação que ajuda o aluno a aprender e a desenvolver-se, ou seja, que 

contribui para a regulação das aprendizagens e do desenvolvimento.  

Ardoino e Berjer (1986) descrevem duas funções da avaliação formativa como 

atitudes: a função formativa - atitude de ajuda à construção de sentido; e a função 

de balanço - atitude de controlo do sentido. Estas atitudes correspondem às 

regulações externas efetuadas pelo professor e às regulações internas ao sujeito 
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sobre as suas próprias estratégias (autorregulação como mecanismo de 

autoavaliação). 

A autoavaliação é entendida como a possibilidade de produzir sentido, de aprender 

o mundo, de dar sentido ao que é vivido na formação, de “ver no vazio”, como 

referem Bonniol e Vial (2001).   

Promover a autoavaliação como forma de avaliação privilegiada é dar ao aluno a 

oportunidade de refletir sobre o seu próprio percurso enquanto sujeito de 

aprendizagem (Pinto & Santos, 2006). É também, de acordo com Hadji (2001), dar 

expressão a uma dupla vontade (p.102): privilegiar a regulação da ação de 

aprendizagem, em relação à constatação dos efeitos produzidos por essa ação 

(perspetiva dinâmica e pedagógica) e, neste âmbito, privilegiar a autorregulação; 

permitir desenvolver atividades de metacognição, processo mental interno através 

do qual o sujeito toma consciência dos diferentes aspetos e momentos da sua 

atividade cognitiva. É, portanto, uma atividade de autocontrolo refletido das ações 

e condutas do sujeito que aprende e implica uma tomada de consciência do seu 

próprio funcionamento, permitindo melhorar a regulação interna das 

aprendizagens, diminuindo a regulação externa do professor. 

Segundo Nunziati (1990), o autocontrole é um elemento natural da ação que se 

traduz na observação contínua das suas quatro principais fases – representação do 

objetivo, antecipação, planeamento e execução. É um olhar crítico sobre o que se 

faz, enquanto se faz, que permite ao aluno aumentar a sua capacidade avaliativa, 

nomeadamente a perceção clara dos critérios de realização das tarefas.  

Allal (1993) considera a autorregulação uma dimensão fundamental dos processos 

metacognitivos, mas que permanece, na maioria das vezes, implícita e pouco 

consciente. Acrescenta que esta se torna um motor de aprendizagem quando o 

aluno, confrontado com um problema a resolver ou perante uma tarefa 

desconhecida, mobiliza os saberes e os saberes fazer pertinentes, elabora novas 
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estratégias, experimenta-as e avalia as consequências (p.86). Refere, ainda, que os 

mecanismos de autorregulação intervêm em todos os domínios de funcionamento 

do ser humano – psicológico, afetivo, cognitivo e de linguagem. Assim, é importante 

promover no contexto escolar situações didáticas, interações entre professor e 

alunos e entre pares que favoreçam uma autorregulação geradora de 

aprendizagens em cada aluno produtivas e socialmente valorizadas.  

Implicar diretamente os alunos no processo avaliativo é uma condição essencial 

para que a avaliação funcione como instrumento de autorregulação, na medida em 

que aprendem a identificar os seus erros, a analisá-los e a tomar decisões 

desencadeando novas estratégias de resolução.  

Allal e Saada Robert (1992) explicitam, com base nas pesquisas da psicologia 

cognitiva, que quando o aluno é confrontado com uma tarefa a realizar, o seu 

funcionamento cognitivo implica a ativação de um espaço de trabalho com três 

componentes: “a rede funcional de representações que permite a organização da 

atividade face à tarefa; os processos de produção que se traduzem em condutas de 

realização da tarefa; as operações de regulação metacognitiva que constituem uma 

espécie de interface entre representações e processos de produção” (p.88). 

Os autores distinguem três operações de regulação metacognitiva com uma ordem 

sequencial: antecipação (operação que traduz a organização das representações do 

sujeito no sentido da ação e assegura a orientação cada vez mais próxima dos 

processos de produção); controlo (operação de monitorização que implica um 

processo contínuo de comparação entre um estado inicial constatado pelo 

mecanismo de controlo e um estado final esperado); e ajustamento (esta operação 

é uma consequência da operação de controlo e permite, se necessário, uma 

modificação dos processos de produção). Na realização de qualquer tipo de tarefa, 

as três operações de regulação funcionam sempre de maneira implícita, 

assegurando a articulação entre representações e processos de produção. 
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Através da autoavaliação e da prática da avaliação/negociação é possível associar o 

aluno à evolução da classe (Cardinet, 1992). Professor e aluno através desta prática 

regulam o processo de formação ao nível pedagógico e didático, definindo as 

condições de realização das tarefas e negociando a natureza das mesmas em 

relação aos objetivos da avaliação e aos critérios de sucesso. Assim, regulam os 

produtos. A abordagem dos critérios permite a regulação dos procedimentos de 

realização e de controlo dessas tarefas (Ardoino & Berger, 1986). 

Alunos e professor transformam, assim, os aspetos relacionais, o posicionamento 

no grupo, os rituais de produção e regulam os seus processos. Processos, produtos 

e procedimentos permitem regular as ações quer dos alunos quer dos professores. 

 Podemos então afirmar que a avaliação se torna formativa na medida em que 

promove o desenvolvimento daquele que aprende, permitindo guiar e otimizar as 

aprendizagens e informar os dois principais atores do processo. Ao professor 

informa sobre os efeitos do seu trabalho pedagógico, permitindo-lhe regular a sua 

ação a partir desses indicadores; ao aluno permite-lhe tomar consciência das 

dificuldades que encontra e, assim, poder corrigir os seus erros sem medo e sem 

culpa e dar sentido ao que aprende. 

Esta perspetiva avaliativa evidencia o diálogo entre professor e alunos, no sentido 

da identificação das dificuldades, da análise dos erros e da descoberta de um 

caminho para os ultrapassar. Evidencia a importância das interações e a 

comunicação entre os atores, pois a aprendizagem ocorre sempre num contexto 

comunicacional e relacional próprio de um dado sistema humano. 

O conhecimento da psicologia social cognitiva fundamenta esta abordagem. É 

assumido que o desenvolvimento, mesmo o chamado desenvolvimento natural, 

que ocorre sem ser objeto específico de programas de intervenção educacional ou 

outro, não acontece num vazio social, daí a importância dos contextos de 

socialização do sujeito em processo de desenvolvimento. 
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A perspetiva neopiagetiana introduziu a dimensão social na teoria de Piaget sobre a 

inteligência. De acordo com alguns autores que a defendem (Doise & Mugny, 1981; 

Perret-Clermont, 1979), o conflito sociocognitivo descreve toda a dinâmica que faz 

progredir a aprendizagem do sujeito, considerando a interação social o instrumento 

responsável pela dinâmica da aprendizagem e por essa razão acreditam que por 

meio da interação se pode acelerar o desenvolvimento das “estruturas da 

inteligência” (Pontecorvo, 1990). 

O aluno não constitui uma entidade estática. O modo como é interrogado pode 

permitir variações significativas nas suas respostas e o seu desempenho é, 

seguramente, influenciado quer pelas características da situação e instrumentos de 

avaliação quer pelas características específicas do próprio aluno. 

Como afirma Hartup (1988), as relações sociais constituem recursos emocionais e 

cognitivos que facultam ao indivíduo a segurança e as competências necessárias 

para novas descobertas, o encontro de novos indivíduos e a solução de novos 

problemas.  

Praticar uma avaliação menos elitista, mais formativa, tendo em conta um outro 

olhar sobre o aluno, poderá ser uma nova forma de enfrentar o insucesso escolar, 

uma possibilidade do professor desenvolver a sua autonomia construindo de forma 

mais efetiva um outro paradigma de ensino que lhe permita sentir-se construtor de 

um novo conhecimento, participante de um novo tempo e integrante de uma nova 

escola. 

Para que a avaliação seja formativa é preciso que contribua para a formação, isto é, 

que produza informação relevante de modo a permitir uma melhoria no processo 

pedagógico no apoio e ajuda aos alunos. É esta a ação de regulação. 

Nesta perspetiva, avaliar é permitir entender os sucessos ou fracassos dos alunos 

no sentido de apontar estratégias que os ajudem a superar as dificuldades.  
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Assim, a avaliação formativa é entendida não como uma técnica, mas como uma 

atitude perante o processo de ensino e aprendizagem que rejeita a ideia de uma 

avaliação ao serviço da identificação e contabilização dos erros, mera produtora de 

hierarquias de excelência escolar (Pinto, 2003). Uma atitude que encara a avaliação 

como um momento privilegiado de trocas de saber sobre vários aspetos: as 

disciplinas; a compreensão do outro (dos seus erros e dificuldades); a explicitação 

dos critérios de sucesso das tarefas; a comunicação na aula sobre o trabalho 

desenvolvido; a negociação clara das expetativas mútuas e a desocultação do 

trabalho escolar, ajudando os alunos a perceber concretamente o que são ou não 

são capazes de fazer. 

Só trabalhando todos estes aspetos, numa atitude construtiva do conhecimento, é 

que é possível transformar a avaliação num importante processo pedagógico 

formativo ao serviço dos alunos, dos professores e de todo o sistema de ensino. 

Assim, como refere Nunziati (1990), a avaliação é formativa e formadora quer para 

o aluno, quer para o professor. Para o aluno porque se procura que tome 

consciência e intervenha de forma autónoma no seu processo de aprendizagem, 

através da sua autoavaliação, de modo a superar erros e/ou dificuldades e 

prosseguir a aprendizagem com sucesso. Para o professor a avaliação é formadora 

porque o desafia a refletir sobre a adequação das estratégias de ensino que utiliza 

face aos percursos de aprendizagem dos diferentes alunos, modificando-as, no caso 

de a avaliação evidenciar dificuldades de aprendizagem nos alunos. 

Este novo modelo de avaliação como processo comunicativo sustenta a intervenção 

do professor, permitindo acompanhar o percurso de aprendizagem de cada aluno 

de forma mais eficaz que os anteriores três modelos. Pinto (1994) sublinha que o 

controlo das aprendizagens deverá decorrer com base no diálogo permanente com 

os alunos, antes da realização das tarefas (de modo a assegurar a explicitação e a 

compreensão dos critérios para a realização correta dos objetivos) e após a 
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realização das mesmas (na análise da correção), transformando assim os momentos 

de avaliação em momentos de aprendizagem. 

Avaliar com intenção formativa no âmbito educativo, como afirmam Company e 

Lucas (2010), deve entender-se como atividade crítica de aprendizagem, porque se 

assume que a avaliação é aprendizagem no sentido em que através dela adquirimos 

conhecimento. O professor aprende para conhecer e para melhorar a prática 

docente na sua complexidade, e para colaborar na aprendizagem do aluno 

conhecendo as dificuldades que tem de superar, o modo de resolvê-las e as 

estratégias que põe em funcionamento. O aluno aprende de e a partir da própria 

avaliação e da correção da informação que lhe oferece o professor, que será 

sempre crítica e argumentada, mas nunca penalizadora. 

3.- O COMPORTAMENTO AVALIATIVO  

As divergências da avaliação das produções escolares são um facto unanimemente 

reconhecido. Bonniol (1986) cita as obras de De Landsheere, de Noizet e Caverni  e 

de Piéron, cujos trabalhos se centraram, em primeiro lugar, no estudo dos 

resultados da avaliação. Eles descrevem as disfunções da avaliação, as divergências 

de notação e os diversos procedimentos empíricos graças aos quais se tentou 

reduzir essas disfunções e divergências. A vantagem dessas pesquisas do primeiro 

período da docimologia descritiva foi a constatação da amplitude dos fenómenos de 

divergência e a proposta de hipóteses interpretativas. Essas pesquisas podiam 

permitir uma eventual correção à posteriori das distorções, mas os seus resultados 

referiam-se apenas aos efeitos e não aos mecanismos que as produziam. 

O período seguinte, da docimologia experimental, estudava o comportamento do 

avaliador com dispositivos experimentais e permitiu evidenciar as disfunções do 
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tipo “deformações perceptivas”. Foi possível, assim, sensibilizar os avaliadores em 

relação às anomalias produzidas pelo procedimento avaliativo, mas as pesquisas 

não permitiram explicar as disfunções percebidas nas tarefas de avaliação de provas 

escolares em que se evidenciam mecanismos cognitivos que funcionam mais ou 

menos bem. 

De acordo com as pesquisas de Bonniol (1981), a avaliação de uma produção 

escolar pode ser comparada a uma tarefa de juízo percetivo, durante a qual o 

avaliador compara a produção que deve julgar com um modelo de referência 

relativamente estável, cujas estruturas cognitivas já se constituíram e que pode 

evoluir durante a tarefa. A constituição e a evolução ocorrem sob a influência de 

diversos fatores, não tendo alguns deles, muito a ver com a própria produção. 

Podem ser considerados ângulos da avaliação e ocorrer, nomeadamente, com o 

status escolar dos alunos (Bonniol, Genthon & Roger, 1986), com o status étnico 

(Amigues, Bonniol, Caverni, Fabre & Noizet, 1975) ou com a ordem de apresentação 

da série de produções (Bonniol, 1981). 

Se o modelo de referência do avaliador não é suficientemente consistente para 

resistir à influência de fatores que o modificam, sem que muitas vezes ele esteja 

consciente disso, deve-se, em parte, ao facto dos critérios em função dos quais a 

tarefa de avaliação deve ser realizada nem sempre serem bem explícitos, 

nomeadamente para o próprio professor/avaliador. 

De acordo com Noizet e Caverni (1985), depois de Piéron ter apresentado um 

balanço das divergências constatadas na avaliação propõe uma explicação para as 

divergências encontradas, o que implica que sejam esclarecidas as causas que as 

suscitam. 

Entendendo a avaliação como a definem Noizet e Bonniol, “como um 

comportamento, ou seja, uma maneira global de responder a uma situação na qual 
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nos encontramos, significa que, perante um conjunto de provas a corrigir, o 

professor se encontra perante uma situação, com uma certa tarefa a cumprir e, 

nessa situação, para realizar essa tarefa, desenvolve um comportamento, chamado 

de comportamento avaliativo” (Noizet & Caverni, 1985, p.68-73).  

Em que consiste esse comportamento? Formalmente, avaliar consiste em aplicar 

um conjunto de produtos (provas, fichas) a uma escala. Esta escala é, em geral, 

numérica, visto que avaliar é, a maior parte das vezes, dar uma nota a cada ponto e 

fazer corresponder a cada elemento do conjunto de partida (o conjunto dos 

produtos) um elemento do conjunto de chegada (a escala numérica). O avaliador 

escolhe uma, entre todas as aplicações possíveis, que será a sua avaliação. Para o 

conseguir fazer extrai da prova/ficha um certo número de indicadores/critérios e é 

a partir destes critérios que tomará a decisão de aplicar a avaliação. 

O comportamento de avaliação pode assim ser incluído numa categoria muito geral 

de comportamentos (estudados em psicologia) em que um registo de 

índices/critérios permite chegar a uma decisão. Esta constatação, de acordo com 

Noizet e Caverni (1985), permite integrar o comportamento de avaliação dos 

produtos escolares num grupo mais geral de comportamentos: os percetivos e 

cognitivos. 

Descrever a avaliação como um comportamento cognitivo leva-nos a concebê-la 

como uma actividade de comparação: a prova/ficha (produto) constitui um dos 

termos de comparação. O outro termo de comparação, aquele com que o avaliador 

compara o produto, é o modelo de referência, inscrito nas suas estruturas 

cognitivas. Nesta perspetiva, referem os autores, a operação de avaliação poderia 

ser representada pela ação de um comparador que põe em relação um produto e 

um modelo de referência. 

O modelo de referência, por um lado, é constituído anteriormente ao ato de avaliar 

e, por outro, modifica-se à medida que o trabalho de avaliação prossegue. Os 
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autores explicam este facto pelo modelo de referência não permanecer estável 

durante todo o ato de avaliação. 

E, pelo facto de uma mesma produção ser avaliada diferentemente por avaliadores 

diferentes, adiantam como explicação o facto de os avaliadores não recorrerem ao 

mesmo modelo de referência quando avaliam. 

No âmbito das atividades educativas, vários trabalhos têm procurado explicar os 

mecanismos intelectuais subjacentes à avaliação e que conduzem ao 

comportamento avaliativo. 

Podemos considerar que a avaliação pedagógica comporta uma faceta externa 

(ligada aos aspetos pedagógicos e sociais) e uma faceta interna (ligada aos 

mecanismos intelectuais de cada indivíduo). Esta última faceta é muito própria do 

indivíduo que avalia, facto que pode conduzir à subjetividade característica das 

avaliações escolares, origem das divergências encontradas num único (em 

diferentes momentos) ou vários avaliadores. 

Noizet e Caverni (1985) consideram a avaliação como um comportamento no 

sentido cognitivo do termo, ou seja, uma maneira global de responder a uma 

situação na qual o indivíduo se encontra. Tal como um comportamento cognitivo, 

trata-se da resolução de um problema onde o processo informação/decisão 

constitui o esquema fundamental do trabalho efetuado. 

 A avaliação poderá então ser vista como uma actividade de seleção - de 

determinado número de índices contido nas produções dos alunos a partir dos 

quais o professor desencadeará uma atividade de comparação, tendo em conta os 

critérios estabelecidos, para a seguir tomar a decisão sobre a avaliação atribuída à 

produção escolar. 

Segundo Amigues et al. (1975), a avaliação poderá ser figurada pela ação de um 

comparador que relaciona uma produção escolar a um modelo de referência 
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inscrito nas estruturas cognitivas do sujeito. Este modelo interno é formado por um 

certo número de estímulos, fictícios ou reais. 

Poderá dizer-se que a comparação entre o trabalho escolar do aluno e o modelo de 

referência irá resultar na atribuição de uma nota, ou seja, numa avaliação. 

Os autores consideram que este modelo constitui-se anteriormente à tarefa de 

avaliação, podendo modificar-se à medida que esta tarefa é executada (se 

avaliarmos numa determinada ordem um conjunto de testes e a seguir o fizermos 

pela ordem inversa poderemos verificar alterações na avaliação efetuada). 

Defendem ainda que se uma produção escolar é avaliada de forma diferente por 

vários avaliadores significa que estes não terão o mesmo modelo de referência. 

Tendo em conta que o modelo de referência pode modificar-se à medida que se 

desencadeia a avaliação das produções escolares, isto significa que vão surgindo 

interferências no referido modelo que implicam reformulações das estruturas 

internas de quem avalia. 

Bonniol (1981) refere que este tipo de efeitos parece estar associado a dois aspetos 

determinantes na tarefa de avaliação: às informações que o avaliador possui antes 

de realizar a tarefa (informações à priori) relacionadas com a produção do trabalho 

escolar, condições de produção, ou ainda ligadas ao estatuto escolar e social dos 

alunos, que provocam determinadas expetativas no avaliador; às informações que 

dispõe depois de iniciada a tarefa (informações sequenciais).  

O modelo de referência, apresentado na Figura 2.6, pode ser considerado como 

uma organização interna de diversos elementos, de acordo com Noizet e Caverni 

(1985). 
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Figura 2.6. Modelo de referencia (Noizet &Caverni, 1985) 

 

 

Produto Norma é constituído pela interpretação dos objetivos do programa, pelas 

suas conceções de “excelência” e pelo modo como aborda a tarefa de avaliação; 

vai-se formando à medida que se experiencia o ato de avaliar. 

Produto Esperado tem a ver com as expetativas que o professor tem face a 

determinado aluno. Aquilo que espera em função do que sabe dele (em situação de 

anonimato da prova é a própria organização, tipo de letra e explicitação de ideias 

que vai construir uma ideia do produtor da prova). 

Escala de Medida refere-se à fase final da sua avaliação em que o professor atribui 

uma nota ou apreciação qualitativa, utilizando uma escala de medida que permite a 

expressão da decisão sobre a avaliação, ou seja, a aproximação ou afastamento 

entre a produção escolar e o modelo de referência. 

Sintetizando, a tarefa de avaliar consiste, então, em fazer corresponder certos 

produtos esperados e certos pontos de referência sobre uma escala de medida. 

Pelo exposto, resulta que dois avaliadores diferentes terão modelos de referência 

diferentes e, como tal, farão avaliações diferentes face a uma mesma produção 

escolar. 
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É, pois, fundamental refletir sobre esta problemática da avaliação pedagógica, 

tendo em conta que não pode ser encarada apenas como uma técnica, mas como 

um comportamento, na perspetiva de diminuir os erros e a subjetividade inerente 

ao processo avaliativo. 

O conhecimento sobre as práticas avaliativas dos professores de Matemática que 

favoreçam a autorregulação das aprendizagens pelos alunos poderá contribuir para 

a promoção de práticas de avaliação formativa. 
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                                                        “O  mais importante na avaliação não é demonstrar, mas aperfeiçoar” 
                                                                                                                                                   Stufflebeam (1997) 

1.- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA AVALIAÇÃO EM 
MATEMÁTICA 

A avaliação e as suas funções a nível da educação têm sofrido constantes 

alterações, acompanhando a evolução da sociedade e a adaptação da escola à 

realidade social. As reformulações dos currículos implicam a alteração das práticas 

avaliativas dos professores mais adaptadas a uma avaliação que valorize a função 

pedagógica, reguladora e orientadora do processo de ensino e aprendizagem e se 

distancie do processo de medida, modelo psicométrico que seleciona e exclui.  

O reconhecimento de aspetos considerados universalmente como fundamentais na 

aprendizagem da Matemática modifica necessariamente as práticas de ensino e de 

avaliação dos alunos. 

Os objetivos do ensino vão sendo reformulados e novos entendimentos de como se 

aprende e, consequentemente, de como se ensina implicam diferentes orientações 

curriculares. Em particular, no que respeita ao ensino da Matemática um longo 

caminho tem sido percorrido. De um ensino fortemente orientado para o domínio 

de técnicas de cálculo e de aquisição de saberes passa-se a dar especial atenção: à 

predisposição e aptidão para o aluno raciocinar matematicamente, nomeadamente 

para explorar situações problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar 

conjeturas; promover o gosto em desenvolver atividades intelectuais e a capacidade 

para discutir e comunicar descobertas e ideias matemáticas. Por outras palavras, 

procura-se contribuir para que todos os alunos se tornem matematicamente 

competentes (Abrantes, 2001). 
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No entanto, apesar dos avanços verificados na forma como se olha a avaliação, esta 

é ainda, por vezes, vista como um constrangimento à aprendizagem. Como afirmam 

Pinto e Santos (2006) não é possível falar-se do sentido atribuído à avaliação sem o 

relacionar com o que se entende por ensino e aprendizagem, uma vez que 

diferentes modelos de ensino influenciam os modelos de avaliação (James, 2006). 

Sendo as situações pedagógicas e as atividades que os professores promovem para 

avaliar o que aprenderam os alunos o elo que permite ligar a intervenção educativa 

dos professores (os processos de ensino) com as aquisições dos alunos (os processos 

de aprendizagem) não faz sentido dissociar a avaliação dos processos de ensino e 

aprendizagem pois, naturalmente, faz parte deles.  

Coll, Barberá e Onrubia (2000) afirmam que a avaliação das aprendizagens dos 

alunos é ao mesmo tempo uma avaliação dos processos de ensino e de 

aprendizagem e as situações pedagógicas e atividades utilizadas para avaliar o que 

aprenderam os alunos fazem, também, parte do conjunto das situações e atividades 

postas em prática na aula com a dupla finalidade de promover e conseguir uma 

apropriação o mais significativa possível dos conteúdos abordados. A avaliação das 

aprendizagens é, pois, um aspeto central e integrante do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Santos (2003, 2005) analisa a evolução da avaliação em Portugal em diversos 

documentos orientadores e as práticas profissionais dos professores, evidenciando 

diferentes conceitos de avaliação, com destaque para o papel central da avaliação 

formativa e reguladora. 

Da revisão da literatura destacam-se diversos investigadores cujos estudos têm 

dado um importante contributo no conhecimento dos processos cognitivos e de 

aprendizagem dos alunos, preconizando a avaliação como um processo interativo 

orientado para a melhoria das aprendizagens (Black & Wiliam, 2006; Fernandes, 

2005; Menezes, Santos, Gomes & Rodrigues, 2008; Pinto & Santos, 2006; Santos, 
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2008; Santos et al., 2010). Destacam-se, ainda, diversos documentos internacionais 

e de âmbito nacional que influenciaram, ao longo das últimas décadas, o 

desenvolvimento curricular em matemática e que indicam que a avaliação deve ser 

um instrumento ao serviço das aprendizagens (Santos, 2005).  

Internacionalmente, o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tem 

vindo a preconizar que a avaliação deve ser parte integrante do processo ensino-

aprendizagem, apoiando-o e permitindo reformulações (NCTM, 1991,1999, 2007). 

As Normas para o Currículo e a Avaliação em Matemática Escolar (NCTM, 1991), 

apontam aspetos que merecem uma atenção especial na avaliação:  

avaliar o que os alunos sabem e como pensam sobre a Matemática; encarar a 
Matemática como parte integrante do processo de ensino; focar uma grande 
variedade de tarefas matemáticas e adoptar uma visão holística da matemática; 
desenvolver situações matemáticas que envolvam aplicações de um conjunto de ideias 
matemáticas; usar várias técnicas de avaliação, incluindo formas escritas, orais e de 
demonstração; utilizar calculadoras, computadores, e materiais manipuláveis na 
avaliação; avaliar o programa através da recolha sistemática de informação sobre 
resultados, currículo e ensino; utilizar testes normalizados apenas como um entre 
muitos indicadores de resultados (p.228). 

 

O mesmo documento sublinha, ainda, três aspetos gerais a ter em conta na 

avaliação: compatibilidade (entre formas e instrumentos de avaliação e os vários 

aspetos do currículo: finalidades, objetivos, conteúdos, processos matemáticos, 

bem como abordagens e capacidades de ensino); diversidade na recolha da 

informação (as decisões relativas à aprendizagem devem ter por base informações 

convergentes a partir de fontes diversas); e métodos e práticas de avaliação 

adequados (as formas e instrumentos de avaliação devem ser recolhidos em função 

do tipo de informação que se pretende, o fim a que se destina e o nível de 

desenvolvimento do aluno). 

As Normas para a Avaliação em Matemática Escolar (NCTM, 1999) referem que a 

avaliação em Matemática é “o processo que inclui a recolha de evidências sobre o 
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conhecimento matemático do aluno, a sua optidão para usar e a sua predisposição 

para a Matemática e, também, o estabelecimento de inferências, a partir de 

evidências para propósitos variados” (p.4). Este documento salienta como critérios 

de análise da qualidade das práticas de avaliação seis normas (p.13): 

• norma para a Matemática (a avaliação deve espelhar a Matemática que todos 

os alunos devem saber); 

• norma para a aprendizagem (o principal objetivo da avaliação é a promoção 

da aprendizagem dos alunos); 

• norma para a equidade (necessidade de garantir a igualdade de 

oportunidades a todos os alunos, criando condições para que todos atinjam 

bons níveis de desempenho, assegurando-lhes a oportunidade e os apoios 

necessários); 

• norma para a transparência (necessidade de informar todos os intervenientes 

no processo sobre os princípios da avaliação: recolha de informação, uso dos 

resultados, critérios de avaliação e o estabelecimento de objetivos claros de 

aprendizagem); 

• norma para as inferências (esclarece que uma inferência válida se baseia 

numa evidência adequada e relevante); 

• norma para a coerência (as fases do processo avaliativo - planificação, recolha 

de dados, interpretação de evidências e uso dos resultados - deverão ser 

consistentes entre si e com os objetivos definidos e estar de acordo com o 

currículo e com o ensino). 

Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (NCTM, 2007) incluem, em seis 

princípios, as orientações para uma educação matemática de qualidade - 

orientações curriculares para o séc. XXI: Equidade, Currículo, Ensino, Aprendizagem, 

Avaliação e Tecnologia. A avaliação é aqui, também, entendida como parte 
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integrante do processo de ensino, podendo ler-se que “a avaliação não deverá ser 

meramente feita aos alunos; pelo contrário, ela deverá ser feita para os alunos, 

para os orientar e melhorar a sua aprendizagem” (p. 23). Acrescenta, ainda, que a 

avaliação deve “refletir a matemática que os alunos devem saber e são capazes de 

fazer; melhorar a aprendizagem da matemática; promover a equidade; ser um 

processo transparente; promover inferências válidas; e ser um processo coerente” 

(p. 24). 

De acordo com os dados das investigações de Black e Wiliam (1998a, 2006), o 

documento esclarece que a aprendizagem dos alunos, incluindo os mais fracos, é 

melhor quando os professores valorizam a avaliação formativa, tendo em conta o 

recurso a tarefas adequadas, a discussão pública dos critérios de avaliação, a 

interação com os alunos, nomeadamente através do questionamento e do 

feedback, contribuindo assim, para que os alunos se tornem mais autónomos e 

responsáveis pela sua aprendizagem, com maior capacidade de se envolverem na 

autoavaliação e reflexão do seu próprio trabalho e das ideias formuladas por 

outros. Destaca-se, assim, o contributo da autoavaliação e da heteroavaliação na 

aprendizagem dos alunos. Uma avaliação integrada nas atividades da sala de aula, 

em vez de uma avaliação que as interrompa, através da recolha de evidências de 

fontes diversas que traduzam o progresso individual dos alunos contribuirá para 

melhorar a aprendizagem e permitirá ao professor tomar decisões fundamentadas 

sobre o ensino (NCTM, 2007). 

Em Portugal, acompanhando a evolução descrita nos documentos internacionais e 

correspondendo às novas tendências do que se espera do ensino e aprendizagem 

da Matemática num contexto de inovação curricular, o projeto Mat789 (Abrantes, 

Leal, Teixeira & Veloso, 1997; Leal, 1992) define seis princípios orientadores da 

avaliação:  
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• princípio da coerência - segundo o qual a avaliação da aprendizagem deve 

estar em consonância com os objetivos, metodologias e conteúdos definidos 

no currículo; 

• princípio da integração - entende a avaliação como parte integrante da 

própria aprendizagem, ou seja, qualquer situação de avaliação deve ser capaz 

de criar situações de aprendizagem; 

• princípio do caráter positivo - segundo o qual a avaliação deve dirigir-se, 

prioritariamente, ao que o aluno sabe, ao que já é capaz de fazer e não ao que 

ainda não sabe; 

• princípio da generalidade - defende uma visão holística da Matemática quanto 

à avaliação; a adequação da avaliação em função dos fins para os quais foi 

pensada; e o entendimento de que cada aluno deve ser visto como um 

indivíduo e não como um elemento dentro do coletivo, privilegiando-se a sua 

progressão individual; 

• princípio da diversidade - propõe o recurso a diversos instrumentos de 

avaliação de forma a poder conhecer-se o aluno de forma global para se 

poder intervir de forma mais fundamentada, quer na regulação das 

aprendizagens, quer na atribuição de uma classificação; 

• princípio da postura - defende a necessidade da avaliação acontecer num 

ambiente de confiança e transparência. 

Podemos verificar, como sublinha Santos (2005), que existe consonância entre os 

diversos documentos citados nas ideias que preconizam quanto à avaliação, 

nomeadamente: ser parte integrante do currículo; como apoio à aprendizagem dos 

alunos considerando os seus aspetos individuais; na diversidade de formas e 

instrumentos e na transparência do processo. 
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Também o sistema de avaliação das aprendizagens dos alunos no ensino básico 

português, desde 1992, decretou oficialmente que a avaliação formativa constituía 

a principal modalidade de avaliação nesse nível de ensino, pretendendo-se, assim, 

criar iguais oportunidades aos alunos para o sucesso escolar, uma vez que é a partir 

das informações recolhidas e analisadas por esse tipo de avaliação que se regula o 

processo de ensino e de aprendizagem, ajustando-o às necessidades dos diferentes 

alunos. 

Assim, sublinham Abrantes e Araújo (2002), na mesma linha dos princípios e 

normas nacionais e internacionais, o Ministério da Educação expressa:  

o currículo e a avaliação como componentes integradas de um mesmo sistema e não 
como sistemas separados", considerando que "a avaliação envolve interpretação, 
reflexão, informação e decisão sobre os processos de ensino e aprendizagem, tendo 
como principal função ajudar a promover ou melhorar a formação dos alunos" (p.10).  

 

Também o Programa de Matemática do Ensino Básico1 (Ministério da Educação, 

2007) referia a estrita ligação da gestão curricular com a avaliação. Gerir o currículo 

é decidir o que ensinar e porquê, como, quando, com que prioridades, com que 

meios, com que modelo de avaliação e quais os resultados que se esperam, entre 

outros fatores (Roldão, 1999). Falar de avaliação como parte integrante do currículo 

é, na perspetiva de Santos (2004), entendê-la como uma via para a aprendizagem.  

Porém, com a revisão da estrutura curricular do ensino básico implementada desde 

2012 (Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho), verificaram-se mudanças quer na 

conceção de educação e de currículo, quer no sistema de avaliação das 

aprendizagens dos alunos. O currículo passou a centrar-se nas disciplinas nucleares 

e a avaliação formativa, embora prevista, deixou de ser considerada a principal 

modalidade de avaliação nesse nível de ensino, apesar de nele se referir que: “a 

avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso 

                                                           
1 O Programa de Matemática do Ensino Básico e as Metas Curriculares (Ministério da Educação e Ciência, 2013) 
vêm substituir o Programa de Matemática do Ensino Básico 2007. 
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escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas 

pelo aluno” (Decreto-lei nº 139/2012, ponto 1, art. 23º).  

Esta modalidade de avaliação tem associada uma função de regulação do processo 

de ensino e de aprendizagem que proporciona as condições pedagógicas 

necessárias à superação das dificuldades dos alunos, através do apoio pedagógico 

previsto, no sentido de evitar a reprovação no final de cada ano letivo. De acordo 

com o atual Programa de Matemática para o Ensino Básico (ME, 2013): 

os resultados dos processos avaliativos (de caráter nacional, de escola, de turma e de 
aluno) devem contribuir para a orientação do ensino, de modo a que se possam superar, 
em tempo útil e de modo apropriado, dificuldades de aprendizagem identificadas e, 
simultaneamente, reforçar os progressos verificados. Todos estes propósitos devem ser 
concretizados recorrendo a uma avaliação diversificada e frequente, contribuindo, 
assim, para que os alunos adquiram uma maior consciência do seu nível de 
aprendizagem (p.29). 

 

Apesar da investigação em educação apontar a avaliação formativa como 

promotora das aprendizagens dos alunos esta parece não ser, ainda, uma realidade 

generalizada nas escolas, uma vez que as práticas avaliativas dos professores são 

mais orientadas para a atribuição de classificações (perspetiva sumativa) do que 

para a melhoria das aprendizagens dos alunos (perspetiva formativa) (Black & 

Wiliam, 1998a; Barreira & Pinto, 2005; Fernandes, 2005; 2007a, 2007b, 2009; 

Menezes et al., 2008; Pinto & Santos, 2006; Santos, 2003; Santos et al., 2010). Esta 

é a realidade nas escolas portuguesas à semelhança do que acontece, com maior ou 

menor expressão, noutros países, nomeadamente na Europa, em Inglaterra, na 

Irlanda e em Espanha (Santos et al., 2010). 

Efetivamente, e como refere Fernandes (2007a, 2007b), os professores parecem ter 

dificuldade em articular a avaliação formativa com a avaliação sumativa, vendo 

nesta a melhor forma de contribuir para o sucesso dos alunos.  
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Também Barberá, Mauri e Onrubia (2008) verificam que as práticas avaliativas de 

boa parte dos professores ainda se baseiam, prioritariamente, na utilização de 

provas escritas individuais com tarefas de cariz fechado e descontextualizadas, 

apesar do consenso suscitado pelos princípios da avaliação construtivista. 

Ponte (2013) corrobora esta informação em relação às práticas profissionais de 

professores de Matemática em Portugal referindo, de acordo com Ponte e Serrazina 

(2004), que “as práticas atuais dos professores são ainda marcadas por um estilo de 

ensino predominantemente expositivo, baseado na resolução de exercícios” 

(p.345).  

Mas a relevância do ensino da Matemática deve situar-se na abordagem de 

problemas e não, apenas, no treino de procedimentos e aquisição de 

conhecimentos básicos à progressão escolar. As atividades propostas devem 

colocar a ênfase na explicação dos porquês associada ao como fazer, no sentido de 

desenvolver duas competências fundamentais: o raciocínio e a comunicação 

(Menino, 2005). 

Fernandes (2011) considera que as dificuldades, na prática, de articular a 

aprendizagem, a avaliação e o ensino resultam, em boa medida, do predomínio do 

chamado “paradigma da transmissão” que, no essencial, pressupõe um professor-

burocrata que se limita a dizer o currículo e um aluno a tentar seguir o que lhe é 

dito, e que tem que dar lugar ao “paradigma da interação social”, da comunicação e 

da atividade individual e coletiva (p.95). Assim, os professores devem apostar na 

seleção e diversificação de tarefas, promover e facilitar a comunicação na sala de 

aula e a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Nesta 

perspetiva, professores e alunos deixam de estar em campos opostos, passando a 

cooperar de forma ativa com vista a objetivos comuns. 
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Como afirma Pinto (2003), é necessário que o professor promova momentos 

significativos de aprendizagem durante o trabalho quotidiano da sala de aula para 

que o aluno possa compreender o que faz e por que o faz. O recurso a tarefas 

significativas, a discussão e negociação de critérios de avaliação, a interação com os 

alunos, nomeadamente questionando-os e dando-lhes feedback sobre as suas 

produções são estratégias promissoras para o desenvolvimento de um novo 

ambiente de aprendizagem (Santos, 2004).  

Assim, considera Santos (2002), a avaliação deve proporcionar ao professor e ao 

aluno informação sobre o modo como o ensino e a aprendizagem se estão a 

desenvolver, permitindo a regulação da ação pedagógica e das aprendizagens, 

passando pela abordagem positiva do erro, pelo questionamento, pela explicitação 

e negociação de critérios de avaliação e pelo recurso a instrumentos alternativos de 

avaliação.   

Também Menino (2005) sublinha a importância da diversificação dos instrumentos 

de avaliação advertindo que a utilização repetida e exclusiva do mesmo 

instrumento não permite uma visão do indivíduo sob todos os ângulos, o que pode 

induzir a erros graves de avaliação.  

Sendo o aluno um interveniente essencial na sua aprendizagem, o seu papel nos 

processos avaliativos é fundamental para a poder regular. Cabe, assim, ao professor 

ajudar o aluno a ser cada vez mais autónomo e consciente na sua autoavaliação, 

sendo esta entendida como um processo de metacognição, isto é, um processo 

mental interno através do qual o próprio toma consciência dos diferentes 

momentos e aspetos da sua atividade cognitiva (Santos, 2002). Saber o que se 

espera dele, compreender quais os critérios de qualidade de um trabalho e aceitar o 

erro como um fenómeno natural a todo aquele que aprende são condições 

essenciais para que o aluno se motive e seja capaz de desenvolver uma atividade de 

autocontrolo refletido que passa pela confrontação entre as ações a desenvolver 
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numa dada tarefa e os critérios de realização, sublinha a autora, de acordo com 

Jorro (2000).  

A construção de uma nova atitude face à compreensão da avaliação e ao 

desenvolvimento de novas práticas passa, na perspetiva de Pinto (2003), 

essencialmente, por desenvolver uma prática avaliativa que tenha em consideração 

três aspetos fundamentais: 

• aceitar que as várias avaliações e suas diversas funções podem ser assumidas 

numa perspetiva integrada e formativa, no sentido de apoiar o aluno no seu 

processo de aprendizagem e na superação das suas dificuldades; 

• reconhecer a avaliação como uma negociação de expetativas que ocorre 

através da comunicação, uma vez que, quando o professor propõe uma tarefa 

ao aluno para perceber se ele sabe tem expetativas sobre o que significa essa 

tarefa bem resolvida. O aluno responde ao pedido do professor interpretando 

esse pedido. O juízo avaliativo decorre da aproximação e/ou afastamento 

entre o pedido e o produto realizado, bem como da interpretação da 

situação; 

• aceitar a avaliação como um processo partilhado entre o professor e os 

alunos, assegurando que as tarefas e os respetivos critérios de avaliação são 

compreendidos pelos alunos, garantindo a sua participação no processo 

avaliativo, podendo cada um avaliar-se a si próprio ou o trabalho de outros. 

Assim, é importante que os professores se comprometam com os resultados 

escolares dos seus alunos, responsabilidade que não pode, obviamente, deixar de 

ser partilhada com todos os demais agentes educativos (Fialho, Cid, Silvestre & 

Gomes, 2011), sendo a avaliação fundamental para garantir o sucesso da 

intervenção. Seguramente que a melhoria das práticas pedagógicas passa por 

proporcionar oportunidades de aprendizagem a todos os alunos, mas as práticas 
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avaliativas devem permitir identificar as dificuldades e sugerir formas de ajudar 

todos os alunos.  

Para que a avaliação possa melhorar as aprendizagens dos alunos, tornando-os mais 

habilitados, mais autónomos, mais participativos e mais responsáveis pela sua 

própria aprendizagem, é fundamental o papel do professor pela necessidade de 

uma adequada integração entre avaliação, ensino e aprendizagem. Esta integração 

é favorecida se as tarefas propostas reunirem três funções: integrarem as 

estratégias de ensino utilizadas pelo professor; constituírem-se como meio 

privilegiado de aprendizagem; e terem associado um processo de avaliação 

(Fernandes, 2005). 

Desenvolver uma avaliação ao serviço da melhoria daquilo que se está a avaliar é um 

grande desafio que se coloca à escola, em particular aos professores de Matemática. 

Valorizar e implementar a componente reguladora da avaliação como processo de 

mudança para a aprendizagem são aspetos essenciais para cumprir a principal 

função da escola: ajudar os alunos a aprender.  

2.- AVALIAÇÃO FORMATIVA E REGULAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 

Os contributos da psicologia e da pedagogia sobre os mecanismos que intervêm na 

aprendizagem permitem-nos conhecer os elementos que fazem parte deste 

processo. Company e Lucas (2010) referem, de acordo com Beltrán (1996), os 

processos internos, interativos presentes no ato de aprender: sensibilização, 

atenção, aquisição, personalização e controlo, recuperação, transferência e 

avaliação (p. 20). 
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O processo de sensibilização é o marco inicial da aprendizagem e configura-se por 

três processos de carácter afetivo-motivacional – a motivação, a emoção e as 

atitudes, sendo decisivo o papel mediador do professor. A atenção, a partir da qual 

começa a atividade propriamente dita face à aprendizagem, é um processo 

fundamental porque dela dependem as atividades subsequentes. A aquisição é um 

processo complexo no qual intervêm a compreensão, a retenção e a transformação. 

Também o tipo de material, a metodologia utilizada, o significado atribuído à 

aprendizagem, a participação do aluno e as interações didáticas são fundamentais 

para que a aprendizagem se concretize. A recuperação é o processo mediante o 

qual o conhecimento memorizado se recupera e torna acessível. A transferência ou 

generalização, essência da verdadeira aprendizagem, depende da capacidade do 

sujeito mobilizar os conhecimentos adquiridos a novos contextos, estímulos ou 

situações. A avaliação tem como finalidade verificar se o aluno está a alcançar os 

objetivos propostos e deve ter em conta, não apenas os resultados, mas todo o 

processo de aprendizagem, convertendo-se num processo de mudança para 

aprender.   

Assim, a autêntica avaliação educativa tem de ser sempre uma avaliação que 

oriente professor e alunos a regular o processo de ensino-aprendizagem. Uma 

avaliação que exclua práticas mais focadas na classificação e hierarquização no 

contexto escolar, optando por uma prática de natureza qualitativa, assumindo-se, 

como refere Dias (2013), a integração da avaliação, do ensino e da aprendizagem. 

Uma adequada integração entre estes três processos permite a regulação do ensino 

e da aprendizagem através de tarefas que, simultaneamente, são para ensinar, 

aprender, avaliar e contextualizar a avaliação (Fernandes, 2009). Assim, o uso da 

avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem contribui para o 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e permite relacionar as tarefas de 

avaliação e as finalidades do ensino. 
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A avaliação como processo de mudança para a aprendizagem apresenta algumas 

características básicas que são destacadas por Company e Lucas (2010): uma 

avaliação processual (que faz parte do mesmo processo de aprendizagem), integral 

(que abrange todos os elementos que intervêm no ato educativo), sistemática 

(porque é contínua. Ocorre na mesma atuação docente e estrutura-se com base nas 

avaliações anteriores), estruturante (permite ir ajustando a intervenção ao 

desenvolvimento pessoal e social do aluno), progressiva (tem em conta as 

realizações e a maturidade alcançados pelo aluno), inovadora (verifica os fatores 

que interferem no processo ensino-aprendizagem e procura novas resoluções), e 

científica (analisa todos os elementos do processo como parte de um sistema, 

procurando determinar o papel de cada um deles). 

Assim, a avaliação pedagógica que promove a regulação dos processos de interação 

e de comunicação na sala de aula é determinante para a melhoria dos resultados 

dos alunos.  

Santos (2002) define a regulação como um processo intencional que tem como 

objetivo o controlo dos processos de aprendizagem, no sentido de a consolidar e 

desenvolver, no qual o sujeito que aprende tem uma função essencial, pois a sua 

participação neste processo é, necessariamente, uma participação ativa e que 

resulta, de entre outros fatores, da avaliação formativa, da co-avaliação ou da auto-

avaliação. 

Fernandes (2009) destaca diferentes perspetivas do conceito de regulação (p.68): 

“retroativa, proativa e interativa caracterizados por Allal, passando pela regulação 

controlada dos processos de aprendizagem de Perrenoud, até a regulação focada 

em aprendizagens situadas de De Ketele”, e sublinha a ideia comum de que os 

processos cognitivos e metacognitivos dos alunos desempenham um papel 

fundamental na regulação ou autorregulação das suas aprendizagens. São ainda 

destacas pelo autor as perspetivas de regulação definidas por Torrance e Pryor em 
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dois grupos: regulação convergente, subordinada a um critério ou objetivo 

previamente definido, orientando o processo de avaliação apenas para a verificação 

da aquisição do mesmo, portanto, mais centrada nos resultados do que nos 

processos; e a regulação divergente, mais orientada para o desenvolvimento dos 

processos de pensamento dos alunos, da aprendizagem com compreensão e das 

estratégias de resolução de problemas, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento das competências metacognitivas dos alunos, das suas 

competências de autoavaliação e de autocontrolo, num ambiente interativo em que 

os alunos assumem um papel mais ativo. É, pois, uma avaliação interativa centrada 

nos processos cognitivos dos alunos e associada a processos de feedback, de 

regulação e de autorregulação das aprendizagens (Fernandes, 2006a, 2006b).  

Nesta perspetiva, Dias e Santos (2010) sublinham o significado atribuído à regulação 

das aprendizagens, entendendo toda a regulação como um processo de 

autorregulação, na medida em que as intervenções externas agem no sujeito 

quando compreendidas, interpretadas e assimiladas. 

São diversas as formas e os modos de promover as práticas de avaliação reguladora 

na sala de aula e alguns autores têm estudado os diferentes modos de avaliação 

promotores da monitorização da aprendizagem matemática, nomeadamente, o 

questionamento, o feedback, a explicitação/negociação de critérios de avaliação, e a 

abordagem positiva do erro, refletidos nos pontos seguintes. 

2.1.- Questionamento  

O papel comunicativo do professor é decisivo no desenvolvimento das interações 

sociais entre o professor e os alunos, nomeadamente através da formulação de 

questões aos alunos, sendo esta a forma de interação verbal mais utilizada na sala 
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de aula, podendo ser usado com diferentes objetivos. Contudo, Guerreiro (2014) e 

Menezes (2010), consideram fundamental que o professor promova o 

envolvimento dos alunos na sala de aula através do questionamento e da reflexão 

permanente, pois a existência de questões, por si só, não garante uma prática de 

ensino-aprendizagem da Matemática.  

Guerreiro (2014) distingue, de acordo com Mason (1998, 2000), três principais tipos 

de questões: de verificação ou teste, com o objetivo de aferir os conhecimentos dos 

alunos através de perguntas diretas, sendo assim atribuído a este tipo de questões 

o papel de certificação de conhecimentos, de articulação entre diferentes ideias 

matemáticas e de regulação da atenção e comportamento dos alunos na aula; de 

focalização, com o objetivo de direcionar a atenção do aluno para um aspeto 

específico do tema abordado; e de inquirição, consideradas verdadeiras perguntas, 

cujo objetivo é conhecer o pensamento e as estratégias do aluno e estimular novas 

relações e conexões matemáticas. O mesmo autor adverte ainda que a ausência de 

questões de inquirição pode ser indicador de um professor omnipresente e, neste 

sentido, de alunos menos capazes de intervir na construção do seu próprio 

conhecimento matemático. 

Frequentemente, a maioria das questões colocadas pelos professores tem como 

objetivo verificar as aprendizagens realizadas na aula, perceber se os alunos 

aprenderam os conteúdos ou se dominam os conceitos fundamentais a novas 

aprendizagens. Silva e Lopes (2015), de acordo com Brualdi (1998), referem que 

sessenta por cento das perguntas efetuadas pelo professor são de nível cognitivo 

baixo implicando, apenas, recordar factos por parte dos alunos. Referem, ainda, 

que só uma pequena percentagem das questões colocadas na aula é de nível 

cognitivo superior à memorização e à compreensão. No entanto, sublinham, para 

que o questionamento cumpra os seus verdadeiros objetivos, as questões 

formuladas na aula devem ser abertas e de níveis cognitivos mais elevados, através 
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de situações de verdadeira interação, envolvendo os alunos na construção da sua 

própria aprendizagem e promovendo os processos de análise, síntese e avaliação. 

Estes autores consideram, ainda, que num contexto de orientação construtiva do 

ensino e aprendizagem os alunos são reconhecidos como indivíduos que constroem 

ativamente o seu conhecimento e o questionamento desempenha um papel 

fundamental, permitindo que alunos e professores se envolvam em situações de 

verdadeira interação na sala de aula, através de questões abertas que impliquem 

reflexão, de forma a estimular o pensamento dos alunos. 

Também Serrazina e Ribeiro (2012) consideram que o questionamento permite 

detetar dificuldades na compreensão dos conceitos e dos processos matemáticos, 

ajudar a raciocinar, incentivar a participação e verificar se o trabalho da aula está a 

ser acompanhado. 

Um dos principais objetivos do questionamento é a realização da avaliação 

formativa. Lopes e Silva (2012) e Silva e Lopes (2014, 2015) consideram que as 

respostas dos alunos às questões colocadas pelo professor com intenção formativa 

permitem o feedback formativo ou construtivo, contribuindo para determinar a 

compreensão das atividades de aprendizagem, pelo que, o questionamento é uma 

importante estratégia para a melhoria da aprendizagem.   

Do ponto de vista de Serrazina e Ribeiro (2012), o uso equilibrado que o professor 

faz dos tipos de perguntas depende da sua visão de ensino e de aprendizagem e do 

que entende ser o seu papel e o do aluno. 

As teorias construtivas de aprendizagem destacam a importância da participação 

ativa dos alunos na construção do seu conhecimento e atribuem maior relevância 

ao questionamento por parte destes, sendo os mesmos reconhecidos como sujeitos 

capazes de regular a sua própria aprendizagem. As questões que colocam refletem 

as suas dificuldades e permitirão o enfoque nos aspetos que melhor precisem de 
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compreender. Por isso, a colocação de questões na sala de aula não deve ser 

encarada, apenas, como uma atividade do professor. Encorajar os alunos a formular 

perguntas estimula fortemente a sua capacidade de pensar e refletir sobre a 

própria aprendizagem. 

Na perspetiva de Silva e Lopes (2015), o questionamento eficaz promove a 

metacognição e, mais do que valorizar a resposta correta, permite analisar os 

esquemas mentais dos alunos que os conduziram à resposta dada. Ou seja, permite 

explorar o erro como etapa que conduz à aprendizagem, referem os autores, de 

acordo com Astolfi (2008), potenciando a capacidade de argumentação, o 

pensamento crítico e a avaliação (auto e heteroavaliação), tendo em conta alguns 

pressupostos fundamentais: estabelecer um clima de sala de aula propício à 

aprendizagem, não assumindo a colocação de questões como papel exclusivo do 

professor; ter em conta o ritmo de aprendizagem dos alunos; estimular o 

pensamento criativo não enfatizando as questões de memorização; considerar as 

respostas erradas dos alunos como uma oportunidade de aprendizagem e 

promover a participação de todos os alunos. 

Para uma melhor prática de ensino da Matemática é necessário envolver professor e 

alunos na prática de questionamento e de reflexão, pois é num contexto de 

comunicação bilateral que estes processos poderão promover a regulação das 

aprendizagens, se intencional por parte do professor e formando, essencialmente, 

por perguntas do tipo aberto (Santos, 2008).  

2.2.- Feedback  

A avaliação pedagógica como parte integrante do processo de aprendizagem 

privilegia a comunicação e a interação entre alunos e entre alunos e professores. É 
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através da comunicação que os alunos têm a oportunidade de entender as tarefas e 

de tomar consciência dos seus êxitos e progressos e/ou dificuldades face às 

aprendizagens. É, também, através da comunicação que os professores poderão 

perceber como conduzir a sua intervenção de forma a corresponder às 

necessidades dos alunos, uma vez que estes necessitam de orientações face às 

tarefas e avaliações do seu desempenho que lhes permitam adequar as respostas e 

superar as dificuldades. Ou seja, os alunos precisam de feedback sobre os processos 

e produtos do seu trabalho e acerca da adequação dos seus comportamentos 

sociais (Fernandes, 2009), sendo este um elemento central da avaliação das 

aprendizagens e na promoção da autorregulação por parte dos alunos (Santos, 

2002; Santos et al., 2010).  

Também Company e Lucas (2010) sublinham a importância do feedback na 

avaliação como estratégia motivadora que orienta os alunos no seu ritmo de 

aprendizagem, considerando que: 

saber o que sabes e o que não sabes permite centrar a aprendizagem. Os alunos 
necessitam de feedback apropriado (…) ao começar os alunos necessitam de ajuda para 
avaliar que conhecimentos têm e qual o seu nível de competência. Nas aulas, os alunos 
necessitam ter, com frequência, a possibilidade de receber sugestões de melhoria e pô-
las em prática. Em diferentes momentos e no final da tarefa, os alunos necessitam ter a 
oportunidade de refletir sobre o que aprenderam, o que têm de aprender e como 
autoavaliar-se (p. 30). 

 

Fernandes (2009) destaca três elementos sequenciais, fundamentais, a considerar 

no processo de feedback (p. 97): considerar uma produção do aluno; analisar essa 

mesma produção com base num determinado sistema de referências; e emitir um 

juízo que ajude o aluno a superar eventuais dificuldades. O que significa que o 

feedback para ser formativo deve esclarecer os alunos sobre o seu nível real face 

aos objetivos de aprendizagem e, ao mesmo tempo, dar-lhes informação que lhes 

permita melhorar, se necessário, reduzindo, assim, a discrepância entre a 

compreensão e o desempenho atuais e os objetivos da aprendizagem.  
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Dias e Santos (2009) consideram que o feedback (escrito ou oral) favorece a 

aprendizagem porque os alunos apresentam, progressivamente, produções de 

qualidade superior, pelo que, promover uma avaliação interativa entre professor e 

alunos, quer seja oral (através do questionamento), ou escrita (através da escrita 

avaliativa ou feedback escrito) é uma prática avaliativa reguladora das 

aprendizagens.  

O feedback tem sido descrito por diversos autores como tendo dimensões 

cognitivas (informações dadas pelo professor ou colegas sobre aspetos do 

desempenho) e dimensões motivacionais e afetivas, pelo impacto que as 

informações dadas poderão ter sobre a autorregulação da aprendizagem e sobre o 

desempenho dos alunos (Fonseca et al.,2015). Os autores consideram, de acordo 

com Brookhart (2008), a descrição de feedback eficaz em termos de duas 

dimensões: a cognitiva (que tem a ver com as informações necessárias dadas aos 

alunos para poderem compreender) e a motivacional (que se refere ao 

desenvolvimento nos alunos do sentimento de controlo da própria aprendizagem). 

Assim, a natureza do feedback influencia a motivação dos alunos face às situações 

de aprendizagem, devendo o mesmo ser dado de forma a garantir a compreensão 

por parte do aluno.  

Hattie (2009), referindo-se aos diferentes níveis em que o feedback pode ser 

direcionado (tarefa; processamento da tarefa; autorregulação; e avaliação do 

próprio aluno), sublinha que, se bem direcionado, significativo e compatível com os 

conhecimentos prévios dos alunos, o feedback facilita a compreensão e o 

desenvolvimento de estratégias com maior eficácia. 

Tunstall e Gipps (1996) distinguem dois tipos de feedback: o feedback avaliativo que 

implica um juízo de valor sobre o trabalho do aluno, e o feedback descritivo 

relacionado com as tarefas que lhe são apresentadas e que se referem às 

aprendizagens evidenciadas na sua resolução. Fernandes (2005) considera que o 
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feedback descritivo pode contribuir para que os alunos se tornem mais autónomos 

na avaliação e regulação dos seus desempenhos e possam encontrar formas de os 

melhorar. 

Também Fonseca et al. (2015) referem a síntese dos resultados de 250 estudos 

internacionais de Black e Wiliam (1998b) sobre a análise de desempenho em sala de 

aula, na qual se destaca a importância do feedback descritivo, em detrimento do 

feedback avaliativo, pois proporciona uma aprendizagem mais sólida face a 

qualquer outro tipo de inovação educacional já documentada. Destacam, ainda, a 

importância da dimensão afetiva do feedback quando a informação transmitida 

pelo professor se centra no próprio aluno e não no desempenho ou compreensão 

da tarefa, podendo, dessa forma, minimizar o esforço por parte do aluno e 

potenciar o medo do fracasso.  

Nesta perspetiva, são as práticas de feedback que promovem a interação professor-

aluno com base numa relação de confiança que mais potenciam a aquisição de 

conhecimentos, desenvolvimento de capacidades e, consequentemente, um maior 

envolvimento dos alunos nas tarefas matemáticas. 

Assim, é fundamental a necessidade de encarar a avaliação numa nova perspetiva, 

uma avaliação interativa centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada 

aos processos de feedback, de regulação, de autoavaliação e de autorregulação das 

aprendizagens (Fernandes, 2006a, 2006b; Price, Handley, Millar & O’Donovan, 

2010).  

De acordo com Ferreira (2007), qualquer forma de regulação integra sempre dois 

elementos: o feedback e a orientação, que se articulam através de um “trabalho 

pedagógico e/ou didático” feito pelo “professor (regulação externa) ou pelo aluno 

(autorregulação) ou ainda pelos dois em interação” (p.99). 

Pelo exposto, e como refere Fernandes (2009), o feedback é indispensável para que 
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a avaliação integre os processos de ensino e aprendizagem e, muito 

particularmente, para que a avaliação assuma a sua natureza formativa. Uma 

avaliação interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada a 

processos de feedback, de regulação e de autorregulação das aprendizagens.  

2.3.- Explicitação/negociação dos critérios de avaliação  

Os critérios de avaliação constituem a referência fundamental a partir da qual se 

desenvolve a autoavaliação, promovendo maior êxito na resolução das tarefas 

(Alves, 2004). Uma vez que esse processo implica a comparação entre as ações a 

desenvolver e os critérios definidos para a realização das mesmas, a apropriação 

dos critérios de avaliação, por parte dos alunos, é uma condição essencial no 

processo de autorregulação das aprendizagens.  

Os critérios correspondem a orientações da ação que indicam o que tem de ser 

feito no processo de aprendizagem, situam o aluno em relação a essa tarefa e 

indicam o nível de sucesso da resolução alcançada, podendo, assim, o aluno 

monitorizar o seu desempenho (Cid & Fialho, 2011). 

Os critérios de avaliação devem ser pensados e claramente explicitados em função 

das tarefas propostas aos alunos e dos objetivos definidos pelo professor nos 

diferentes momentos do ano escolar (Bonniol, 1981). Os professores clarificam para 

si próprios quais os critérios de avaliação - referências a partir das quais irão 

apreciar/avaliar os trabalhos e as aprendizagens dos alunos (Handley & Williams, 

2011). Ao avaliar uma produção escolar, o professor seleciona um determinado 

número de índices contido nessa mesma produção, tendo em conta os critérios de 

avaliação estabelecidos, para a seguir tomar a decisão sobre a avaliação atribuída à 

produção escolar. 
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No entanto, os critérios de avaliação utilizados pelos professores podem ou não ser 

claros para os alunos, sendo necessário um trabalho de explicitação dos mesmos, 

procurando, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, uma aproximação 

gradual daqueles que o professor definiu para si mesmo.  

Pelos trabalhos desenvolvidos nesta área, constata-se que a explicitação, ou não, 

dos critérios de avaliação condiciona os resultados escolares dos alunos e que o 

conhecimento dos critérios permite uma melhor compreensão e, 

consequentemente, uma melhor realização das avaliações efetuadas. 

Bonniol (1981) nos seus estudos sobre a importância relativa dos critérios de 

avaliação como fonte de variação constituinte do modelo de referência do 

avaliador, constatou que as avaliações dos professores e as autoavaliações dos 

alunos, referentes às mesmas produções escolares, serão sistematicamente mais 

convergentes se os critérios antecipadamente explicitados. Este autor define 

critério como uma classe ordenada de conhecimentos que é privilegiada, entre 

outras, como dimensão do modelo de referência utilizado pelo avaliado. Refere, 

ainda, que os critérios de avaliação sendo explicitados aos alunos constituem 

elementos à disposição para guiar o prosseguimento do trabalho, permitindo-lhes 

realizar melhor as tarefas propostas e determinar as avaliações efetuadas. Assim, os 

alunos em situação de autoavaliação desenvolvem uma aprendizagem de avaliação 

enquanto sujeitos avaliadores. Esta situação permite um aumento progressivo na 

aprendizagem dos critérios tidos em conta pelos alunos, ou seja um aumento de 

referência a critérios precisos – possível através do exercício, por um lado, e da 

explicitação dos critérios, por outro. 

Na mesma linha, Martins, Matta, Mata e Nunes (1991) entendem a existência de 

um juízo valorativo como elemento que define e caracteriza a avaliação 

evidenciando que tão importante é a informação recolhida como os critérios com 

que se compara. Acrescentam, ainda, que é a referência a critérios que converte a 
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simples medição da aprendizagem numa avaliação e que a explicitação e 

clarificação dos mesmos são promotores da partilha do mesmo código, 

fundamental no diálogo professor-aluno, no sentido em que este tem que 

descodificar o que o professor pretende, necessitando para tal, de estar atento a 

sinais verbais e não-verbais, a fim de assegurar se a sua resposta condiz ou não com 

a expetativa do professor. “Alunos que melhor descodifiquem estes sinais do 

professor estarão em vantagem” (p.453).  

Os resultados do trabalho dos autores referidos apontam para a existência de uma 

relação entre o sucesso nas aprendizagens e as competências nesta descodificação 

de expetativas. 

Também Feu (1985), sobre a mesma temática, coloca a mesma questão da 

existência de um código partilhado por professores e alunos, código esse que 

remete para os critérios de avaliação e para o modo como estes são apropriados 

pelos alunos. A autora constatou, também, haver diferença quanto ao modo pelo 

qual alunos com sucesso e insucesso se apropriam dos critérios de avaliação, 

referindo ser o primeiro grupo de alunos o que mais se aproxima dos critérios 

referidos pelos professores.  

Assim, poderá afirmar-se que, na ausência de um trabalho de explicitação dos 

critérios, diferentes alunos possuem diferentes formas de se apropriarem daqueles, 

o que poderá com certeza condicionar o seu sucesso relativamente às tarefas 

propostas. 

Nesta perspetiva, é necessário que o professor informe os alunos sobre quais os 

objetivos a atingir e que critérios vai utilizar para avaliar. Mas não basta que os 

alunos sejam informados dos critérios para que deles se apropriem. É necessário 

que o professor considere o modo como os alunos interpretam a informação que 

lhes é transmitida e confronte a representação que ele próprio tem dos critérios 

com as representações que deles têm os alunos (Barbosa & Alaiz, 1994).   
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Um critério pode ser mais ou menos preciso, ou seja, pode ser enunciado de forma 

relativamente abstrata ou em termos de indicadores comportamentais que o 

concretizam sob a forma de exemplos que o explicitam.  

Segundo Bonniol (1981), é importante incentivar os professores a definirem 

operacionalmente os critérios que julgam pertinentes para a avaliação de diferentes 

tarefas, pois considera uma verdadeira técnica pedagógica de orientação do 

trabalho escolar cujo efeito benéfico é sistemático. As avaliações serão diferentes 

se os critérios não forem explicitados, pois verifica-se que professores e alunos 

atribuem sistematicamente melhores notas quando os critérios são explícitos, seja 

qual for o tipo de avaliação. Quando as tarefas propostas têm critérios de avaliação 

explícitos, os alunos podem responder de forma mais adequada e o conhecimento 

desses critérios também lhes permite compreender melhor e utilizar as avaliações 

efetuadas. Nesta perspectiva, deve ser utilizada pelos professores como um 

trabalho de elucidação dos seus objetivos e das suas práticas de avaliação e será 

mais eficaz se os critérios utilizados forem mais precisos e se os alunos puderem 

familiarizar-se mais com o seu uso. 

Avaliar implica comparar as estratégias utilizadas na realização de uma determinada 

tarefa com os critérios de realização e de sucesso definidos. Assim, Hadji (2003) 

entende que os critérios de realização determinam os caminhos a seguir para 

realizar a tarefa, e os critérios de sucesso são indicadores que apontam os níveis de 

exigência através dos quais se reconhece o sucesso. Nesta perspetiva, Ferreira 

(2007) refere que quando o aluno compreende as operações necessárias à 

realização da tarefa de aprendizagem (critérios de realização) e representa o 

resultado da referida tarefa para que seja aceitável (critérios de sucesso) será capaz 

de autoavaliar e autorregular o seu desempenho. 

Bonniol e Vial (2001) consideram que um critério é uma dimensão do objetivo que o 

avaliador opta por privilegiar como uma referência entre outras. O que justifica a 
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referência escolhida é o objetivo em vista, a qualidade que se procura e o valor que 

se privilegia. Consideram, ainda, que se os critérios são as dimensões dos objetivos, 

em primeiro lugar, eles são qualitativos e abstratos (o rigor de um raciocínio, o 

envolvimento de um aluno ou de um grupo numa tarefa). Depois são traduzidos, 

transformados, concretizados em indicadores quantitativos, em categorias de 

observáveis. Não há, na opinião dos autores, qualquer oposição entre critérios 

qualitativos e critérios ou indicadores quantitativos, pois todo o critério quantitativo 

só tem sentido em função do critério (ou critérios) qualitativo, o qual é um 

indicador entre muitos outros possíveis.  

Os mesmos autores constatam que a quantificação do critério, presente na 

avaliação como medida, comporta mais “passos” de subjetividade, mais escolhas 

explícitas ou implícitas que o professor/avaliador deve fazer, porque implica 

transformações do critério qualitativo, mas cuja escolha, entre outras possíveis, não 

é menos subjetiva no sentido do próprio termo: dois professores competentes na 

mesma disciplina, tendo para os seus alunos os mesmos objetivos, definidos pelos 

mesmos critérios qualitativos podem escolher indicadores quantitativos diferentes. 

Assim, pode-se compreender melhor que a avaliação sumativa, cujo objetivo central 

é a relação produto/procedimentos (concretização dos processos em questão), 

utilize critérios ou indicadores quantitativos (concretização dos critérios 

qualitativos). O risco seria que os procedimentos de avaliação utilizados 

mascarassem a relação mais importante: a dos critérios qualitativos e dos processos 

de aprendizagem ou de formação. 

A avaliação formativa utiliza o conjunto dos critérios (relativos aos produtos, aos 

procedimentos e aos processos) nas suas relações, embora privilegie critérios 

qualitativos relativos aos processos. 

O que distingue fundamentalmente as duas lógicas de avaliação é que uma tem de 

simplificar, correndo-se o risco de simplificar abusivamente, enquanto a outra tem 
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em conta uma complexidade que não pode ser reduzida. Não tratamos os 

processos como podemos tratar os produtos ou os procedimentos julgando-os de 

forma precipitada.  

A avaliação sumativa implica um referencial constituído à priori, único e estável. No 

entanto, seria desejável que os critérios estabelecidos à priori não fossem 

transformados no decorrer do processo de avaliação. Devem ser aplicadas as regras 

definidas e os critérios devem permitir manter constante a lógica da avaliação 

durante o processo avaliativo, qualquer que seja o produto, o comportamento, o 

aluno, o objeto de avaliação. Mas sabe-se que não é assim que este processo 

ocorre, embora seja o ideal. Por isso, tenta-se simplificar mais, uniformizar mais a 

avaliação e o avaliado, padronizando as provas, limitando ao máximo “a margem de 

flutuação” do avaliador. 

As duas lógicas de avaliação não se contrapõem pelos objetivos sobre os quais 

funcionam, nem pela natureza dos critérios que utilizam. Elas distinguem-se pelas 

modalidades, porque as suas funções são diferentes - responder às prioridades 

institucionais de verificação e de controlo (perspetiva sumativa), e responder às 

exigências de desenvolvimento das aptidões nas aprendizagens (perspetiva 

formativa). 

Estas diferentes funções exigem que o professor desempenhe diferentes papéis. 

Por um lado, o de controlo e de verificação e, por outro, o de promotor e 

organizador das aprendizagens. 

No âmbito da avaliação sumativa, o professor/avaliador avalia produtos (resultados, 

comportamentos), procedimentos (métodos, técnicas das quais o aluno mais ou 

menos se apropriou e que utiliza) e relações entre os produtos e os procedimentos. 

Estes são os objetos da avaliação sumativa e a avaliação formativa parte dos 

mesmos objetos. Os objetos da avaliação formativa são as relações entre os 

produtos e os procedimentos, os próprios procedimentos, as relações entre os 
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procedimentos e os processos e os próprios processos, não havendo, assim, 

oposição entre os objetos da avaliação sumativa e os da avaliação formativa, mas 

sim uma continuidade (Bonniol & Vial, 2001). 

Como referem Cid e Fialho (2011), a subjetividade é uma característica inerente à 

avaliação das aprendizagens e estará sempre presente por mais técnicas que se 

utilizem para a objetivar, sendo a notação parte integrante de um processo 

subjetivamente construído a partir de inúmeros fatores em que o recurso a 

procedimentos e critérios de avaliação rigorosos minimizam os efeitos desta 

subjetividade.  

2.4.- Abordagem positiva do erro  

O modo de encarar o processo de aprendizagem tem implicações diretas no modo 

de encarar o processo avaliativo. A abordagem cognitivista descreve e permite 

perceber as etapas sucessivas de aquisição de conhecimentos, facto que não 

acontece na anterior abordagem behaviorista. Interessa-se pela formação do 

conhecimento, privilegiando e transformação epistémica, isto é, a génese do 

conhecimento a partir da ação, de acordo com a teoria de Piaget (1977). Explica os 

comportamentos em termos de construções mentais, procura compreender o 

funcionamento cognitivo do aluno face à tarefa proposta, sendo consideradas 

essenciais as modificações internas e as alterações observáveis apenas reflexos 

daquelas. Os dados prioritários são os que dizem respeito às representações da 

tarefa explicitadas pelo aluno e às estratégias ou processos que utiliza para chegar a 

um certo resultado. 

É o conflito de representações contraditórias (conflito cognitivo) que motiva 

naquele que aprende a procura de sínteses mais globalizantes. Esta conceção de 
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aprendizagem evidencia o papel do aluno na construção das suas aprendizagens e 

que estas nunca partem do vazio, mas sim de conceções já existentes (e a 

transformar) ainda que incorretas ou imperfeitas. A tarefa do professor consiste, 

essencialmente, em criar situações que permitam ao aluno confrontar as conceções 

iniciais. A avaliação, nesta perspetiva, deve fazer emergir as representações dos 

alunos, de modo a que elas sejam contrariadas. Esta visão vem permitir entender 

pedagogicamente o erro, não como revelador do que não sabe, mas como algo 

inerente ao processo de aprendizagem, coerente com uma representação e, deste 

modo, revelador do tipo de dificuldade do aluno (Pinto, 1994, 2003; Pinto & Santos, 

2006). Assim, o primeiro passo para saber que lugar o erro ocupa no processo de 

aquisição do conhecimento é reconhecer o conhecimento como uma construção, 

tal como defende Piaget.  

O erro, sendo um fenómeno inerente á aprendizagem, representa uma coerência 

própria de uma dada representação, isto é, revela uma conceção associada a uma 

dada representação que o aluno formou (Santos, 2002). De acordo com a autora, 

quando o próprio aluno consegue identificar o erro e corrigi-lo, acontece 

aprendizagem. Cabe, no entanto, ao professor interpretar o significado do erro e 

formular hipóteses explicativas do raciocínio do aluno para o poder orientar, 

através do questionamento ou apresentando pistas de orientação da ação a 

desenvolver pelo aluno que o leve à identificação e correção do mesmo. 

Num modelo de avaliação centrado no aluno, o professor é um facilitador da 

aprendizagem, mediador na relação aluno-saber e parceiro na negociação 

pedagógica, devendo encorajar a responsabilidade e a participação ativa no 

processo de aprendizagem e, através de tarefas do tipo reflexivo e experimental, 

promover a construção colaborativa das aprendizagens e dos saberes sociais (Vieira 

et al., 2010). 
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Conhecer “não consiste em copiar o real mas em agir sobre ele e transformá-lo”, 

sublinha Lourenço (2002, p.111). Neste sentido, o erro da criança é um elemento 

integrante do seu processo de construção do conhecimento, indicando ao professor 

a existência de níveis de aproximação ao objeto de conhecimento. Os níveis de 

estruturação da inteligência é que irão determinar a qualidade das interpretações 

do sujeito, razão pela qual o erro não deve ser punido mas antes compreendido. 

O sujeito cognitivo é o principal ator na construção do conhecimento através da 

interação com o mundo físico e social. Nesta conceção construtivista, o professor 

deve promover conflitos como forma de provocar o sistema cognitivo do aluno, e 

assim permitir a reconstrução do conhecimento. 

Podemos então dizer que o erro não é apenas uma consequência de ignorância, do 

acaso ou de falta de atenção, como defendem as teorias behavioristas de 

aprendizagem, mas que é o resultado de um conhecimento anterior que agora se 

revela inadaptado. Tal como a aprendizagem é um processo dinâmico, decorrente 

das interações do sujeito que aprende com o meio físico e social, também o erro 

está sujeito a modificações que dependem das situações de conflito com que o 

sujeito se defronta ao longo do processo de aprendizagem. 

No ensino da matemática tradicional, voltado para os cálculos e respostas exatas, o 

erro é entendido como algo que deve ser eliminado e punido, pois representa um 

défice, um indício de fracasso escolar. Mas no contexto da educação matemática, 

numa perspetiva construtivista, o erro pode ter outras interpretações e passa a ser 

visto como algo inerente ao processo de aprendizagem, além de contribuir para 

regular a intervenção pedagógica, promovendo a ação docente na formulação de 

novas estratégias de ensino e ajudando os alunos a superar os seus erros. Nesta 

perspetiva, os erros dos alunos podem ser tão importantes como as respostas 

certas, podendo o professor através da análise dos mesmos aperceber-se das 
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dificuldades que eles estão a sentir e do caminho a seguir para os colmatar (Ponte & 

Serrazina, 2000, 2004). 

A resposta do aluno na resolução de um problema, mesmo que errada, dá ao 

professor informações importantes para orientar a sua intervenção pedagógica, e a 

reflexão sobre o erro, através do questionamento didático, faz emergir múltiplas 

conexões que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, permitindo ao aluno 

modificar os seus esquemas de pensamento. Desta forma, o professor valoriza o 

conhecimento do aluno e intervém no processo de aprendizagem como mediador.  

3.- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA AULA DE MATEMÁTICA 

Atualmente há um amplo consenso quanto à importância da resolução de 

problemas como uma atividade relevante no currículo da Matemática escolar 

(Casas & Carvalho, 2015), sendo destacada em diversos documentos nacionais e 

internacionais (NCTM, 2000; ME, 2007, 2013) e nos resultados da investigação 

(Schoenfeld, 1992, 2007; Blanco & Blanco, 2009). Porém, é a partir da década de 80 

que se considera a resolução de problemas como o foco central do currículo da 

matemática escolar (NCTM, 1980) e como uma das experiências de aprendizagem 

fundamentais no ensino da Matemática que tem vindo a ser reforçada nas últimas 

décadas, com base nos resultados da crescente investigação em Educação 

Matemática, bem como no impacto social do desenvolvimento da tecnologia que 

coloca cada vez mais desafios ao professor, aos alunos e aos investigadores.  

Em Portugal, a resolução de problemas foi considerada uma capacidade transversal, 

a par do raciocínio e da comunicação (ME, 2007), embora nos atuais programas 

(ME, 2013) o foco tenha mudado de novo para as capacidades básicas, perdendo a 
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resolução de problemas, a nível curricular, o destaque dos últimos 25 anos (Vale, 

Pimentel & Barbosa, 2015).  

Blanco (2015), referindo Carrillo (1995), considera a resolução de problemas uma 

tarefa complexa que permite organizar a diversidade de níveis existentes na aula 

como um marco ideal para a construção de aprendizagens significativas e fomentar 

o gosto pela matemática.  

O atual Programa de Matemática (ME, 2013) destaca, também, que:  

o gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e dos factos matemáticos 
constitui um propósito que pode e deve ser alcançado através do progresso da 
compreensão matemática e da resolução de problemas (p.5). 

  

Assim, desenvolver a capacidade de resolução de problemas, de raciocínio e de 

comunicação nos alunos é considerada uma das principais finalidades do ensino da 

Matemática (Ponte et al., 2007; Serrazina & Ribeiro, 2012).  

Borralho (1990) considera que o processo de resolução de problemas integra a 

existência de diferentes funções interligadas entre si que garantem a formação 

multilateral do aluno: 

•  função de ensino – assegura que os problemas servem de meio para a 

aquisição, exercitação e consolidação dos conhecimentos matemáticos e 

para o desenvolvimento das capacidades dos alunos, objetivos primordiais 

do ensino da matemática.  

•  função educativa – influencia o desenvolvimento da capacidade do aluno, 

ou seja, desenvolve a sua conceção científica do mundo, perspetivando 

uma posição ativa e crítica sobre os fenómenos naturais e sociais. Promove, 

ainda, a formação de atitudes positivas face à matemática. 

• função de desenvolvimento - influencia a formação do pensamento.  
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Assim, através da prática de resolução de problemas, os alunos adquirem formas de 

pensar, hábitos de persistência e curiosidade e ganham confiança para encarar 

situações desconhecidas dentro e fora da sala de aula, podendo tirar partido da 

matemática ao longo da vida (NCTM, 2000). 

Também, o NCTM (2007) refere que a resolução de problemas constitui um pilar de 

toda a matemática escolar considerando que sem a capacidade de resolver 

problemas a utilidade e o poder das ideias, capacidades e conhecimento 

matemáticos ficam extremamente limitados.  

Boavida et al. (2008) salientam diversos aspetos face à resolução de problemas, 

entre os quais, o facto de proporcionar o recurso a diferentes representações e 

incentivar a comunicação; fomentar o raciocínio e a justificação; permitir 

estabelecer conexões entre vários temas matemáticos e entre a Matemática e 

outras áreas curriculares; e apresentar a Matemática como uma disciplina útil na 

vida quotidiana.  

Na mesma perspetiva, o NCTM (2007) refere, ainda, que os bons problemas e as 

tarefas envolvendo a resolução de problemas estimulam os alunos a refletir e a 

comunicar, podendo surgir das experiências dos próprios alunos ou de contextos 

puramente matemáticos.  

De acordo com Pólya (2003), a resolução de problemas oferece ao professor de 

Matemática uma grande oportunidade para desafiar a curiosidade dos alunos, 

apresentando-lhes problemas compatíveis com os seus conhecimentos e assim 

incutir-lhes o gosto pelo raciocínio.  

Para dar resposta a estes desafios, o professor deve propor tarefas de natureza 

diversificada na aula de matemática, encorajando os alunos a refletir sobre o 

pensamento durante o processo de resolução de problemas, promovendo assim 

uma educação matemática facilitadora do desenvolvimento do pensamento 
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matemático, articulando as características dos diferentes tipos de tarefas, a 

capacidade e o interesse dos alunos na dinâmica da própria aula (Ponte, 2005). 

Deste modo, a resolução de problemas proporcionará a aprendizagem da 

matemática, fazendo com que os alunos aprofundem a sua compreensão dos 

conceitos matemáticos e a saibam aplicar em diferentes contextos (NCTM, 2007). 

O Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico (ME, 2013) 

destacam três grandes finalidades para o Ensino da Matemática: “a estruturação do 

pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade” (p.2). 

 Na mesma linha, os referidos normativos legais para a disciplina de Matemática no 

Ensino Básico, têm subjacente a preocupação de potenciar e aprofundar a 

compreensão que se entende ser um objetivo central do ensino:  

O desenvolvimento da compreensão, que resulta da ampliação contínua e gradual de 
uma complexa rede de regras, procedimentos, factos, conceitos e relações que podem 
ser mobilizados de forma flexível em diversos contextos, deve ocupar o centro das 
preocupações das escolas e dos professores, com vista a melhorar a qualidade da 
aprendizagem da Matemática (pág. 1). 

Contudo, estudos nacionais e internacionais recentes sobre a educação matemática 

revelam fracos resultados especificamente na resolução de problemas, 

considerando-se fundamental que os alunos do 1º Ciclo não terminem este ciclo de 

ensino conseguindo responder corretamente, apenas, a questões de resposta 

imediata. O Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS, 2011), 

mostram que, em 2011, 60% dos alunos portugueses do 4.º ano não conseguem 

ultrapassar esse patamar (ME, 2013). 

Também em Espanha, os resultados internacionais sobre a educação matemática, 

como o PISA (2003, 2006, 2009 e 2012) e TIMSS (2011), revelam-se fracos 

específicamente na resolução de problemas, daí a importância que tem sido 

atribuída à resolução de problemas matemáticos no ensino obrigatório quer em 

Portugal, quer em Espanha (Blanco, 2015).  
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Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) consideram que  

a educação matemática pode contribuir, de um modo significativo e insubstituível, para ajudar 
os alunos a tornarem-se indivíduos não dependentes, mas pelo contrário, competentes, críticos 
e confiantes nos aspetos essenciais em que a sua vida se relaciona com a matemática. Isto 
implica que todas as crianças e jovens devem desenvolver a sua capacidade de usar a 
matemática para analisar e resolver situações problemáticas, para raciocinar e comunicar, assim 
como, a autoconfiança necessária para fazê-lo (pág. 15).   

 

Assim, a resolução de problemas como metodologia de ensino para a Matemática 

dá aos alunos oportunidades de construir aprendizagens significativas, permitindo-

lhes explorar, criar e adaptar-se a novas situações (Vieira, Cebolo & Araújo, 2006). 

Segundo Boavida et al. (2008) podem considerar-se duas componentes principais na 

resolução de problemas.  

A primeira, a exploração, consiste na descoberta de possíveis relações e usa o raciocínio e os 
processos indutivos e as estratégias que levam à procura da solução. A segunda, a confirmação, 
envolve testar essas relações e usa raciocínio e processos dedutivos, incluindo apresentar 
contra-exemplos e justificar as generalizações. O rigor de tais justificações depende do nível do 
aluno e da natureza do problema; algumas podem ser mais formais e outras usar palavras 
próprias para explicar porque é que a generalização funciona. (...) Neste processo, para além dos 
aspetos cognitivos há que ter em conta também fatores afetivos. Deve-se reconhecer a 
existência dos problemas e estar motivado para os compreender. É importante encorajar a 
exploração de ideias pelos alunos e o uso de modelos concretos para definir possíveis 
estratégias de resolução (pág. 15). 

 

Em síntese, a forma como se entende a resolução de problemas deve orientar a 

atividade matemática na sala de aula do 1.º ciclo, proporcionando um contexto de 

aprendizagem em que se apresentam novos conceitos ou se aprofundam e aplicam 

conceitos já adquiridos. Assim, ensinar Matemática através da resolução de 

problemas proporciona uma visão desta disciplina favorável ao estabelecimento de 

ligações dentro da própria Matemática com outras áreas do currículo e com o dia-a-

dia dos alunos, permitindo-lhes aprender e utilizar a Matemática no seu quotidiano. 
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3.1.- O que é um problema matemático? 

Tradicionalmente tornou-se consensual na literatura definir problema como uma 

situação que envolve o aluno em atividade, mas para a qual não conhece à partida o 

caminho para chegar à solução (Vale et al., 2015). Um problema pressupõe, assim, a 

existência de uma situação inicial e de uma transformação a efetuar nessa situação 

inicial de modo a produzir uma situação final que é a resposta ou a solução do 

problema, o que implica a interação de diferentes processos cognitivos (Santiago & 

Orrantia, 2007). 

Um problema decorre assim de uma situação que não pode resolver-se utilizando 

processos conhecidos e estandardizados. É necessário encontrar um caminho para 

chegar à solução e esta procura implica a utilização do que se designa por 

estratégias. Caso contrário, isto é, se a situação pode ser resolvida utilizando 

processos conhecidos, repetitivos ou mecanizados, que conduzem diretamente à 

solução, estamos perante um exercício. Deste modo, ser ou não ser problema não 

depende apenas da tarefa que é proposta, mas também do indivíduo a quem se 

propõe. É um problema se envolve a descoberta de um caminho. É importante que 

seja acessível ao aluno, apesar de a solução não ser imediatamente encontrada; 

seja motivante e intelectualmente estimulante; possa ter mais do que um processo 

de resolução e possa integrar vários temas (Boavida et al.,2008). 

De acordo com as autoras, um problema ou a sua resolução originam na maior 

parte das vezes problemas adicionais ou conceitos teóricos que por sua vez 

suscitam novos problemas matemáticos. Além disso, a resolução de problemas:  

proporciona o recurso a diferentes representações e incentiva a comunicação; fomenta 
o raciocínio e a justificação; permite estabelecer conexões entre vários temas 
matemáticos e entre a Matemática e outras áreas curriculares; apresenta a Matemática 
como uma disciplina útil na vida quotidiana (pág. 15). 
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Nos trabalhos sobre educação matemática e a partir da contribuição de diferentes 

autores (Cárdenas & Blanco, 2015) é destacado, em termos gerais, o acordo em três 

aceções diferentes sobre o papel da resolução de problemas no ensino da 

matemática:  

• o ensino para a resolução de problemas é um entendimento tradicional face 

ao papel da resolução de problemas como aplicação de uma teoria, 

previamente estudada. Esta aceção é refletida nos livros ao situar os 

problemas no final dos capítulos, ou depois da introdução de algum conceito 

ou algorítmo. Desta forma, os problemas são resolvidos de acordo com os 

procedimentos assinalados no referido capítulo. A referência à aplicação de 

conhecimentos matemáticos através da resolução de problemas é contínua. 

• o ensino sobre a resolução de problemas está centrado no trabalho dos 

alunos para que experimentem e assumam diferentes formas de abordar os 

problemas, contemplando tanto o lado cognitivo como o afetivo. Nesta linha 

de intervenção, procura-se trabalhar diferentes fases da resolução de 

problemas, favorecendo a reflexão e a discussão sobre o próprio processo. 

Nesta perspetiva, a resolução de problemas é entendida como um conteúdo 

específico e uma atividade complexa que os alunos devem aprender a 

desenvolver. 

• o ensino via resolução de problemas permite que os alunos apliquem os seus 

conhecimentos matemáticos a partir de diferentes fontes, intra ou extra 

matemáticos, constituindo um ponto de partida para produzir e consolidar 

conhecimentos matemáticos. Esta abordagem ajuda a criar um contexto de 

investigação orientado para a resolução de problemas, necessário para a 

construção do conhecimento matemático. 

De acordo com o PMEB (ME, 2013):  
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a resolução de problemas envolve, da parte dos alunos, a leitura e interpretação de 
enunciados, a mobilização de conhecimentos, de factos, conceitos e relações, a 
seleção e aplicação adequada de regras e procedimentos, previamente estudados e 
treinados, a revisão, sempre que necessária, da estratégia preconizada e a 
interpretação dos resultados finais. Assim, a resolução de problemas não deve 
confundir-se com atividades vagas de exploração e de descoberta que, podendo 
constituir estratégias de motivação, não se revelam adequadas à concretização efetiva 
de uma finalidade tão exigente. Embora os alunos possam começar por apresentar 
estratégias de resolução mais informais, recorrendo a esquemas, diagramas, tabelas 
ou outras representações, devem ser incentivados a recorrer progressivamente a 
métodos mais sistemáticos e formalizados. Em particular, no 1.º ciclo, solicita-se 
explicitamente que o número de passos necessários à resolução dos problemas vá 
aumentando de ano para ano (p.29).  

 

Boavida et al. (2008) explicitam que de entre os vários tipos de tarefas a que o 

professor pode recorrer na sala de aula umas dirigem-se mais à memória e ao 

treino enquanto outras estão mais direcionadas para processos mais complexos de 

pensamento. De acordo com Ponte (2005), as tarefas podem ser analisadas 

segundo duas dimensões principais: uma relacionada com o nível de estruturação e 

outra com o desafio matemático que suscitam. A estruturação da tarefa está 

associada ao grau de explicitação das questões colocadas o que conduz a tarefas 

fechadas e a tarefas abertas. O desafio prende-se com o grau de dificuldade que se 

relaciona com conhecer-se, ou não, o processo de resolução. Assim, o desafio pode 

variar entre reduzido e elevado. Cruzando as duas dimensões, o autor propõe 

quatro tipos essenciais de tarefas: exercício (fechada, desafio reduzido); problema 

(fechada, desafio elevado); exploração (aberta, desafio reduzido); e investigação 

(aberta, desafio elevado). 

Pólya (2003), referido também por Kilpatrick (2014), distingue os problemas 

rotineiros dos problemas não rotineiros, considerando estes os que permitem 

tomar consciência da Matemática. Los problemas rutinarios suelen presentarse con 

un enunciado verbal estandarizados, es decir, su resolución no requiere realmente 

una comprensión situacional, sino más bien la aplicación mecánica de algoritmos 

(Depaepe, De Corte & Verschaffel, 2010). Reconhecendo a importância dos 
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problemas rotineiros (não devendo ser aplicados de forma exclusiva) é a 

aprendizagem de problemas não rotineiros que permite aos alunos ganhar 

confiança na sua capacidade de fazer Matemática. Um aluno a quem nunca são 

propostos problemas que o desafiem sairá da escola “com uma visão 

completamente estéril do que a Matemática é e do que ela pode ser” (Saraiva, 

2016, p.83).  

De acordo com Pólya (2003), a resolução de problemas pode ser ensinada e os 

alunos não precisam de ter capacidades específicas para aprenderem a resolver 

problemas. O que eles precisam é de sucesso na resolução de problemas e a 

confiança que daí resulta com a ajuda do professor sensível à necessidade que os 

alunos têm de ser bem-sucedidos, mostrando aos alunos como se pensa a resolver 

um problema (pensar em voz alta), uma vez que a imitação e a prática são o 

principal meio através do qual a resolução de problemas é aprendida.  

A resolução de problemas é considerada uma das capacidades transversais mais 

importantes na aprendizagem da matemática, pois permite que os alunos 

consolidem, ampliem e aprofundem o seu conhecimento matemático (Ponte et al. 

2007). Boavida et al. (2008) consideram duas componentes principais na resolução 

de problemas: a exploração e a confirmação. A primeira, a exploração, consta na 

descoberta de possíveis relações e usa o raciocínio e os processos indutivos e a 

implementação de estratégias que levam à procura da solução. A segunda, a 

confirmação, envolve aferir essas relações e usa o raciocínio e processos dedutivos, 

incluindo apresentar outros exemplos e justificar as generalizações, dependendo o 

rigor das justificações do nível do aluno e da natureza do problema. De acordo com 

as autoras, acrescenta-se ainda em algumas situações a componente criativa na 

qual cada um faz as suas próprias explorações denominadas de extensões. Esta 

componente criativa da resolução de problemas ajuda o professor e os alunos a 

formular novos problemas e a criar experiências mais ricas a partir dos problemas 
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iniciais. Neste processo, para além dos aspetos cognitivos há que ter em conta 

também fatores afetivos.  

A influência dos fatores afetivos nos processos de ensino e aprendizagem da 

matemática e, em particular, na resolução de problemas, são também destacados 

por Blanco (2015), nomeadamente o interesse, a motivação, a pressão, a ansiedade, 

o stress e a perseverança.  

As emoções surgem como resposta a um sucesso, interno ou externo, e podem ter 

um significado positivo ou negativo para a pessoa. Assim, de acordo com o autor, 

face a uma tarefa matemática surgem dificuldades que podem frustrar as 

expetativas pessoais e provocar apreciações por parte dos alunos que no caso da 

matemática são maioritariamente negativas. O autor indica diferentes momentos 

no contexto de ensino e aprendizagem da matemática em que a relação entre 

emoções e processos cognitivos se torna visível: os momentos de compreensão da 

estrutura da atividade ou de recuperação da informação, quando se propõe uma 

tarefa matemática; os momentos de planeamento de estratégias de resolução de 

problemas, incluindo recordar fórmulas ou procedimentos mecânicos; ou os 

processos de controlo e regulação da própria aprendizagem.   

Os estudos sobre a influência de domínio afetivo na resolução de problemas com 

alunos de diferentes níveis são abundantes e deveriam ser considerados os seus 

resultados para promover uma maior eficácia na aprendizagem sobre a resolução 

de problemas (Cárdenas & Blanco, 2015). 

3.2.- Processo de resolução de problemas 

A resolução de problemas é um processo cognitivo complexo que consiste na 

procura de um caminho adequado para alcançar um objetivo (Rosário, 2013) que, 
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em termos globais, começa com um texto linguístico e termina com uma operação 

que dá lugar a uma solução numérica (Orrantia, 2006).  

En particular, los problemas aritméticos con enunciado verbal dicha complejidad se 

relaciona en gran parte con la necesidad de operar representaciones cognitivas, de 

índole situacional y matemática (Verschaffel et al., 2000). Para construir una 

representación situacional del problema los estudiantes deben comprender el 

enunciado verbal, imaginarse el contexto el contexto que les da sentido y la relación 

entre sus elmentos, así como decidir qué información es realmente relevante. La 

representación de la estructura matemática del problema se genera 

posteriormente a partir del conocimiento previo matemático del estudiante, como 

base para tomar las decisiones sobre las operaciones y algoritmos adecuados para 

resolverlo. El resultado debe ser finalmente intepretado y comunicado en relación 

al modelo situacional del problema y a las preguntas que se plantearon en el 

enunciado.  

Este es el proceso genuino de resolución de un problema. Sin embargo, los 

estudiantes frecuentemente siguen un procedimiento más superficial, en el que no 

se construye un modelo situacional del problema y el modelo matemático no está 

realmente fundamentado en un razonamiento matemático (Rosales, Vicente, 

Chamoso, Muñez  & Orrantia, 2012), sino en meras claves verbales del enunciado (a 

menudo equívocas), en la aplicación mecánica de algoritmos o en el mero ensayo y 

error. 

A resolução de problemas como metodologia de ensino da matemática debe 

contribui para uma maior compreensão dos conceitos e princípios matemáticos, 

uma vez que estes podem ser elaborados, adquiridos e investigados de forma ativa 

e significativa, ou seja, através da apropriação compreensiva do conteúdo. Esta 

metodologia de ensino da matemática integra simultaneamente as principais 

dimensões do trabalho docente: o ensino, a aprendizagem e a avaliação.  
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É através da resolução de problemas que o aluno estabelece o envolvimento e o 

interesse pela descoberta que o leva a intuir os resultados e a testá-los, o que 

promove uma maior motivação e consequentemente uma diminuição do insucesso 

na disciplina de matemática (Alvarenga & Vale, 2007).   

A resolução de problemas é concebida por diversos autores como um processo 

sequencial onde se estabelecem diversas fases. As diferentes sugestões e guias para 

a resolução de problemas são baseadas nos trabalhos de George Pólya (1945). A 

lista de operações mentais envolvidas na resolução de problemas proposta por este 

autor inclui quatro etapas. Esta proposta é definida como um exemplo de um 

heurístico, tendo sido mais tarde referida pelos educadores matemáticos como 

estratégia (como fazer um desenho, trabalhar do fim para o princípio ou procurar 

um problema semelhante), que habitualmente conduzem a uma solução, sendo 

reconhecidas como úteis para dar pistas sobre o caminho a seguir (Rosário, 2013; 

Vale et al., 2015; Genter, Loewenstein & Thompson (2003). 

As quatro etapas para a resolução de um problema propostas por Pólya: 

1. Compreender o problema   

Primeiro é preciso analisar/compreender o problema. Identificar o que é conhecido 

(dados), o que é desconhecido (objetivo) e que condições se apresentam É 

importante construir uma imagem mental que ajude a resolver o problema, 

permitindo organizar e combinar a informação (Davidson & Sternberg, 1998). 

2. Elaborar um plano 

Escolher uma estratégia de resolução/planificação de operações que permita 

resolver o problema. A consciência metacognitiva do que já se conhece sobre o 

problema é fundamental no processo de tomada de decisão e da estratégia a seguir 

para solucionar o problema (Rosário, 2013). As atividades de análise da situação 

problema e a decisão sobre as estratégias a seguir para a sua resolução estão 
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intimamente ligadas, dando sentido à atividade matemática (Blanco & Blanco, 

2009).  

3. Executar o plano  

Concretizar o plano desenhado e modificá-lo se necessário, reconcetualizando o 

problema. É importante monitorizar a eficácia das soluções encontradas e as 

estratégias (resolução de algoritmos e cálculo de operações matemáticas). Um 

aspeto importante da metacognição é a monitorização sobre a qualidade da 

realização da tarefa (Pressley & Harris, 2006). 

4. Verificar os resultados  

Rever a adequação da resposta encontrada em função da situação inicial e do 

raciocínio: identificar, interpretar e/ou confirmar os resultados finais. Dependendo 

dos julgamentos dos alunos sobre as respostas encontradas aos problemas com que 

se defrontam, pode ser necessário reiniciar o processo de resolução do problema 

(Rosário, 2013). 

Perante um problema, o levantamento de hipóteses, a testagem dessas hipóteses e 

a análise dos resultados obtidos são procedimentos que devem ser destacados com 

os alunos, no sentido de garantir o desenvolvimento da autonomia perante as 

situações com as quais eles terão de lidar dentro e fora da escola.  

Segundo Schoenfeld (1992), os peritos na resolução de problemas tendem a ler o 

problema, a analisá-lo, a explorá-lo, a planear a resolução, a implementar o plano 

avaliando-o, e a verificar as soluções encontradas durante a resolução, de uma 

forma não sequencial, ou seja, passando de um passo para outro até encontrarem 

um sentido definitivo. 

É importante promover oportunidades para que os alunos possam desenvolver e 

aperfeiçoar as suas próprias estratégias ao mesmo tempo que adquirem outras que 

lhes permitam enfrentar novas situações com êxito. Na interação em grupo, os 
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alunos são capazes de debater as suas propostas e dúvidas, reformular os seus 

argumentos e procedimentos para abordar o problema. A comunicação que se 

estabelece entre os alunos quando resolvem problemas é uma boa base que 

permite refletir e discutir sobre o processo seguido e favorece a compreensão e a 

assimilação dos diferentes procedimentos para resolver problemas (Blanco & 

Caballero, 2015).  

Os estudos realizados sobre as aprendizagens dos alunos mostram a importância 

dos contextos de aprendizagem, constatando-se que os contextos onde os alunos 

se envolvem em atividade significativa, interagindo com os colegas e o professor, 

participando no discurso na sala de aula em tarefas motivadoras e desafiantes que 

orientadas de forma adequada tendem a proporcionar uma aprendizagem mais 

consistente, mais profunda e mais perdurável (Ponte, 2013).  

Contextos em que os alunos tenham a oportunidade de resolver problemas, usando 

diferentes estratégias, permite que se envolvam diretamente nos processos com 

maior motivação, sendo encorajados a tomar decisões, estabelecer conexões, 

generalizar, comunicar, discutir ideias e identificar alternativas, desenvolvendo a 

capacidade de raciocínio e o pensamento matemático. 
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“O diálogo é a essência de uma educação humanizadora” 
                                                      Paulo Freire (1987) 

1.- O DISCURSO NA SALA DE AULA  

A escola é um sistema de comunicação social no qual a língua é o instrumento 

primordial do ensino, através do qual se promovem as aprendizagens dos alunos e, 

simultaneamente, um veículo mediante o qual se constrói a identidade institucional 

de quem a frequenta. 

A aprendizagem em geral e, em particular, a aprendizagem na escola é uma 

atividade social, que implica interações entre os participantes e os recursos que 

utilizam, troca de informação e o uso prioritário da linguagem como meio e como 

ação (Cubero et al., 2008).  

Sendo a aprendizagem uma atividade com uma forte componente social resultante 

da interação entre indivíduos seria dificil conceber uma situação de ensino e 

aprendizagem em que a comunicação não tivesse uma forte presença. Nesta 

perspetiva, Stubbs (1987) sublinha que o diálogo na sala de aula entre professor e 

alunos é, em grande parte, o próprio processo educacional, sendo este entendido 

como um processo público de negociação e criação cultural que se realiza 

basicamente através do discurso na escola (Bruner, 1988; Edwards, 1995). 

São múltiplas as perspetivas de estudo na abordagem do discurso baseadas nas 

diversas definições desta noção. Em termos gerais, a análise do discurso 

corresponde ao estudo da interação social através de situações de uso da 

linguagem, não havendo, no entanto, uma definição consensual pela sua natureza 

interdisciplinar, uma vez que, para além da linguística, abrange outras disciplinas 

como a sociologia, a antropologia, a semiótica, a etnografia, a psicologia e a filosofia 

(Cárdenas & Rivera, 2006). 
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Segundo Planas (2004), o discurso é entendido como um conjunto de ações e 

interações que se articulam num contexto de práticas sociais; uma atividade, de 

acordo com Cubero et al. (2008), na qual se produz significado (e não, apenas, uma 

via pela qual se transmitem mensagens) que supõe comunicação ou construção 

social situada (Stubbs, 1987) e, portanto, o estudo dos significados socialmente 

construídos no contexto da interação.  

Na perspetiva sociocultural, o discurso em sala de aula é constituído por práticas 

comunicativas que dão origem à produção e negociação de intenções e significados 

em interação social e culturalmente situadas, sendo a aula vista como uma cultura 

com modelos de interpretação de normas, ações e crenças que se (re)constroem 

através do discurso e das práticas sociais (Planas, 2004). Assim, os processos de 

participação e de comunicação envolvem a construção conjunta de significados, 

promovendo o desenvolvimento humano, sendo orientados por transformações da 

subjetividade dos envolvidos na atividade (Madureira & Branco, 2005; Costa & Lyra, 

2002).  

Na aula de matemática, o discurso regula o que significa fazer matemática e as 

identidades dos alunos como aprendizes de matemática (Planas, 2004). Os alunos 

assumem um papel social e académico específico em função do modo de 

intervenção do professor. Ao tornar públicos os seus significados, os alunos mostram 

parte da sua identidade como aprendizes de matemática, os seus conhecimentos e 

sistemas de valores, sendo o professor o principal mediador sociocultural dos 

processos de participação e aprendizagem (Forman & Ansell, 2002). Ao controlar 

quem pode falar sobre cada tema e avaliar o valor das diferentes intervenções, o 

professor medeia o processo de integrar (ou não) os alunos cujas interpretações de 

normas, ações e crenças se ajustam (ou não) às interpretações validadas. A forma 

como o professor se dirige aos alunos sugere o modo como estes participam na 

construção de conhecimentos referidos a normas sociais (formas de participação) e 
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sociomatemáticas (contextos de referência no processo de resolução de problemas) 

(Yackel & Cobb, 1996). Por sua vez, com as suas interpretações os alunos regulam a 

cultura da aula e são regulados por ela através das múltiplas interações. 

Na abordagem construtivista, o processo de ensino e aprendizagem é 

concetualizado como um processo construtivo, cultural e comunicativo (Coll & 

Onrubia, 2001; Colomina, Mayordomo & Onrubia, 2001) no qual o discurso tem um 

papel preponderante como instrumento de mediação que pela sua natureza 

semiótica se integra na atividade educativa, sendo esta definida como atividade 

discursiva conjunta entre professor e alunos. Nesta perspetiva, a educação é 

entendida como um processo de comunicação através do qual o discurso 

educacional adquire significado e sentido para os participantes. Estes, através da 

interação comunicativa, interferem cognitiva e afetivamente no outro, conduzindo 

à construção de conhecimento (César, 2000; Neves & Carvalho, 2006; Oliveira & 

Silva, 2012; Simão, 2000, 2002) e condicionando decisivamente os sujeitos 

intervenientes: alunos e professores.  

O discurso em geral, e o discurso educativo em particular, é entendido como um 

modo social de pensar e não apenas como uma simples representação do 

pensamento em linguagem, sendo responsável não só pela construção do 

conhecimento, mas também pela própria realidade da aula (Mercer, 1996).  

A visão social da linguagem, segundo a qual falar é agir, permite entender as 

práticas discursivas como genuínas práticas sociais situadas num espaço 

interhumano com efeitos concretos sobre a vida social e cultural (Nogueira, 2001). 

O estudo do discurso na aula assenta na abordagem de significados construídos no 

contexto da interação e vincula, de acordo com Cazden (1991), o social ao cognitivo 

(Candela, 2001). 
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A importância da linguagem na construção de significados tem por base o facto de 

ser o principal meio de comunicação entre professor e alunos e fundamentalmente 

no facto de constituir um importante instrumento psicológico e cultural, do ponto de 

vista de Vygotsky. Mediante o uso da linguagem podemos representar os nossos 

próprios conhecimentos e dar sentido à nossa experiência e à nossa atividade e, ao 

mesmo tempo, partilhar esses conhecimentos e experiências com outros. Esta dupla 

função da linguagem, representativa e comunicativa, é o que a transforma num 

instrumento privilegiado para pensar e aprender dos outros e com os outros, para 

apresentar aos outros os nossos conhecimentos e experiências e contrastá-los com 

os seus, representá-los de diferentes maneiras e poder negocia-los e/ou modificá-los 

como resultado da negociação (Coll & Onrubia, 2001). 

Para além disso, a natureza semiótica da linguagem, a sua capacidade para 

comunicar e representar significados de maneira intencional permite integrar-se na 

atividade conjunta desenvolvida por professor e alunos na sala de aula e converter-

se no instrumento, por excelência, que uns e outros utilizam para negociar e 

manifestar acordo sobre o desenrolar da atividade conjunta.  

Na perspetiva dos autores acima referidos, a linguagem é a chave do processo que 

permite a professores e alunos tornar públicos, contrastar, negociar e, 

eventualmente, modificar as suas representações e significados sobre os conteúdos 

escolares. Permite também entrar em acordo sobre o que fazer conjuntamente e 

como concretizar esse processo de construção de significados. Os acordos sociais 

são uma das características do discurso que conduz à aceitação entre os 

participantes das versões construídas na interação que visa o acordo, 

independentemente de este ser ou não alcançado por todos. 

A linguagem verbal, tendo como principal função permitir a comunicação entre os 

indivíduos tem também uma estreita relação com o desenvolvimento do 

pensamento humano (Pimm, 1991). Esta estreita ligação da linguagem com os 
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processos de estruturação do pensamento é também assinalada por Lappan e 

Schram (1989), destacando duas funções da linguagem na sala de aula: a função 

comunicativa e a função cognitiva. A primeira entendida como partilha de 

significados entre os interlocutores, permitindo a identificação dos elementos 

importantes e a capacidade de os comunicar aos outros; a segunda como 

promotora da estruturação e regulação do pensamento dos alunos, especialmente 

em situação de interação. 

O sala de aula enquanto espaço de comunicação, de reestruturação de significados 

e articulação de ideias constitui assim um contexto favorável para as intervenções 

quer do professor quer dos alunos, de tal forma que as interações discursivas que 

constituem o processo de construção de significados, em determinadas situações 

de ensino são entendidas, por diferentes autores, como o alicerce de todo o 

processo de aprendizagem  (Mortimer & Scott, 2002; Pontecorvo, Ajello & 

Zucchermaglio, 2005; Zabala, 1998), pois permitem a ação e a reflexão por parte 

dos alunos e a socialização do conhecimento ( Coll & Edwards, 1998).  

Nas últimas décadas, observa-se um crescente interesse na análise do papel das 

interações sociais pois acredita-se que é na e pela interação social que o homem 

não só tem acesso ao saber acumulado pelos seus antepassados como, ao fazê-lo, 

constitui-se enquanto sujeito (Palangana, 2001). Neste sentido, as interações em 

sala de aula vêm sendo apontadas como um caminho através do qual é possível 

promover o processo de aprendizagem e desenvolvimento, tornando mais 

produtivo o impacto da escola na trajetória de vida do sujeito.  

As abordagens interacionistas têm em Piaget e Vygotsky dois dos seus maiores 

expoentes e muitas das investigações sobre o discurso em sala de aula tiveram por 

base as conceções teóricas destes autores. Ambas as perspetivas, o interacionismo 

de Piaget e o sócio-interacionismo de Vygotsky, apoiam-se na ideia de interação 

entre o sujeito e o meio e reconhecem a interação como facilitadora do 
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desenvolvimento cognitivo. Contudo, existem diferenças na forma como a 

consideram e na prioridade que lhe atribuem em relação a outros fatores que 

influenciam o desenvolvimento e a construção do conhecimento. Piaget privilegia o 

processo de equilibração das estruturas cognitivas como mecanismo determinante 

no processo de reorganização cognitiva, enquanto que Vygotsky, encarando o 

sujeito como um ser eminentemente social, enfatiza a interação social, a ajuda e a 

linguagem como facilitadores desse processo, abordando o desenvolvimento 

cognitivo intrinsecamente ligado aos fatores sociais e considerando as 

componentes individual e social como parte integrante de um único sistema 

interativo (Carvalho & Conboy, 2013). 

Nesta perspetiva, os autores salientam o papel ativo das pessoas na construção dos 

seus próprios processos de desenvolvimento e aprendizagem, dando relevo às 

variáveis sociais e culturais na construção do conhecimento, tarefa que envolve não 

só “uma componente operativa (interação sujeito-objeto), mas também uma 

componente comunicativa (interação sujeito-outros sujeitos)” (p.81). 

O construtivismo cognitivo ou construtivismo psicológico enfatiza a construção do 

conhecimento pelos indivíduos (Gunning, 2012), valorizando o papel da experiência 

pessoal para o desenvolvimento de estruturas cognitivas cada vez mais complexas 

que possibilitam a compreensão do mundo; defende que o pensamento e os 

processos psicológicos são essencialmente fenómenos internos, podendo a 

aprendizagem ocorrer sem a presença necessária de indicadores observáveis (ao 

contrário da perspetiva behaviorista que entende a aprendizagem como algo 

observável) e que a construção do conhecimento decorre da relação entre as ações 

do sujeito que aprende e o objeto ou conteúdo de aprendizagem, consistindo esta 

em relacionar novas informações e experiências com as representações já 

existentes. O conhecimento e a aprendizagem são entendidos como o resultado de 

uma dinâmica na qual o envolvimento do sujeito face ao ato de conhecer e de 
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aprender desempenha um papel decisivo. O objeto torna-se conhecido quando é 

posto em relação com os contextos interpretativos do sujeito (Cubero et al., 2008). 

Nesta abordagem o papel do ensino é, pois, confrontar os alunos com problemas 

que os levem a construir novas experiências, procurando dar lugar a um processo 

interno de modificação de estruturas cognitivas existentes ou à construção de 

novas representações, o que se prende com os princípios de assimilação e 

acomodação definidos por Piaget (Melo & Veiga, 2013). 

Na perspetiva dos autores, o construtivismo social ou socioconstrutivismo, 

fortemente inspirado na teoria de Vygotsky, destaca os contextos sociais de 

aprendizagem e a construção do conhecimento considerando, não apenas, os 

processos de natureza intrapessoal, mas dando, também, grande relevância aos 

processos de natureza interpessoal. Assim, a aprendizagem é entendida como um 

processo de construção de significados com um caráter intrinsecamente social, 

interpessoal e comunicativo, destacando-se os processos interativos na sala de aula 

como forma de promover a zona de desenvolvimento próximo, dado o caráter 

dinâmico que apresenta. O ensino é, desta forma, entendido como um processo 

complexo de estruturação e guia mediante diversos mecanismos de influencia 

educativa em termos de ajuda à atividade construtiva do aluno (Coll, 2004; Cubero & 

Luque, 2004; Pontecorvo, 2003; Pontecorvo et al., 2005). 

Neste modelo, a criança é considerada como um produto dos contextos culturais, 

sociais e históricos em que se desenvolve. Um produto “sociocultural consciente, 

semiótico e adaptado”, como caracterizam Melo e Veiga (2013, p.278):  

• produto sociocultural, pois o desenvolvimento é, de acordo com Vygotsky, 

inconcebível à margem das formas de relação social e dos instrumentos 

mediadores de origem cultural (particularmente a linguagem);  
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• produto consciente, pois Vygotsky dá relevo aos aspetos conscientes e 

intencionais da atividade humana, pelo que o aluno é concebido como alguém 

que se desenvolve graças ao controlo que vai exercendo sobre o seu 

comportamento;  

• produto semiótico, pois o aluno vai utilizando e integrando na sua conduta 

diferentes instrumentos semióticos (e muito particularmente a linguagem), o 

que lhe permite não apenas integrar-se no seu ambiente cultural, mas 

também aceder a formas de conhecimento mais potentes e abstratas;  

• produto adaptado, pois o aluno tem que interiorizar e apropriar-se das formas 

de conhecimento que já existem na sua sociedade, ao contrário da visão 

piagetiana, que considera que é a pessoa que constrói os seus instrumentos 

de adaptação.  

A teoria de Vygotsky, destacando a importância dos fatores sociais que determinam 

a aquisição das funções psicológicas superiores, através da linguagem e de outros 

processos simbólicos, faz referência à dupla formação das funções psicológicas, 

considerando que estas aparecem primeiro a nível social (interpsicológico) e depois 

a nível individual (intrapsicológico). Vygotsky (1978) refere que o indivíduo ao cola-

borar no desenvolvimento do processo social não só adquire uma compreensão 

global do seu significado – aspeto interpsicológico do desenvolvimento – como, 

pelo facto de disponibilizar as suas capacidades na resolução de problemas sig-

nificativos, transforma-se e reorganiza-se do ponto de vista das suas funções 

psicológicas – aspecto intrapsicológico do desenvolvimento. 

O conceito de zona de desenvolvimento próximo ou imediato (ZDP) definido como 

“a distância entre o nível real de desenvolvimento, determinado pela capacidade de 

resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com outro  companheiro mais capaz” (Vygotsky, 1978, p. 85), 
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permite entender como se processa a passagem do interpessoal ao intrapessoal, 

pois pode ser considerado como um sistema interativo, como uma estrutura de 

apoio, sendo os processos interativos envolvidos na aprendizagem que pemitem a 

criação de sucessivas zonas de desenvolvimento próximo (Melo & Veiga, 2013).  

Monteiro, Monteiro, Gaspar e Villani (2012) caracterizam a interação social que se 

estabalece na ZDP, fazendo referência a três constructos teóricos adicionais, 

propostos por Wertsch (1984): a definição da situação - a forma como cada um dos 

participantes entende a tarefa no contexto da interação, sendo fundamental, 

segundo os autores, que todos compreendam que procuram resolver o mesmo 

problema; a intersubjetividade – relacionada com a capacidade de compreensão do 

outro, e entendida como a ação entre os sujeitos participantes da interação com o 

objetivo de estabelecer ou redefinir a situação inicialmente proposta; e a mediação 

semiótica – uso de mecanismos e formas adequadas de linguagem, no sentido 

amplo do termo, que tornam possível a intersubjetividade.  

Sintetizando, e de acordo com vários autores (Coll & Onrubia, 2001; Coll, Onrubia & 

Mauri, 2008), a linha de orientação sociocultural explica os processos escolares de 

ensino e aprendizagem fazendo convergir determinadas noções e propostas do 

construtivismo cognitivo, inspiradas na obra de Piaget, com alguns dos principais 

pressupostos socioculturais e linguísticos sobre a cognição e a aprendizagem 

inspirados, entre outros, na obra de Vygotsky.  Nesta perspetiva, o construtivismo 

de orientação sociocultural (Bruner, 1996; Cole, 1999; Cubero, 2005; Cubero et al., 

2007; Rogoff, 1993; Wertsch, 1991; Vygotsky, 1978) situa, por um lado, a atividade 

mental construtiva (dinâmica interna dos processos de construção do conhecimento, 

chave da aprendizagem escolar) e, por outro, afirma que são indissociáveis esta 

atividade mental construtiva e a atividade que professor e alunos desencadeiam na 

aula de forma conjunta enquanto resolvem as tarefas escolares e se aproximam dos 

conteúdos objeto de ensino e aprendizagem na aula. Os alunos são, assim, os 
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agentes e responsáveis últimos da construção de significados sobre os conteúdos 

escolares o que constitui a essência da aprendizagem escolar, mas também, e de 

maneira inseparável, que a construção individual do conhecimento por parte dos 

alunos está inserida e não pode dissociar-se da construção coletiva entre professores 

e alunos num contexto culturalmente organizado e com características próprias, que 

é a aula (Coll & Onrubia, 2001), sendo esta entendida como um grupo social e 

definida como uma comunidade de prática específica (Bruner, 1996; Case, 1996; 

Gallagher & Reid, 1981; John-Steiner & Mahn, 1996; Lave & Wenger, 2003).  

Tendo em conta a natureza construtiva e social dos processos psicológicos, a 

participação das crianças em atividades culturais nas quais partilham com adultos e 

colegas os conhecimentos e instrumentos desenvolvidos pela sua cultura permite-

lhes interiorizar os instrumentos necessários para pensar e atuar (Cubero et al., 

2008). Esta interiorização deve ser entendida não como um cópia dos processos 

interpsicológicos externos, mas como uma verdadeira construção do plano 

intrapsicológico, referem os autores, aludindo a Wertsch e Penuel (1996). Esta 

construção pessoal realiza-se através das experiências de aprendizagem e o que 

permite que a experiência seja interpretável e que as pessoas se apropriem de 

determinados conteúdos é o estabelecimento de relações entre o que já se conhece 

e as novas experiências. Assim, conhecer é um processo ativo e pessoal que se 

baseia no conhecimento previamente construído. 

Nesta perspetiva, o conhecimento e os instrumentos de que nos apropriamos não 

são uma mera cópia, mas uma verdadeira construção e uma condição para novas 

aprendizagens, pelo que, o indivíduo não é apenas recetor, mas um sujeito que 

intervém na seleção, avaliação e interpretação da informação e que atribui 

significado à sua experiência (Cubero et al., 2008). Estes autores definem a 

aprendizagem no contexto educativo como um processo de coconstrução ou de 

construção conjunta, sendo destacados outros conceitos convergentes, como o de 
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conhecimento partilhado (Edwards & Mercer, 1988), andaime (scaffolding) (Wood, 

Bruner & Ross, 1976) ou participação guiada (Rogoff, 1993) que descrevem os 

processos de ensino e aprendizagem como colaboração ou coordenação conjunta de 

professores e alunos (Coll, Colomina, Onrubia & Rochera, 1992; Coll & Onrubia, 

2001; Cubero et al., 2008; Driver et al., 1994; Edwards, 1996). A ajuda educativa, ou 

seja, os mecanismos pelos quais se procura influenciar o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos ocorre através de uma série de procedimentos de 

regulação da atividade conjunta (Coll et al., 1992) possíveis graças à negociação de 

significados num contexto discursivo que viabilize a comunicação e a compreensão. 

Falar de conhecimento partilhado implica ter em conta a forma como os processos 

de transmissão e de aprendizagem facilitada se articulam, sendo atribuido ao 

professor o papel de guia, uma vez que a criança não aprende por instrução direta, 

mas através da prática – prática guiada – na qual o adulto ou colega mais 

competente, de acordo com a teoria de Vygotsky, atua como assistente com mais 

conhecimento, ajudando a criança nos aspetos em que a sua destreza e 

compreensão são mais frágeis (Edwards, 1996; Edwards & Mercer, 1988). 

Assim, neste processo de interação, o professor através de diversas pistas 

comunicativas procura que os alunos expressem as suas próprias ideias e 

interpretações ao mesmo tempo que tenta assegurar a correção das mesmas, 

garantindo que o ensino e a aprendizagem caminhem juntos. 

A ação que o professor desempenha neste processo desenvolve-se através da 

partilha de significados com o aluno e da orientação que proporciona, garantindo 

que a aprendizagem lhe seja acessível. 
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2.- INTERAÇÃO DISCURSIVA E CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO  

Existe um amplo consenso teórico e empírico sobre a importância da interação 

social no conhecimento e na aprendizagem. Esta relação estudada na psicologia 

teve desde a década de oitenta um incremento de estudos no campo da sociologia 

e da antropologia. A influência da linguística interacional e da etnografia da 

comunicação contribuíram para o desenvolvimento de diversos estudos que 

mostram a complexidade social das interações através das quais se constroem as 

aprendizagens (Páucar & Valencia, 2009).   

Nesta perspetiva, o processo de ensino e aprendizagem deixou de ser entendido 

como um mero ato de transmissão, passando a entender-se como uma 

comunicação especializada que supõe o diálogo e a construção conjunta do 

conhecimento num contexto social e cognitivo de referência, cujas regras de 

interação e conversação permitem que o discurso educacional adquira significado e 

sentido para os participantes.   

A conceção construtivista de ensino e aprendizagem escolar descreve a construção 

do conhecimento como um processo complexo de relações que se estabelecem 

entre três elementos: o aluno que aprende, o conteúdo objeto de ensino e 

aprendizagem, e o professor que ajuda o aluno a construir significados sobre o que 

aprende e a dar-lhe sentido. Através da atividade mental construtiva o aluno 

apropria-se dos saberes culturais que são objeto de ensino e aprendizagem, 

elaborando a sua própria versão dos mesmos. Para aprender Matemática com 

compreensão é fundamental que os alunos participem ativamente na construção 

do seu conhecimento através de tarefas matematicamente significativas e do seu 

envolvimento em discussões coletivas. O professor tem a responsabilidade de 

orientar e guiar a atividade mental dos alunos para que estes possam atribuir 

significado e sentido aos saberes/conteúdos objeto de ensino e aprendizagem. 
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Quando os alunos são incentivados a partilhar as suas ideias, a justificá-las e a 

argumentar sobre as ideias dos colegas, negociando significados matemáticos, 

estão a ampliar o conhecimento prévio ou a construir novo conhecimento (Cengiz, 

Kline, & Grant, 2011) 

Neste processo, alunos, professor e conteúdo influenciam-se mutuamente: a 

atividade mental construtiva do aluno atua como elemento mediador entre o 

ensino do professor e as aprendizagens que aquele pode realizar; a influência 

educativa do professor faz a mediação entre a atividade mental construtiva do 

aluno e os saberes/conteúdos; e a natureza e características desses saberes 

mediatizam a atividade que professor e aluno desencadeiam sobre eles (Coll, 2001). 

O triângulo interativo formado pelas relações mútuas entre aluno, conteúdo e 

professor surge, assim, como o núcleo básico dos processos formais de ensino e 

aprendizagem e como a unidade mínima significativa para a análise de tais 

processos. No contexto da aula, este triângulo é determinado pela interatividade, 

entendida como a articulação das atuações do professor e alunos sobre uma tarefa 

ou conteúdo e cuja análise permite a identificação e compreensão dos mecanismos 

de influência educativa (Coll et al., 1992; Colomina et al., 2001), processos 

psicológicos subjacentes às formas mediante as quais os professores procuram 

ajustar os processos de ajuda educativa aos processos de construção de 

conhecimento que desenvolvem com os alunos. 

A atividade conjunta é considerada o núcleo no qual se manifestam os mecanismos 

de influência educativa (Coll, 2001; Coll et al., 1992; Colomina et al., 2001). Estes 

são descritos por Coll et al. (2008) como processos que permitem aos professores 

ajudar os alunos na construção de significados mais ricos, complexos e válidos sobre 

parcelas do conhecimento. Neste sentido, a aprendizagem no contexto educativo é 

entendida como um processo de construção e reconstrução de significados e de 

atribuição progressiva de sentido por parte do aluno, referente a conteúdos 
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complexos, culturalmente elaborados, que se produzem graças à mediação, 

intervenção e ajuda do professor responsável por guiar a construção de significados 

e sentidos que o aluno elabora de forma a garantir que os mesmos se aproximem 

dos conteúdos culturais objeto do ensino e aprendizagem.  

Uma sala de aula em que os alunos são incentivados a partilhar as suas ideias e a 

negociar significados, a questionar os colegas e a responder às questões colocadas 

potencia a aprendizagem e constitue um grande desafio quer para os professores, 

quer para os alunos.  

Deste modo, a construção individual e interna de significados e a sua orientação 

social e externa não são entendidas como características opostas, mas intrínseca e 

necessariamente ligadas, tal como defende Vygotsky (2007), uma vez que, quer a 

componente individual, quer a componente social fazem parte de um único sistema 

interativo.  

Assim, a orientação externa (influência educativa) é entendida como ajuda ao 

processo de construção, uma vez que este é um processo individual e interno, não 

podendo ser determinado completamente a partir do exterior; mas a ajuda 

necessária para que a construção do conhecimento se aproxime plenamente do 

significado e do sentido dos conteúdos abordados. Por isso, a ajuda ou influência 

educativa mais eficaz é a que se adapta ao processo de construção dos alunos, 

tendo em conta de forma dinâmica a sua compreensão, apoiando quando 

necessário e retirando progressivamente o apoio, no sentido de promover o uso 

autónomo e funcional do conteúdo aprendido em situações cada vez mais variadas 

e complexas (Coll et al., 2008). 

Este processo interativo estabelecido entre professor e alunos, ou entre alunos, cria 

as condições para que estes possam construir e internalizar os conhecimentos, 

podendo, por isso, afirmar-se que o desenvolvimento cognitivo é consequência de 

fatores sociais e culturais. 



 Capítulo 4 
Marco Teórico 

 

  

165 
 

  

Como referem Carrillo et al., (2010), a forma como o conhecimento se apresenta, se 

recebe e partilha é função dos processos que se estabelecem na sala de aula, da 

forma como a dinâmica professor-aluno-conhecimento interagem como elementos 

da situação didática da aula, definindo o ato educativo como a construção do 

conhecimento através da interação discursiva mediada pela participação em 

atividades de aprendizagem conjunta. 

3.- CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS PARTILHADOS ENTRE 
PROFESSOR E ALUNOS 

A aprendizagem escolar é interpretada como um processo de construção 

progressiva de significados partilhados a propósito das tarefas, situações ou 

conteúdos à volta dos quais se organiza a atividade conjunta dos participantes (Coll 

et al., 1992). 

Diversos estudos demonstram que o que ocorre na sala de aula é um fator 

explicativo fundamental das aprendizagens (Slavin, 1996; Murillo & Román, 2009). 

Analisar a interação na aula, o que dizem e fazem professor e alunos em conjunto 

configura um processo de negociação que reune e integra as representações prévias 

de todos os participantes para a construção de significados partilhados implicados 

na aprendizagem (Fernández & Cuadrado, 2008; Cuadrado & Fernández, 2008). 

Grande parte da interação que se realiza na aula ocorre através “do que se diz” 

publicamente, ou seja, através da linguagem usada socialmente que se denomina 

discurso (Edwards, 1996). Esta ideia é reforçada por Reséndiz (2009) ao afirmar que 

o discurso educativo enquanto processo de comunicação tem origem e desenvolve-

se em estreita relação com a interação didática. 
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O discurso tem a ver com partilha de significados e modos de interpretar o 

comportamento em determinados contextos. Mas, fundamentalmente, tem a ver 

com as relações sociais que se estabelecem (quem se dirige a quem e em que 

circunstâncias, com que conteúdos, em que momentos, através de que registo 

linguístico e com que intenção).  

Assim, o discurso na aula é constituído por práticas comunicativas que originam a 

produção e transação de intenções e significados em interação social e 

culturalmente situadas. A aula é uma cultura com modelos comuns de interpretação 

de normas, ações e crenças que se (re) constroem através do discurso e das práticas 

sociais (Forman & McCormich, 1995). 

Dotada de diferentes linguagens emitidas por uns e que outros tentam interpretar, a 

sala de aula constitui o espaço comum para o entendimento mútuo, para a 

negociação de conhecimentos e para a formação de significados partilhados. Neste 

sentido, ensinar consiste fundamentalmente em comunicar (Edwards & Mercer, 

1988). 

O desenvolvimento da compreensão de conceitos e representações matemáticas 

implica processos complexos que requerem partilha de múltiplos significados, 

assentes em regras culturais específicas da matemática. 

Nesta perspetiva, a negociação de significados matemáticos direciona os objetivos 

de ensino na sala de aula para a interação entre os alunos, o professor e o 

conhecimento matemático na procura de um entendimento comum. O significado 

do conhecimento matemático é partilhado e assumido pelos intervenientes quando 

estes manifestam acordo com a validade dos referentes, dos exemplos, das 

analogias e das conexões apresentadas pelos interlocutores (Bishop & Goffree, 

1986). 
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A construção do conhecimento na aula fundamenta-se na negociação de 

significados num processo onde os alunos têm oportunidade de emitir opiniões 

sobre as questões colocadas e de construir novos significados a partir de 

experiências individuais ou coletivas em interação com os objetos matemáticos, 

com o professor e com os colegas. 

Bishop e Goffree (1986) caracterizam do seguinte modo o desenvolvimento do 

significado matemático: 

O significado matemático é obtido através do estabelecimento de conexões entre a 

ideia matemática particular em discussão e os outros conhecimentos pessoais do 

indivíduo. Uma nova ideia é significativa na medida em que cada indivíduo é capaz de a 

ligar com os conhecimentos que já tem. As ideias matemáticas formarão conexões de 

alguma maneira, não apenas com outras ideias matemáticas como também com outros 

aspetos do conhecimento pessoal. Professores e alunos possuirão o seu próprio 

conjunto de significados, únicos para cada indivíduo (…) (p. 346). 

Assim, conceitos e representações matemáticas emergem e são partilhados no 

contexto de práticas culturais específicas da sala de aula, através de significados 

associados às circunstâncias e formas de interação social nas práticas de ensino 

(Meira, 1996). 

A negociação de significados matemáticos na sala de aula implica que cada um dos 

intervenientes, professor e alunos, tornem os seus próprios significados visíveis no 

processo. Através da troca de ideias realizada pela comunicação, cada um fica a 

conhecer melhor os referentes do outro. Neste processo, a referência a elementos 

significativos do contexto cultural do aluno e a reflexão sobre tarefas já realizadas na 

aula desempenha um papel fundamental (Ponte & Serrazina, 2000). 

A negociação reporta-nos, assim, para a produção de significados de conceitos, 

processos e normas sociais e sociomatemáticas durante a atividade matemática na 
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aula (Yackel & Cobb, 1996; Bishop & Goffree, 1986; Carvalho, 2001; Frid & Malone, 

1995; Meira, 1996). 

A negociação de conceitos matemáticos parece decorrer da participação dos 

indivíduos em múltiplas práticas culturais, confrontando significados matemáticos 

com significados sociais de um mesmo conceito ou de conceitos distintos. Esta 

ambiguidade parece ocorrer da distinção entre o significado social e o significado 

matemático de uma mesma palavra, frase, expressão ou símbolo (Meira, 1996). 

A negociação de processos matemáticos emerge de forma relacionada com o modo 

de ação, comportamento e comunicação na sala de aula, implicando o confronto 

entre processos matemáticos e sociais. 

As normas sociais e sociomatemáticas que decorrem do papel do professor e dos 

alunos nas interações e das suas formas de participação, da adequação e do valor 

das intervenções dos alunos e do professor parecem influenciar as representações 

acerca da matemática e da atividade matemática escolar. 

Neste contexto, as ambiguidades progressivamente resolvidas através do processo 

de negociação, inerentes ao ensino-aprendizagem da matemática, não se referem à 

natureza dos conceitos matemáticos, mas ao (re)estabelecimento das normas 

sociais e sociomatemáticas.  

Quando a comunicação e a discussão de ideias são valorizadas, as normas sociais 

são entendidas como as que “valorizam a explicação e justificação, as tentativas de 

encontrar sentido em ideias apresentadas por outros, a indicação de acordo ou 

descordo e a discussão de alternativas relativas a interpretações e soluções” 

(Boavida, 2005, p. 102).  

Por sua vez, as normas sociomatemáticas centram-se nos diferentes modos de 

pensar acerca de um mesmo problema, tendo a negociação um papel fundamental 
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no cumprimento destas normas, no significado de fazer Matemática e no 

desenvolvimento pessoal dos alunos. 

Os alunos desenvolvem as suas compreensões pessoais à medida que participam na 

negociação das normas da sala de aula, incluindo as que são específicas da 

matemática. Segundo Yackel e Cobb (1996), a construção destas normas ajudam a 

entender como os alunos desenvolvem crenças e valores matemáticos que lhes 

permitem tornarem-se intelectualmente autónomos.  

Guerreiro (2011) considera que o tipo de conhecimento matemático dos alunos 

depende das características das situações de comunicação e interação que ocorrem 

na sala de aula. É neste processo de interação, interpretação e negociação entre 

alunos e professor que se estabelecem as referidas normas sociomatemáticas para 

que estas sejam aceites por todos e resultem do acordo entre as diferentes 

interpretações e não sejam apenas impostas pelo professor (Yackel & Cobb, 1996).  

Neste sentido, a negociação de normas sociais e sociomatemáticas parece 

normalizar a partilha do conhecimento e regular os comportamentos dos alunos, 

fomentando uma cultura de sala de aula com base na similaridade das atitudes e 

dos comportamentos. 

Segundo Morgan (2008), o êxito dos alunos ao tentar participar na aula de 

matemática reside na capacidade de se ajustarem às interpretações legitimadas das 

normas. Daí que a diversidade de interpretações das normas e as dificuldades de 

comunicação entre participantes tornem a aquisição de significados normativos 

uma tarefa complexa. 

Apesar das normas estabelecidas, cada participante tem integrado um sistema 

normativo de referência próprio. O aluno chega à aula com a sua própria conceção 

do que é ou deve ser uma aula de matemática, de como se comporta ou deve 

comportar o professor na aula e qual o papel dos seus colegas no seu processo de 
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aprendizagem. Por isso, apesar dos significados partilhados, sempre existe uma 

certa distância entre as interpretações legitimadas das normas e as interpretações 

dos alunos. No entanto, estes reconstroem a cada momento os seus significados das 

normas ao interatuar com significados alternativos. 

A não explicitação das normas da prática matemática pode deixar o aluno em 

situação de incompreensão perante conhecimentos com os quais não se tenha 

ainda familiarizado, não dependendo esta dificuldade da capacidade do aluno, mas 

da diversidade de culturas matemáticas. Há, no entanto, uma certa tendência para 

confundir a diversidade de interpretações das normas com supostas incapacidades 

do aluno,facto que pode reduzir as oportunidades de participação dos mesmos. Daí 

que, para melhor entender as razões do fracasso é importante compreender os 

modos de construção do discurso na aula, uma vez que os conteúdos do discurso 

têm importantes consequências no desempenho escolar dos alunos e na partilha de 

oportunidades de aprendizagem (Planas, 2004). 

Coll e Onrubia (2001) consideram que o processo de construção de significados 

partilhados entre professor e alunos remete para as diversas formas como uns e 

outros apresentam, representam, elaboram e reelaboram no decorrer da atividade 

conjunta em que estão implicados, representações conjuntas sobre os conteúdos e 

tarefas escolares e para a influência que esta elaboração e reelaboração têm na 

modificação das representações destes conteúdos e tarefas que o aluno pode ter no 

início do processo de ensino e aprendizagem. 

De uma forma geral, considera-se a matemática como um corpo de conhecimento 

individual e socialmente construído e como uma linguagem específica para 

comunicar diversos aspetos do nosso mundo (Pimm, 1991). Porém, o novo 

conhecimento matemático (individual ou partilhado) constrói-se através das 

interações entre professor e alunos. Daí que, o movimento entre o sentido pessoal 

de um conceito e o significado matemático partilhado seja crucial para que a 
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aprendizagem aconteça. O papel do professor e dos alunos neste movimento ajuda 

a determinar que a aprendizagem ocorra, salientando-se a importância das 

interações na aula e do conteúdo matemático no processo de ensino e 

aprendizagem (Reséndiz, 2009). 

Segundo Coll e Onrubia (2001), a análise do processo de construção de significados 

partilhados contempla dois momentos diferenciados: 

O primeiro momento, em que professor e alunos abordam o conteúdo de 

aprendizagem pela primeira vez e cujas representações sobre o mesmo diferem. 

Cada interlocutor faz a interpretação do enunciado a partir do seu próprio sistema 

cognitivo, ou seja, estabelece um significado subjetivo a partir do seu próprio 

sistema de interpretação de significados, cujo objetivo é conseguir estabelecer um 

primeiro nível de intersubjetividade, de compreensão partilhada que sirva de base 

para a construção conjunta do conhecimento.  O grande desafio que se coloca ao 

professor é conectar as representações dos alunos com as suas para assegurar o 

ponto de partida partilhado e poder prosseguir com o processo no sentido desejado.  

Num segundo momento, o objetivo é progredir na tarefa enriquecendo-a de modo a 

que professor e alunos partilhem parcelas de significados progressivamente mais 

amplas até conseguirem um sistema de significados mais rico e complexo no final do 

processo, de acordo com o objetivo pretendido.  

Para que possa estabelecer-se comunicação é necessário um certo nível de 

intersubjetividade, por isso é fundamental o professor encontrar os recursos 

adequados para fazer progredir as representações dos alunos no sentido de evitar 

incompreensões mútuas ou ajudar a superá-las se e quando acontecerem. 

Para que este processo de construção de significados partilhados se desenvolva com 

êxito é necessário que professor e alunos se impliquem num autêntico processo de 
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negociação de significados, no sentido de permitir uma aproximação progressiva aos 

significados que o professor pretende ensinar, sem pôr em risco a comunicação.  

A comunicação e negociação de significados torna-se, assim, um importante 

processo de aprendizagem fundamental na procura de um entendimento comum 

acerca dos significados partilhados num determinado grupo e, simultaneamente, 

modificados, consolidados e aprofundados por cada indivíduo (Ponte & Serrazina, 

2000). A negociação de significados constitui, assim, um processo dinâmico de 

construção de significados, em consequência da construção interativa da 

intersubjetividade (Godino & Llinares, 2000). 

A análise do processo de construção de significados partilhados, permite-nos 

entender a importância do papel da fala dos participantes e do uso que professor e 

alunos fazem da linguagem e em particular de determinadas estratégias discursivas 

e mecanismos semióticos que professor e alunos possam utilizar quando falam a 

propósito dos conteúdos de ensino e aprendizagem (Coll & Onrubia, 2001). 

As estratégias discursivas são formas de conversação intencionais que os professores 

utilizam e que respondem à necessidade de guiar a atividade de aprendizagem dos 

alunos (tendo em conta os objetivos do currículo) e construir com eles uma versão 

conjunta e partilhada de conhecimento educativo. Os mecanismos semióticos 

remetem para formas do uso da linguagem que permitem criar e transformar a 

compreensão partilhada numa situação de comunicação entre dois interlocutores 

que partem de compreensões ou representações do assunto abordado não 

coincidentes entre si.  

Com base na perspetiva construtivista de orientação sóciocultural, Coll e Onrubia 

destacam diversas estratégias utilizadas na prática educativa: a exploração e 

ativação dos conhecimentos prévios dos alunos; a atribuição de um sentido positivo 

por parte dos alunos à aprendizagem dos conteúdos abordados; e a elaboração 

progressiva de representações mais complexas. 
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3.1.- Exploração e ativação dos conhecimentos prévios dos 
alunos  

O ato de conhecer é entendido como um processo ativo e pessoal que se baseia no 

conhecimento previamente construído, por isso o fator mais importante de que 

depende a aprendizagem de um aluno é aquilo que ele já sabe, ou seja, “aquilo que 

está incorporado na sua estrutura cognitiva” (Moreira, Valadares, Caballero & 

Teodoro, 2000, p. 4). 

A importância dos conhecimentos prévios dos alunos na construção de significados, 

ao longo da aprendizagem escolar é fundamental, pois é a partir deles que se 

estabelece uma representação inicial partilhada do conteúdo entre professor e 

alunos. 

Nesse sentido, a modificação da estrutura cognitiva não é apenas uma atividade 

interna do sujeito, mas resulta também da sua interação com o outro, o coletivo, o 

social, pelo que é determinante a mediação do professor no processo de 

aprendizagem, na medida em que pode estimular a reativação dos conhecimentos 

prévios dos alunos, assim como orientá-los na reflexão sobre os mesmos, de forma 

a contribuir para o desenvolvimento de conceitos cada vez mais próximos e aceites, 

no caso aqui estudado, na aula de matemática (Novak, 2000; AusubeL, 2003). 

O fator que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já conhece 

(Ausubel, 2003). É, pois, necessário que o professor considere esse conhecimento 

prévio dos alunos que funciona como estrutura integradora dos novos conteúdos. 

Neste processo interativo, tanto a estrutura cognitiva já existente como o novo 

conhecimento são modificados, pois influenciam-se mutuamente durante a 

experiência de aprendizagem, ou seja, os conceitos integrados interagem com os 

novos conteúdos, servindo de base para a atribuição de novos significados que 

também se modificam, levando a uma reorganização da estrutura cognitiva. 
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 São múltiplas as estratégias e recursos semióticos que facilitam a exploração e 

ativação dos conhecimentos prévios e a elaboração de uma primeira representação 

inicial partilhada do conteúdo de ensino e aprendizagem, cuja função essencial é 

ajudar o professor e alunos a estabelecer pontes cognitivas entre o novo 

conhecimento e o conhecimento prévio relevante disponível. Coll e Onrubia (2001) 

destacam quatro: 

• o recurso ao “marco social de referência” em que professor e alunos revelam 

experiências ou conhecimentos prévios adquiridos fora do contexto escolar e 

os colocam, de alguma maneira, em relação com o conteúdo ou a tarefa 

desenvolvida na aula, apoiando a compreensão mútua dos aspetos abordados.  

• o recurso ao “marco específico de referência”, essencial para assegurar a 

continuidade entre os significados construídos e partilhados e os novos 

significados, através da partilha de experiências e acontecimentos vinculados 

ao desenvolvimento prévio do processo de ensino e aprendizagem em que 

professor e alunos participaram de forma conjunta.  

• o recurso ao “contexto extralinguístico imediato” (conjunto de objetos, ações e 

acontecimentos que delimitam a interação de professor e alunos) pode servir 

como elemento partilhado a partir do qual se estabeleça um primeiro nível de 

intersubjetividade sobre os conteúdos de ensino e aprendizagem. 

•  pedido de informação aos alunos considerada relevante para conhecer os seus 

conhecimentos prévios que serão incluídos na abordagem ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

Em síntese, o professor deve procurar conhecer, compreender e valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos para decidir o que fazer e como fazer no 

decorrer do processo de ensino em interação com os alunos, potenciando a 

construção da aprendizagem significativa. 
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3.2.- Atribuição de um sentido positivo à aprendizagem  

A aprendizagem, na perspetiva construtivista, não é apenas uma questão cognitiva 

ou intelectual, mas tem também uma dimensão de caráter motivacional, afetiva e 

relacional, uma vez que é a pessoa na sua totalidade que aprende.  

É importante sublinhar que o ensino é uma atividade relacional (decorre das 

relações que se estabelecem entre o professor, os alunos e o conteúdo do ensino) e 

multidimensional (resultante da diversidade de situações e exigências que a sala de 

aula coloca em simultâneo). Ao professor cabe criar um ambiente de aprendizagem 

que acolha todos os alunos, gerir as suas participações e interações de modo a que 

se relacionem produtivamente com o conteúdo matemático e as suas 

representações, identificar e interpretar o que os alunos fazem e dizem de modo a 

orientá-los por trajetórias em que se possam desenvolver matematicamente 

(Canavarro, Oliveira & Menezes, 2014). 

Ensinar e aprender são, basicamente, partilha de significados, diálogo. Esta idéia é 

desenvolvida com base na visão humanista de Novak (2000) para quem a 

experiência de ensinar e aprender pressupõe troca de significados e sentimentos, 

portanto, o desejo de aprender, a afetividade. 

Os estados afetivos e motivacionais têm sido reconhecidos como fatores 

importantes que afetam o sucesso na aprendizagem escolar, constatando-se nos 

últimos anos um aumento de investigações que relacionam a dimensão afetiva do 

indivíduo (crenças, atitudes e emoções) com o ensino e a aprendizagem (González-

Pienda et al., 2007).  

As crenças ou expetativas parecem ter impacto na relação das atitudes e 

comportamento escolar, no esforço e empenho demonstrado pelos alunos, nas 

perceções e reações emocionais relacionadas com o contexto escolar e na forma 

como cada aluno atua perante o seu próprio processo de aprendizagem (Neves & 
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Faria, 2007). Por este motivo, é considerada uma variável importante na explicação 

e compreensão do desempenho e realização escolar dos alunos, sendo estes mais 

afetados pelas características motivacionais do que propriamente pelo quociente 

de inteligência que apresentam (Neves & Faria, 2007), sustentado-se que as 

atitudes, as crenças e as emoções influenciam quer o sucesso, quer o baixo 

rendimento e o fracasso na aprendizagem.  

Vários autores defendem o papel prioritário da dimensão afetiva no ensino, 

nomeadamente da Matemática, sublinhando a importância decisiva das atitudes 

negativas no rendimento escolar, sendo também realçada a influência dos 

ambientes de aprendizagem na orientação dos objetivos, aprendizagem, 

desempenho escolar e bem-estar psicológico dos alunos (Cordeiro, Lens & Bidarra, 

2009).  

A atribuição positiva de sentido e a disposição de implicar-se na aprendizagem 

dependem, assim, de múltiplos fatores, entre os quais se destacam, também, a 

própria atuação do professor e as formas de uso da linguagem que podem contribuir 

seguramente para que o aluno atribua sentido ao facto de aprender, implicando-se 

nesse processo e aprofundando a sua compreensão sobre o mesmo. Coll e Onrubia 

(2001) destacam alguns fatores fundamentais neste processo:  

O uso de metaenunciados (instruções transmitidas sobre os conteúdos e tarefas a 

desenvolver, cuja função básica é atribuir significado permitindo contextualizar o 

que professor e alunos vão fazendo e dizendo em cada momento; a inclusão dos 

contributos dos alunos no discurso do professor (estratégia através da qual, o 

professor recupera as contribuições dos alunos integrando-as no seu próprio 

discurso); a caracterização do conhecimento como processo partilhado (utilizando de 

forma sistemática a primeira pessoa do plural, elegendo-se o professor como porta-

voz do grupo e comprometendo os alunos com uma visão coletiva e partilhada da 

aprendizagem, ao mesmo tempo que lhes oferece modelos de indagação, 
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exploração e elaboração de significados com os quais os alunos se podem 

identificar). 

3.3.- Elaboração progressiva de representações mais 
complexas 

O objetivo da escola é que os alunos sejam capazes de relacionar adequadamente 

várias informações, factos, conhecimentos e capacidades para resolver situações-

problema. 

Um processo significativo de ensino de Matemática deve conduzir os alunos à 

exploração de uma diversidade de idéias e ao estabelecimento de relações entre 

factos e conceitos de modo a integrar os contextos do mundo real e as experiências 

para o desenvolvimento das noções matemáticas com vistas à aquisição de 

diferentes formas de perceção da realidade, levando os alunos a compreender a 

evolução das idéias matemáticas e a ampliar progressivamente a compreensão que 

delas têm. 

São diversas as estratégias discursivas e os mecanismos semióticos que contribuem 

para a elaboração progressiva de representações cada vez mais complexas dos 

conteúdos abordados. Coll e Onrubia (2001) destacam os seguintes: 

• a reelaboração das contribuições dos alunos, através das quais o professor 

responde de forma espontânea ou na sequência de um pedido explícito, 

reelaborando-as e devolvendo-as, corrigindo os erros, incompreensões ou 

ambiguidades detetadas nos significados construídos pelos alunos.  

• a categorização e etiquetagem de determinados aspetos do conteúdo ou do 

contexto ou da atividade através da utilização de determinados rótulos de forma 

sistemática sempre que a eles se refere, ajudando os alunos a estabelecer pontes 
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e noções que servirão de base para construir significados posteriores mais 

complexos.  

• as mudanças na “perspetiva referencial” utilizada para falar dos conteúdos para 

identificar e chamar a atenção sobre um determinado objeto, ação ou 

acontecimento (a forma de se referir a ele).  

• a abreviatura de determinadas expressões, mecanismo semiótico que implica a 

redução das expressões utilizadas em relação a determinados objetos, ações ou 

acontecimentos.  

• recapitulações, resumos e sínteses, recurso facilitador no desenvolvimento de 

compreensões partilhadas cada vez mais complexas, permitindo estabeler 

relações entre os conteúdos adquiridos e os novos conteúdos.  

O conjunto de ajudas ou apoios ao processo de aprendizagem, processos de 

influência educativa, são fundamentais na perspetiva construtivista do ensino e 

aprendizagem escolar, cuja compreensão é imprescindível pelo contributo na 

eficácia da atuação dos professores. Agir de forma a não comprometer o sucesso da 

aprendizagem é certamente difícil e exige contrariar modos de fazer decorrentes do 

ensino mais tradicional (Stein, Engle, Smith & Hughes, 2008). 

Segundo Vygotsky (2001), a aprendizagem adequadamente organizada resulta no 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 

desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer, sendo por 

isso fundamental o papel do professor na sala de aula e certamente um aspeto 

marcante da experiência de aprendizagem dos alunos. 

Nesta perspetiva, a gestão dos processos de ensino-aprendizagem não pode ser 

dissociada do conjunto de interações que se estabelecem na sala de aula, 

afirmando-se em função da dinâmica das condições educativas que permitam aos 

alunos participar ativamente no processo de construção do conhecimento e aceder 
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a desempenhos que, progressivamente, expressem níveis de funcionamento mais 

complexos e integrados. 

4.- A COMUNICAÇÃO NA AULA DE MATEMÁTICA 

A importância da comunicação no contexto específico da aula de matemática é 

amplamente reconhecida por diversos autores nacionais e internacionais (Boavida & 

Menezes, 2012; Cubero et al., 2008; Edwards, 1996; Edwards & Mercer, 

1988; Guerreiro, 2011, 2014; Martinho & Ponte, 2005; Menezes, 2010; Menezes, 

Ferreira, Martinho & Guerreiro, 2014; Mercer, 1995, 1996, 2000;  NCTM, 2007; 

Quaresma & Ponte, 2014; Santos et al.,  2010; Serrazina & Ribeiro, 2012). 

A forma como o professor promove e regula a comunicação na aula de Matemática 

marca de forma decisiva a natureza do processo de ensino e aprendizagem desta 

disciplina, sendo um elemento estruturante das práticas profissionais dos 

professores.  

A comunicação matemática como alicerce do processo de ensino e aprendizagem 

da matemática decorre do reconhecimento das interações culturais em sala de aula, 

entre o professor, os alunos e o conhecimento matemático, sendo o discurso 

encarado como prática social (Guerreiro, 2013). Nesta perspetiva, a comunicação 

matemática é um processo social em que os intervenientes interagem trocando 

informações e influenciando-se reciprocamente (Martinho & Ponte, 2005; Serrazina 

& Ribeiro, 2012), estando assim ao serviço da aquisição de conhecimentos, 

enquanto meio ou metodologia de ensino. É também considerada parte integrante 

da aprendizagem enquanto conhecimento e compreensão matemática a 

desenvolver. Daí que, mais do que trocar informações, a comunicação traduz-se na 
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partilha e negociação de significados entre os interlocutores (Serrazina & Ribeiro, 

2012). 

Quer a comunicação em geral, quer a comunicação matemática em particular, 

podem ser entendidas segundo diferentes perspetivas: como organização e 

transmissão de informações ou como um processo de interação social. Cada uma 

destas perspetivas sobre a comunicação está associada a uma perspetiva sobre a 

Matemática e sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática (Ponte et 

al., 2007). Assim, a Matemática pode ser entendida como um conjunto de verdades 

objetivas, como algo existente e documentado de modo independente dos 

indivíduos (predomínio da perspetiva cognitivista) ou entendidas as práticas de aula 

como um processo de matematização partilhado, guiadas por regras e normas que 

emergem da própria prática (predomínio da perspetiva sociocultural) (Dias, 2013). 

Do mesmo modo, a ênfase na transmissão de mensagens do professor para os 

alunos e entre os alunos ou nos processos de interação entre o professor e os 

alunos têm por base diferentes posicionamentos em relação à comunicação na aula 

de Matemática. 

A perspetiva da comunicação como transmissão de informação pressupõe que se 

considera a matemática como um conjunto de verdades objetivas, que se 

transmitem aos alunos, numa linguagem culturalmente reconhecida, valorizando-se 

a estruturação do conhecimento matemático numa linguagem considerada 

adequada aos alunos e uma “avaliação baseada na reconstrução pelo aluno do 

conhecimento matemático transmitido pelo professor anulando o significado do 

erro e a construção de conhecimentos singulares” (Menezes et al., 2014, p.138). O 

professor deverá, então, assegurar-se dos processos de transferência da mensagem 

através de feedback ou através de perguntas cujas respostas possam evidenciar a 

aquisição dos conhecimentos transmitidos (Dias, 2013). Assim, a comunicação é 

entendida como a transmissão de mensagens através de um processo linear e 
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exterior aos indivíduos e a aprendizagem encarada como a aquisição de uma 

organização complexa de símbolos, signos e representações matemáticas (Ponte et 

al., 2007).  

Na perspetiva da comunicação como interação social, a Matemática é vista como 

uma construção cultural partilhada pelos intervenientes e as aulas são 

caracterizadas pelos processos de interação social entre o professor e os alunos na 

e acerca da Matemática, emergindo, assim, o conhecimento matemático a partir da 

prática discursiva que ocorre na sala de aula (Menezes et al., 2014). O processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática é, assim, entendido como um processo de 

interação entre os alunos e estes e o professor e na interpretação e negociação de 

significados matemáticos e sociais, em que o professor, através de um conjunto 

diversificado de tarefas, promove a participação dos alunos e a partilha de ideias 

com vista à construção de novos conhecimentos, os quais dependem, de entre 

outros fatores, da natureza das situações de comunicação e interação que ocorrem 

na aula. 

4.1.- Práticas de comunicação na aula de matemática 

Caracterizar a comunicação matemática da aula permite-nos entender as 

possibilidades de participação no discurso matemático que daí decorrem para os 

alunos, a partir das formas comunicativas do professor. 

Diversos autores têm estudado a forma como a comunicação matemática se 

desenvolve na sala de aula, assim como os papéis que professor e alunos 

desempenham nesse processo, a natureza do discurso produzido e as implicações 

que tem na aprendizagem. Se ha documentado de un modo general cómo los 

profesores de matemáticas gestionan la interacción con grupos más o menos 
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amplios de alumnado (Brendefur & Frykholm, 2000); qué rol desempeña el discurso 

del aula en la estructura de participación (Blanton, Berenson & Norwood, 2001), en 

la interpretación de las normas que regulan las actuaciones del aula (Planas, 2005) y 

en el andamiaje de los aprendizajes matemáticos (Nathan & Knuth, 2003); cómo se 

integran las aportaciones verbales de los alumnos en los procesos cognitivos 

(Rosales et al., 2008a, 2008b, 2012) y emocionales (Blanco, 2015) implicados en la 

solución conjunta de los problemas ariteméticos, así como en la construción de 

significados matemáticos (Rojas, 2011).  

A comunicação, parte importante do processo de aprendizagem matemática, 

contém determinados processos de interação entre alunos e professor, sendo este 

a promover os recursos discursivos, cuja gestão influencia e condiciona a 

possibilidade dos alunos comunicarem matematicamente e de participar no 

discurso matemático da aula, no decorrer da qual se constroem os significados. 

Rojas (2011) sublinha a ideia fundamental em torno dos processos comunicativos: a 

linguagem, parte ativa dos processos de interação e construção do conhecimento é, 

não só, um meio de representar as ideias, mas algo que constrói a realidade sobre a 

qual se está a interatuar. Assim, no contexto escolar, o que o professor diz influencia 

as práticas discursivas da aula de matemática e as formas e níveis de participação 

dos alunos.  

Entendendo-se que a construção do conhecimento decorre do processo discursivo, 

cujas componentes adquirem sentido no próprio contexto conversacional, são 

considerados três aspetos chave da comunicação: a descrição dos padrões de 

interação que se estabelecem entre professor e alunos, ou seja, a interrelação entre 

os enunciados emitidos pelos participantes; a comunicação que o professor 

promove quando fala e dialoga na aula, ou seja, como o professor promove 

determinado estilo discursivo na aula; e o enfoque comunicativo dialógico, ou seja, 



 Capítulo 4 
Marco Teórico 

 

  

183 
 

  

como são consideradas as opiniões dos alunos na construção de significados 

matemáticos (Rojas, 2011). 

A natureza das interações entre o professor e os alunos é observável através de 

regularidades que são interativamente constituídas entre eles e são expressas por 

padrões de interação que refletem as características da prática em sala de aula e 

criam diferentes oportunidades de aprendizagem (Wood, 1994).   

Voigt (1985) e Wood (1998) estabeleceram um modelo para analisar os padrões de 

interação, também destacados por outros autores (Godino & Llinares, 2000; 

Guerreiro, 2013; Menezes et al, 2014; Rojas, 2011), que permitem inferir sobre a 

comunicação entre alunos e professores no desenvolvimento de uma determinada 

atividade matemática. Assim, apontam: o padrão de funil (funnel pattern); o padrão 

de extracção (elicitation pattern); o padrão de focalização (focusing pattern); e o 

padrão de discussão (discussion pattern).  

No padrão de funil o professor, perante as dificuldades dos alunos, procura conduzi-

los à resposta certa, através de uma sequência de perguntas mais simples, que 

fragmentam a questão inicial em partes de menor complexidade, sem promover 

uma significativa atividade inteletual por parte deles; no padrão de extração o 

professor guia os alunos de um modo semelhante ao padrão de funil, através do 

questionamento, mas promove a reflexão conjunta, extraindo fragmentos de 

conhecimentos que estão associados a pequenos passos no raciocínio dos alunos, 

validando o conhecimento dos mesmos, e tendo como objetivo principal a solução 

do problema; no padrão de focalização, o professor, guiando o raciocínio dos 

alunos, procura focar a atenção destes para um aspeto específico do problema, 

promovendo a expressão dos seus raciocínios e incentivando a continuação do 

processo de resolução autonomamente; no padrão de discussão, o professor 

promove e valoriza as contribuições individuais dos alunos colocando novas 
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questões e facilitando o processo de partilha e reflexão conjunta, submetendo à 

validação coletiva o conhecimento dos alunos. 

Os padrões de interação descrevem dois tipos de cenários discursivos que oscilam 

entre um questionamento pergunta-resposta dirigido pelo professor para chegar ao 

conhecimento matemático (padrão de funil e padrão de extração) e uma prática de 

diálogo em que a participação dos alunos na explicitação dos seus raciocínios e 

estratégias de resolução das tarefas matemáticas, tem um papel significativo nos 

processos de construção conjunta do conhecimento matemático (padrão de 

focalização e padrão de discussão) (Guerreiro, 2013; Rojas, 2011). 

A partir destes padrões de interação o professor promove um determinado tipo de 

comunicação. Brendefur e Frykholm (2000) definem quatro tipos de comunicação 

que estruturam as práticas de comunicação matemática na sala de aula: 

comunicação unidirecional, comunicação contributiva, comunicação reflexiva e 

comunicação instrutiva. 

A comunicação unidirecional está associada ao ensino tradicional em que o 

professor domina o discurso.  O aluno tem um papel passivo com poucas 

oportunidades de comunicação das suas estratégias e raciocínios matemáticos e o 

professor, através da formulação de perguntas fechadas, espera que o aluno 

reproduza o conhecimento matemático transmitido.  

A comunicação contributiva pressupõe uma maior participação do aluno no 

discurso da aula através de curtas intervenções, exercendo o professor o papel de 

avaliador, validando ou não o discurso do aluno. Neste tipo de comunicação, o 

diálogo entre os alunos e entre estes e o professor tem como objetivo a partilha do 

conhecimento das estratégias de resolução sem um significativo aprofundamento 

do conhecimento matemático.  
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A comunicação reflexiva caracteriza-se pela importância do discurso na aula como 

objeto de reflexão, por parte do professor e dos alunos, e do conhecimento 

matemático, partilhado entre todos, como meio de aprendizagem, interligando a 

ação e a reflexão, ou seja, a atividade matemática da aula e, em particular, o 

discurso. Os alunos são incentivados a participar no discurso da aula e a refletir 

sobre as tarefas propostas, os processos de resolução e a defesa das ideias 

matemáticas, aprofundando, assim, o conhecimento matemático. 

A comunicação instrutiva caracteriza-se pela integração das ideias dos alunos 

através dos processos de comunicação que o professor promove, refletindo sobre a 

ação e valorizando e integrando no discurso, as ideias e dificuldades dos alunos. O 

incentivo permanente à reflexão dos alunos promove a exposição das suas 

estratégias e ideias matemáticas, apoiando e sustentando a sua atividade 

matemática. 

As diferentes categorias definidas por Brendefur e Frykholm (2000) para estudar as 

formas de comunicação na aula, são estabelecidas de acordo com um “princípio de 

inclusão sucessiva, o que significa que cada nível de comunicação pode assumir as 

características do nível precedente” (p. 128). Por outro lado, as mudanças entre um 

tipo de comunicação e outro são relevantes quanto à participação dos alunos no 

processo de construção de significados, sendo a comunicação unidirecional e a 

contributiva associadas à transmissão de informação centrada na intervenção do 

professor, e a comunicação reflexiva e instrutiva associadas à comunicação como 

interação social, em que “o professor dá oportunidades aos alunos para refletir 

sobre as relações entre os conteúdos matemáticos, centrando-se nas ideias e 

estratégias expostas quer pelos alunos quer por ele próprio” (p. 148) e tanto as 

decisões como a prática instrutiva do professor se articulam com as propostas e 

ideias matemáticas dos alunos. 
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O enfoque comunicativo do professor, ou seja, a forma como valoriza e integra as 

contribuições dos alunos no discurso matemático da aula permite-nos entender 

como este aborda o conhecimento científico aos alunos no plano social da aula e 

como proporciona o suporte adequado para que eles se envolvam na construção de 

significados no decorrer da aula. Este enfoque comunicativo, refere Rojas (2011), 

segundo o modelo apresentado por Mortimer e Scott (2003), tem em conta, por um 

lado, o nível de interatividade, a que os referidos autores chamam de eixo 

interativo/não interativo. Uma comunicação é considerada interativa quando mais 

de uma pessoa participa na sua elaboração e não interativa quando apenas uma 

pessoa a produz. Por outro lado, consideram o dialógico como um segundo eixo, 

este com maior relevância, pois consiste no grau aceitação/integração das opiniões 

dos alunos. Assim, quando o professor aceita o ponto de vista do próprio aluno, 

explorando e desenvolvendo as ideias apresentadas, constitui uma abordagem 

comunicativa “dialógica”. Ao contrário, quando o professor considera a opinião do 

aluno, apenas, do ponto de vista da disciplina, unicamente partilhadas no plano 

social, constitui uma abordagem comunicativa “de autoridade”. 

A relação entre estes eixos (interativo/não interativo e dialógico/de autoridade) 

permite estabelecer quatro tipos de “enfoques comunicativos”, através dos quais se 

pode descrever ou identificar os episódios de conversação na aula, caracterizados 

na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Enfoques Comunicativos (Mortimer & Scott, 2003) 

Eixos de comunicação Interativa Não-Interativa 

Dialógica Interativa Dialógica 

Professor e alunos intervêm 
explorando diferentes pontos 

de vista. 

Não-Interativa Dialógica 

O professor resume diferentes 
pontos de vista escutando e/ou 

explorando semelhanças e diferenças 
 

De Autoridade Interativa de Autoridade Não-Interativa de Autoridade 
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O professor, centrado num 
pontro de vista específico, 

interpela os alunos através de 
uma rotina de 

pergunta/resposta para 
validar esse ponto de vista. 

 

É o professor que apresenta um 
ponto de vista específico. 

 

Na comunicação interativa/dialógica o professor promove e tem em conta os 

diferentes pontos de vista dos alunos, ao contrário do que acontece na 

comunicação interativa/de autoridade em que o professor pouco valoriza as 

contribuições dos alunos, centrando a sua intervenção em questões instrucionais, 

das quais espera uma única resposta. Por outro lado, numa comunicação não-

interativa/dialógica os professores procuram explicitar os significados revendo e/ou 

explorando as ideias centrais propostas pelos alunos. Ao contrário, na comunicação 

não-interativa/de autoridade o professor não atende às opiniões dos alunos para 

construir os significados matemáticos, como ocorre nas aulas totalmente 

expositivas (Rojas, 2011). 

É através da comunicação, de forma mais ou menos explícita, que o professor 

mantém (ou não) o controlo da situação e pode diagnosticar o progresso dos alunos 

e as suas dificuldades, proporcionando-lhes um espaço de comunicação. A natureza 

desse espaço representa, em grande medida, a oportunidade de aprendizagem da 

matemática efetivamente proporcionada aos alunos (Ponte et al., 2007). 

É na perspetiva da partilha e da reflexão conjunta das ideias que o professor cria 

condições favoráveis para que os alunos atribuam sentido à Matemática porque são 

os contextos onde os alunos se envolvem em atividade significativa, interagindo 

com os colegas e o professor, participando no discurso da sala de aula, que 

“tendem a proporcionar uma aprendizagem mais consistente, mais profunda e mais 

resistente à erosão do tempo” (Ponte, 2013, p.342). O autor salienta a importância 

dos momentos de discussão coletiva em que os alunos são encorajados a 
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apresentar aos seus colegas o modo como resolveram os problemas e a justificar os 

seus raciocínios, afirmando que “estes momentos de discussão propiciam o 

surgimento de situações de argumentação matemática, em que se analisam 

estratégias e se aceitam ou rejeitam afirmações com base nos seus fundamentos 

lógicos e matemáticos” (p.347). 

A comunicação enquanto instrumento de regulação direta do processo de ensino e 

aprendizagem por parte do professor tem um papel essencial no desenvolvimento 

dos significados matemáticos e na compreensão dos conceitos matemáticos, por 

parte dos alunos. 

4.2- Práticas de avaliação na aula de matemática 

As atividades de aplicação prática e aprendizagem autónoma requerem, por 

definição, uma intervenção mais ativa dos alunos. Embora nem sempre falem, a 

realização dos exercícios no seu caderno ou em qualquer outro suporte geralmente 

envolve uma participação verbal em sentido amplo. Como observámos 

anteriormente, o principal risco aqui não é tanto a passividade mas a desorientação 

ou incapacidade do aluno para enfrentar a execução da tarefa de forma estratégica, 

com um nível adequado de autorregulação, em que o professor pode usar vários 

tipos de ajuda (planificação, focalização, etc.). Em qualquer caso, a aplicação destas 

ajudas requere que o aluno expresse de algum modo o processo que seguiu e não 

simplesmente o produto final do seu trabalho ou o resultado de um problema. Esta 

informação, por norma, não aparece explicitamente no caderno de trabalho, por 

isso é importante conseguir que verbalizem os seus raciocínios e as suas decisões. 

Por outras palavras, a ajuda será mais efetiva se a atividade de aprendizagem se 

converter, ao mesmo tempo, numa atividade de avaliação processual. 
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À dificuldade de avaliar o processo estratégico (não só o resultado) poderia 

acrescentar-se a dificuldade de fazê-lo individualmente dado que uma avaliação 

personalizada gasta muito tempo. Podemos delimitar várias opções que variam em 

função do grau de individualização e privacidade da referida supervisão 

(Montanero, 2016). 

Supervisão privada 

A alternativa mais individual e privada consiste em aproximar-se da mesa de 

trabalho dos alunos que presumivelmente necessitarão de ajuda, observar o que 

fazem e perguntar-lhes acerca das operações ou decisões que vão tomando. Isso 

facilita a obtenção de informação sobre as dificuldades do aluno e, sobretudo, a 

possibilidade de oferecer-lhe uma ajuda adequada às mesmas. 

• Denominamos a esta estratégia de supervisão privada seletiva quando apenas 

se avalia alguns alunos escolhidos aleatoriamente, ou por necessitarem de 

mais ajuda do que os companheiros.   

• Quando o professor avalia o trabalho de todos e de cada um dos alunos, na 

sala de aula ou levando-o para casa, estaria a utilizar uma estratégia de gestão 

privada exaustiva. Este segundo tipo de estratégia é muito mais demorado, 

por isso é mais frequente quando a avaliação envolve a classificação do aluno. 

Supervisão pública 

Outra opção de caráter coletivo e público consiste em pôr em comum, passo a 

passo, o exercício que se está a realizar, quer dizer, intercalando um episódio de 

discussão. Isto pode fazer-se de duas maneiras. 
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• A primeira, que denominaremos pública coletiva, consiste em tentar permitir 

a participação verbal ao maior número de alunos possível, por exemplo, 

pedindo a um ou vários alunos que digam o que creem que nos pede o 

problema, que dados nos dão, etc. 

• Também é frequente uma estratégia pública individual baseada tipicamente 

em chamar um aluno ao quadro para resolver toda ou uma parte da tarefa. A 

maior dificuldade desta alternativa reside em conseguir que todos os alunos 

participem na avaliação e revejam o seu exercício, a partir do modelo que se 

discute no quadro. Trata-se de uma avaliação mediada, na qual o aluno-alvo 

que vai ao quadro se torna num “espelho” que deve ajudar os companheiros a 

autoavaliarem-se. Para conseguir implicar o resto dos alunos no raciocínio 

que se está a tornar público podemos pedir-lhes que avaliem, antes do 

professor, o que o companheiro fez no quadro, que verbalizem os erros que 

eles próprios cometeram, ou que discutam as alternativas para corrigi-los. 

Supervisão colaborativa 

Uma última alternativa colaborativa centra-se na perspetiva de que os alunos 

desenvolvam e/ou coavaliem as tarefas em equipa. Entre as principais vantagens do 

trabalho em grupo podemos destacar a sua potencialidade para gerar um maior 

número de interações com um grau de participação elevado, nas quais o aluno é o 

principal responsável por elaborar os conteúdos de aprendizagem. Está 

comprovado que os métodos cooperativos, particularmente, levam a que os alunos 

perguntem mais, forneçam informação por iniciativa própria, solicitem muito mais 

ajuda uns aos outros ou ao professor, e inclusive participem diretamente na gestão 

e supervisão da própria aprendizagem. A qualidade desta participação, porém, não 

se garante simplesmente pondo os alunos a discutir sobre um tema ou pedindo-
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lhes que realizem em grupo uma tarefa. Para além de uma adequada planificação 

da atividade e da organização dos grupos, é muito importante promover e orientar 

a participação verbal de cada um dos elementos durante as atividades de discussão 

pública; encorajar a clarificação e justificação das ideias; a procura de relações; a 

extensão de uma ideia; o sentido crítico, promovendo a validação ou rejeição das 

ideias apresentadas; refocar a atenção nas relações matemáticas com o 

envolvimento de todos os intervenientes. 

 A aprendizagem dos alunos está dependente da atividade que realizam e da 

reflexão que fazem sobre a mesma (Ponte, 2005), por isso é importante 

proporcionar aos alunos tarefas que conduzam a procedimentos não rotineiros, que 

exijam pensar concetualmente e que os estimulem a estabelecer conexões, 

promovendo a descoberta e a construção do conhecimento. 

Na perspetiva de Wells (2001), as salas de aula devem assumir-se como 

comunidades de investigação, onde a turma trabalha colaborativamente em torno 

de um mesmo objetivo, construindo de forma dialógica o conhecimento e onde 

também o professor deve assumir-se como investigador integrante dessa 

comunidade. 
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1.- OBJETIVOS 

Este trabalho, de caráter essencialmente exploratório, contemplando também uma 

dimensão comparativa, pretende fazer uma análise sobre as práticas avaliativas a 

partir dos critérios referidos e utilizados pelos professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico (2º e 4º anos de escolaridade), na avaliação da disciplina de Matemática e da 

forma como os respetivos alunos os percecionam. 

A avaliação escolar é um processo fundamental e estruturante como instrumento 

pedagógico e formativo do quotidiano escolar, muito importante na regulação das 

práticas pedagógicas, com implicações diretas na aprendizagem dos alunos. Uma 

forte posição teórica sustenta que o conhecimento dos critérios de avaliação 

permite uma melhor compreensão e, consequentemente, uma melhor realização 

das avaliações efetuadas (Fernandes, 2006a; Martins et al., 1991; Pinto & Santos, 

2006; Santos et al., 2010). 

Noizet e Caverni (1985) afirmam que os procedimentos de avaliação dos trabalhos e 

produções dos alunos condicionam os resultados escolares, podendo promover, em 

parte, o insucesso escolar. Por outro lado, Pacheco (2002) argumenta que uma débil 

prática de clarificação dos critérios de avaliação explica, em grande parte, o 

insucesso dos alunos.  

Outros autores evidenciaram a importância da explicitação dos critérios de 

avaliação utilizados pelos professores e a forma como os alunos os representam 

(Feu,1985; Martins et al.,1991; Nunes, 1990; Vidigal,1988), tendo demonstrado a 

existência de discrepâncias entre os critérios de avaliação que os professores 

referem e os que realmente utilizam. Estes autores verificaram, também, que 
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alunos com estatuto escolar diferente se apropriam de modo diferente dos critérios 

utilizados pelos professores. 

Existindo uma insuficiência quantitativa e qualitativa nas informações dadas aos 

alunos sobre a execução de tarefas, Amigues e Guignard-Andreucci (1981), 

defendem que, nestas condições, o aluno para as realizar tenha de recorrer a 

referências externas a essa tarefa e que outros conhecimentos, nomeadamente a 

representação do avaliador e das suas normas, tenham um papel de grande 

importância na percepção final da produção a realizar. Assim, a forma como 

interpreta os pedidos do professor condicionará as suas produções (Hadji, 1997). 

Nesta perspetiva, também Matta (1999) considera que nem sempre existem 

comportamentos interativos explícitos e a apropriação dos conhecimentos, por 

vezes, passa apenas pela observação e/ou participação em situações que envolvem 

o indivíduo num contexto social de acontecimentos significativos, sendo as relações 

entre os diferentes interlocutores e os saberes escolares mediadas pelo contrato 

didáctico. Este é definido por Brousseau (1980) como o conjunto de regras que 

determinam, explícita ou implicitamente, o que cada elemento da relação didática 

deverá fazer e que será válido para o outro elemento. Ou seja, é o conjunto de 

relações estabelecidas entre o professor, os alunos e o conhecimento.  

Poderemos assim afirmar que a relação da criança com o conhecimento não é um 

ato individual, mas prioritariamente uma relação social. Os obstáculos colocados 

pelas situações de aprendizagem fazem deste processo um ato de reinvenção da 

realidade, obrigando o sujeito a modificar o seu sistema de representações, pelo 

que é importante compreender as representações dos alunos para compreender a 

sua relação com o conhecimento e com o mundo. 

Os critérios de avaliação desempenham assim um papel central no diálogo 

professor-aluno, uma vez que é a partir da sua explicitação e clarificação que ambos 

possuem o mesmo código, condicionando os resultados escolares dos alunos. 
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 Os estudos citados evidenciam a importância dos critérios de avaliação, a 

discrepância entre os que os professores referem e utilizam e a diferença na 

perceção dos mesmos por parte dos alunos do 4º ano de escolaridade com sucesso 

e insucesso escolar. Com o objetivo de estudar a realidade pedagógica na qual nos 

situamos, para melhor intervir na promoção do sucesso escolar, quisemos ainda 

perceber se existem diferenças na perceção dos critérios de avaliação em função do 

ano de escolaridade, comparando assim os critérios percecionados pelos alunos do 

2º e 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Tendo em conta as motivações e os antecedentes referidos, formulámos três 

objetivos para este nosso estudo:  

1. Estudar os critérios referidos e utilizados pelos professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico na avaliação da disciplina de Matemática e analisar a distância 

entre eles. 

2. Analisar os critérios de avaliação percecionados pelos alunos comparando-os 

com os utilizados pelos professores.  

3. Estudar as diferenças na perceção dos critérios por parte dos alunos do 2º e 

4º ano e dos alunos com sucesso e insucesso na aprendizagem matemática.  
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2.- MÉTODO 

2.1.- Participantes 

Este estudo foi realizado em 14 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, do distrito de 

Lisboa. O critério que presidiu à escolha das escolas e professores foi a sua 

acessibilidade e disponibilidade para connosco colaborarem.  

Participaram 30 professores no total, com idades compreendidas entre os 27 e os 

50 anos, de ambos os sexos (26 F e 4 M) 15 dos quais lecionavam o 2º ano (13 F e 2 

M) e 15 lecionavam o 4º ano (13 F e 2 M). O tempo de docência dos professores 

situou-se entre os 5 e os 22 anos. 

Cada professor indicou 4 dos seus alunos, 2 com sucesso e 2 com insucesso escolar 

na disciplina de Matemática, na última avaliação formal efetuada (final do 1º 

período). Obtivemos assim um total de 120 alunos participantes no estudo, 60 dos 

quais considerados pelos respetivos professores com sucesso (30 do sexo M e 30 do 

sexo F) e 60 alunos com insucesso (30 do sexo M e 30 do sexo F), como se pode 

verificar através da tabela 5.1 

Tabela 5.1. Distribuição dos alunos participantes 
120 alunos 

60 rapazes 60 raparigas 

 
30  alunos do 2º ano 

15 com sucesso  
30 alunas do 2º ano 

15 com sucesso 
15 com insucesso 15 com insucesso 

 
30  alunos do 4º ano 

15 com sucesso  
30  alunas do 4º ano 

15 com sucesso 
15 com insucesso 15 com insucesso 
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O grupo de alunos participantes, sem repetências no seu percurso escolar, com 

média de idade de 7.2 e 10.3 no 2º e 4º ano, respetivamente, são oriundos de 

meios familiares de nível socioeconómico similares (médio-baixo).  

2.2.- Desenho 

Este estudo, de caráter essencialmente exploratório, contemplando também uma 

dimensão comparativa, segue uma abordagem metodológica de natureza 

interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994) e fundamentou-se na análise das práticas 

avaliativas, a partir dos critérios referidos e utilizados pelos professores do 1º Ciclo 

do Ensino Básico (2º e 4º ano) como orientadores do processo de ensino e avaliação 

da competência matemática e na perceção desses critérios por parte dos respetivos 

alunos com diferente estatuto escolar.   

O método de investigação centrou-se principalmente numa análise qualitativa e 

quantitativa extraída das transcrições do conteúdo das entrevistas efetuadas aos 

professores e respetivos alunos. Deste modo, o conteúdo dos discursos permitiu 

proceder, por um lado, a uma análise temática, descritiva e comparativa de um 

conjunto de categorias e, por outro lado, a frequência da sua utilização.  
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2.3.- Instrumentos e materiais 

2.3.1.- Entrevistas semiestruturadas 

Para o processo de recolha de dados foram construídas duas entrevistas 

semiestruturadas, uma direcionada aos professores e outra aos alunos participantes 

neste estudo.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994) “a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do 

mundo.” (p. 134). 

Assim, a entrevista aos professores teve como objetivo identificar os critérios que 

consideram mais relevantes na avaliação da competência matemática a partir das 

seguintes questões: O que valoriza mais numa prova de Matemática? Quais os 

critérios que utiliza na avaliação de uma prova de Matemática? Quais os critérios de 

avaliação que considera mais importantes na disciplina de Matemática?  

A entrevista aos alunos pretendeu recolher informação sobre os critérios de 

avaliação que estes percecionam e os que consideram relevantes para ter sucesso 

na disciplina de Matemática, a partir da formulação das questões abertas: O que 

pensas que é preciso fazer para teres uma boa nota numa ficha de exercícios de 

Matemática? Que conselhos darias a um outro (a) menino (a) para ter uma boa 

nota numa ficha de exercícios Matemática? 
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2.3.2.- Prova de avaliação de matemática 

A partir de um conjunto de fichas de avaliação utilizadas pelos professores e 

resolvidas pelos alunos foram elaboradas duas “fichas-tipo” de avaliação de 

matemática, uma para o 2º e outra para o 4º ano de escolaridade. 

Procurou-se na seleção das questões que estas fichas tivessem uma constituição 

semelhante às fichas normalmente utilizadas em situações reais de ensino e 

aprendizagem. As questões colocadas incluíram exercícios de leitura e escrita de 

números, cálculo aritmético e resolução de problemas (anexo 1.1). 

Cada uma das fichas experimentais foram selecionadas após a concordância de dez 

professores, tendo sido consideradas “fichas típicas” de matemática, nem 

claramente positivas, nem claramente negativas. Estas fichas foram pré-testadas 

numa turma de 2º e de 4º ano, cujos alunos não colaboraram no estudo, tendo-se 

procedido posteriormente a ligeiras alterações consideradas necessárias. 

2.4.- Procedimento 

2.4.1.- Procedimento de recolha de dados 

Tendo em conta o objetivo inicial do nosso trabalho, num primeiro momento foram 

contactados os 14 estabelecimentos de educação e ensino envolvidos no estudo na 

pessoa da diretora do agrupamento de escolas.  

Num segundo momento, um dos investigadores procedeu, em traços gerais, à 

explicitação e enquadramento dos objetivos do trabalho a desenvolver. 

Obtida a concordância dos professores das escolas em colaborar no estudo, foram 

marcados de imediato diferentes fases para a recolha de dados. 
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Fase I: Entrevista aos Professores (critérios referidos) 

Em entrevista individual com os professores disponíveis para colaborar no estudo e 

decorrido um tempo de familiarização, o entrevistador colocou três questões cujo 

objetivo foi conhecer os critérios de avaliação referidos como os mais importantes 

na avaliação na disciplina de matemática de acordo com as perguntas 

anteriormente registadas (anexo 1.2). Podemos observar um exemplo das respostas 

de um dos professores:  

Entrevistador: O que valoriza mais numa prova de Matemática? 
Professor: Valorizo mais a resolução dos problemas. 
Entrevistador: Quais os critérios que utiliza na avaliação de uma prova de Matemática? 
Professor: Considero o raciocínio, a resolução de operações, escrita de números e a relação das 
centenas com as dezenas e com as unidades. 
Entrevistador: Quais os critérios de avaliação que considera mais importantes na disciplina de 
Matemática?  
Professor: O raciocínio. 

Fase II: Avaliação “cega” de uma ficha de matemática (critérios utilizados) 

Para poder observar na prática os critérios de avaliação que os professores 

realmente utilizam desenhámos uma atividade de avaliação “cega” baseada no 

Método de Descoberta de Critérios, proposto originalmente por Noizet e Caverni 

(1985), também utilizado em estudos antecedentes (Feu, 1985; Martins et al., 1991; 

Nunes, 1990). 

O entrevistador deslocou-se de novo à escola para solicitar a cada professor que 

participasse num “jogo” que consistia em classificar uma ficha com várias tarefas 

matemáticas resolvida por um aluno, sem poder ver as respostas. A fim de recolher 

a informação pertinente para classificar a ficha, os professores podiam formular ao 

entrevistador todas as questões que considerassem necessárias, sem limite de 

tempo, mas sem aceder à visualização direta das respostas do aluno até emitir a sua 
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classificação, obtendo a informação através do entrevistador que funcionou como 

um mediador. 

 Para promover um comportamento o mais natural possível, os professores não 

foram informados do verdadeiro propósito da atividade proposta pelo 

entrevistador, colocada da seguinte forma: 

Entrevistador: Temos uma ficha de matemática de um aluno e agradecíamos que a 
classificasse. No entanto, vai classificá-la sem a ver. Para o efeito, pode fazer as 
perguntas que entender para obter a informação de que necessita para avaliar a ficha. 

 
O entrevistador respondia de forma concreta e concisa quando a pergunta 

formulada era clara, como no seguinte fragmento: 

Professor: As situações problemáticas envolvem uma operação? 
Entrevistador: Sim. 

Em contrapartida, solicitava uma reformulação da pergunta quando esta era 

ambígua ou imprecisa:  

Professor: Para além da leitura e escrita de números que outras questões contempla? 
Entrevistador: O que lhe ocorre perguntar? 
Professor: Tenho de ser eu a perguntar? Ora bem… exercícios de relação entre a centena, 
dezena e a unidade? 
Entrevistador: Sim, contempla essa situação. 

 

Todas as questões formuladas pelos professores durante o processo de avaliação 

“cega” da ficha de matemática foram também gravadas e integralmente transcritas 

(anexo 1.2). 

Finalizadas as perguntas, o professor classificava a ficha e só depois podia vê-la. A 

seguir, era-lhe perguntado: (a) se mantinha a classificação atribuída antes de ver a 

ficha e (b) que critérios tinha tido em conta para a avaliação final.  

Finalmente era pedido a cada professor que indicasse quatro alunos, dois dos quais 

com sucesso na aprendizagem matemática (um rapaz e uma rapariga) e dois com 
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insucesso (um rapaz e uma rapariga) na última avaliação formal efetuada na 

disciplina de Matemática (final do 1º período). 

Fase III: Entrevista aos alunos (critérios percecionados) 

Em entrevista individual a cada um dos alunos, o entrevistador, após um período de 

familiarização, colocava as questões anteriormente enunciadas relativas à perceção 

dos critérios de avaliação na disciplina de Matemática e quais os que consideravam 

mais relevantes para ter uma boa nota numa ficha de matemática, como se pode 

observar no exemplo que a seguir se transcreve:  

Entrevistador: O que pensas que é preciso fazer para teres uma boa nota numa ficha de 
Matemática?  
Aluno: É preciso tomar muita atenção aos exercícios, às letras que estão escritas em cima para 
nós sabermos o que é que temos que fazer nesse exercício, senão temos tudo mal. 
Entrevistador: Que conselhos darias a um outro(a) menino(a) para ter uma boa nota numa ficha 
de Matemática? 
Aluno: Ter atenção às contas, tentar não dar erros, fazer bem os números, ter atenção aos 
exercícios, àquilo que está lá escrito.          

 
As respostas foram gravadas e integralmente transcritas (anexo 1.2). 

2.4.2.- Procedimento de análise de dados  

Análise de conteúdo das transcrições 

A partir das transcrições das respostas registadas durante as entrevistas foi efetuada 

uma análise de conteúdo para categorizar os critérios referidos (entrevista aos 

professores), percecionados (entrevista aos alunos) e utilizados (avaliação “cega”). 

Em primeiro lugar, as transcrições foram segmentadas, segundo um critério 

semântico (veja-se Montanero, 2014), em ideias, entendidas como uma verbalização 

com sentido e completa de um pensamento do emissor (Vala, 1986).   



 Capítulo 5 
Estudo Empírico I 

 

  

207 
 

  

Em segundo lugar, foram selecionadas as ideias diretamente relacionadas com os 

critérios de avaliação, ou seja, com indicadores ou normas implícitas que se 

tomaram como referência para avaliar ou classificar a prova de matemática. As 

referidas ideias foram extraídas quer das respostas dos alunos e professores às 

questões da entrevista, quer das perguntas que estes colocavam durante a avaliação 

“cega”. 

Em terceiro lugar, foram categorizadas as referidas ideias. O sistema de categorias 

emergente foi verificado através de um processo indutivo-dedutivo de “comparação 

permanente” em que, após um primeiro ciclo de categorização, se analisaram as 

relações de semelhança entre algumas categorias, a fim de modificar a sua definição, 

reagrupá-las, diversificá-las e hierarquizá-las, até que se alcançou uma classificação 

exaustiva de categorias mutuamente excludentes, tendo também em conta 

classificações criteriais precedentes (Martins et al., 1991)  

Finalmente, foi estimada a fiabilidade da categorização, calculando o grau de 

concordância entre dois codificadores (divisão do número de acordos entre 

codificadores pelo total de categorizações efectuadas) (Vala, 1986), tendo-se obtido 

91% de acordos. As discrepâncias foram resolvidas por consenso.   

Medidas 

Para quantificar a importância concedida a cada um dos critérios de avaliação 

calculou-se a proporção de professores e alunos que os mencionaram pelo menos 

uma vez, ou seja, a percentagem de entrevistas em que encontrámos pelo menos 

um registo verbal vinculado a uma categoria determinada. 

Igualmente, para quantificar a utilização de cada um dos critérios durante a 

avaliação “cega” calculou-se a proporção de professores que verbalizou pelo menos 

um comentário ou pergunta classificada em uma categoria determinada. 
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Para medir a discrepância entre as categorias criteriais que encontrámos nas 

entrevistas (critérios referidos pelos professores e percecionados pelos alunos) e os 

realmente utilizados na atividade de avaliação “cega” utilizámos o Índice de Jaccard 

(Jaccard, 1901; Martins et al., 1991; Nunes, 1990) (anexo 1.3). 

A adaptação desta medida no âmbito da avaliação educativa consiste numa 

estimativa quantitativa que mede a proximidade entre as distribuições dos critérios 

referidos e utilizados por cada um dos professores mediante o seguinte cálculo: 

 a/(a + b + c), sendo “a” igual ao número de critérios referidos e utilizados por cada 

professor;  “b” é  o número de critérios não referidos e utilizados; e “c” é o número 

de critérios referidos e não utilizados. Os valores resultantes variam de 0 (zero) a 1 

(um), sendo 0 (zero) o valor que significa a menor proximidade ou convergência 

entre critérios referidos e utilizados, e 1 (um) o valor que significa a maior 

convergência. 

Para os alunos a fórmula é a seguinte: a/(a + b). Neste caso, “a” representa o 

número de critérios utilizados pelo professor e percecionados pelo aluno; “b” é o 

número de critérios utilizados pelo professor e não percecionados pelo aluno. Os 

valores resultantes variam também de 0 (zero) a 1 (um), sendo 0 (zero) o valor que 

significa a menor proximidade ou convergência entre critérios utilizados pelo 

professor e percebidos pelo aluno, e 1 (um) o valor que significa a maior 

convergência. 

 



 Capítulo 5 
Estudo Empírico I 

 

  

209 
 

  

3.- RESULTADOS 

A análise das transcrições das entrevistas e das verbalizações gravadas durante a 

tarefa de avaliação “cega” originou um total de 21 critérios de avaliação, que 

posteriormente se agruparam em 6 dimensões. A tabela 5.2 reúne o sistema de 

categorias que emergiu no final do procedimento indutivo de análise de conteúdo, 

com alguns exemplos de registos verbais. 

Tabela 5.2.  Sistema de categorias construído a partir dos registos verbais gravados nas entrevistas aos 
professores (critérios referidos), aos alunos (percecionados) e durante a atividade de avaliação “cega” (utilizados) 

 
Dimensões Categorias (Critérios) Definição Exemplos de registos 

A. Conteúdos 
procedimentais 

A1 Operações 
• Realização de algoritmos aritméticos 

Prof. 16: «É preciso saberem fazer 
as operações. O cálculo é muito 
importante» (referido) 

A2 Tabuadas • Memorização de factos numéricos e 
tabelas (como as tabelas de 
multiplicar) 

Al. 66: «É preciso saber a tabuada» 
(percecionado) 

A3 Cálculo mental • Resolução "mental" de operações 
aritméticas (sem papel nem nenhum 
outro apoio) 

Prof. 2: «O cálculo mental que é 
também tão importante e também 
valorizo muito»(referido) 

A4 Escrita de números • Escrita correta da representação 
numérica de quantidades 

Prof. 3: «Preenche lacunas?» 
(utilizado) 

A5 Reduções • Transformação de unidades de 
medida em múltiplos (maiores) ou 
submúltiplos (mais pequenos) 

Al. 77: «Ter atenção…nas 
transformações de metro para 
centímetro» (percecionado) 

A6 Geometria • Designação de  propriedades sobre  
a posição e forma de objetos no 
espaço  

Prof 3: «Figuras geométricas…?» 
(utilizado) 

A7 Automatização de 
técnicas 

• Apropriação e domínio de algoritmos 
e técnicas "mecânicas" 

Al.120: « saber colocar os números, 
saber dividir  e saber quais os 
números para lá colocar. » 

B. Aspetos 
cognitivos 
 

B1 Raciocínio • Operação mental que permite 
ajuizar, argumentar, relacionar... 

Prof. 1: «E exercícios de relação 
entre a centena, a dezena y a 
unidade?» (utilizado) 

B2 Compreensão • Compreensão do enunciado do 
exercício (que dados se dão e o que 
se pede) 

Prof. 7: «É importante a 
compreensão…» (referido) 
 

B3 Criatividade • Alternativas ou estratégias 
inovadoras para resolver um 
problema 

Prof. 16: « Eu valorizo as diversas 
formas de chegar a uma resolução  
problemática» (referido) 

B4 Generalização 
• Transferência de uma estratégia a 

outro caso ou tarefa similar 

Prof. 19: « Fazemos sempre coisas 
semelhantes que é para ver se eles 
conseguem de outra maneira 
resolver outros problemas… chegar 
lá» (referido) 

B5 Seleção da operação • Planificação ou seleção dos passos 
ou operações a realizar para resolver 
um problema 

Prof. 21: «É importante… se 
conseguem saber quando é que 
tem de fazer contas de menos, por 
exemplo» (referido) 
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B6 Capacidade de análise • Decomposição da tarefa ou 
problema em partes 

Prof. 7: «É importante  que nós a 
ajudemos a pensar nas coisas, a 
analisar o problema...» (referido) 

B7 Capacidade de 
atenção 

• Focalização ou distribuição da 
atenção sobre elementos da tarefa 

Al. 62: «Estar com atenção,... estar 
mesmo com atenção...» 
(percecionado) 

C. Aspetos 
formais 

C1 Apresentação • Limpeza e apresentação formal do 
exercício, conforma as normas 
estabelecidas 

Prof. 2 : «A apresentação também 
tem importância. Não gosto que 
uma criança me traga a prova toda 
suja, toda rasgada» (referido) 

C2 Notação/Indicação • Questões relacionadas com a escrita 
ou normas convencionais de 
representação simbólica do 
algoritmo 

Al. 1: «É preciso fazer os números 
bem feitos» (percecionado) 
 

D. Resultados D1 Resultados finais  
• Correção do resultado obtido  

Prof. 1: “Nas outras perguntas, 
quantas questões é que tem 
erradas?” (utilizado) 

E. 
Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução • Resolução da tarefa ajustada ao 
tempo disponível 

Al. 4: «...fazer tudo rápido» 
(percecionado) 
 

E2 Autonomia • Resolução independente, sem ajuda Prof. 13:  « ... a autonomia deles... 
quando eles conseguem fazer uma 
ficha sozinhos tem mais valor» 
(referido) 

E3 Esforço/atenção • Persistência e manutenção da 
atenção 

Prof. 18: “Tenho que ver (...) a 
atenção do aluno” (referido) 

F. Outros 
 

F 1 Outros • Critérios ambíguos ou inapropriados Prof. 16:  «Um aluno pode chegar a 
uma conclusão y eu perceber o que 
ele está a fazer, mas não ser a 
situação, sei lá...» (referido) 
 

 

3.1.- Critérios de avaliação referidos pelos professores na 
entrevista 

Quando questionados sobre os critérios que utilizam na avaliação de provas de 

Matemática os professores fazem referência aos que consideram ser os mais 

relevantes. 

Como referido anteriormente, os 21 critérios de avaliação encontrados foram 

agrupados em seis grupos, subdividindo-se cada um deles em categorias mais 

específicas, como ilustra a tabela 5.2. 
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No grupo Conteúdos Procedimentais foram incluídas todas as categorias, 7 no total, 

referentes a conteúdos programáticos, apropriação e domínio de técnicas. 

Podemos observar, na transcrição seguinte, um exemplo de verbalização do critério 

operações por parte de um dos professores em que este identifica a resolução de 

operações com o cálculo numérico:  

Prof. 1- Considero importante a resolução de operações, escrita de números e a relação entre as 
centenas, dezenas e unidades. 
Prof. 16- É preciso saberem fazer as operações. O cálculo é muito importante. 

 

O grupo Aspetos Cognitivos é constituído por 7 categorias, todas fazendo apelo às 

capacidades de âmbito cognitivo e metacognitivo. 

Observamos, na transcrição seguinte, os exemplos de verbalização dos professores 

que salientam os aspetos do raciocínio e da compreensão: 

Prof. 14- Tenho em conta o raciocínio... o que me interessa é o raciocínio. 
Prof. 7- É importante a compreensão. O objectivo principal da matemática é sempre a resolução 
de situações problemáticas. Se a criança compreende consegue chegar a um resultado favorável. 

 

Nos Aspetos Formais foram incluídas 2 categorias referentes, apenas, a aspetos 

formais da prova, como organização e limpeza. 

Podemos observar, na transcrição seguinte, os exemplos de verbalização dos 

professores face à importância da apresentação e organização do trabalho dos 

alunos: 

Prof. 2 - A apresentação também tem importância. Não gosto que uma criança me traga a prova 
toda suja, toda rasgada. 
Prof. 4 - Ter uma prova organizada…. 

 

O grupo Resultados, constituído por uma única categoria, resultados finais, inclui 

todos os enunciados referentes à correção dos produtos finais na resolução das 

diferentes situações propostas, como podemos observar nos exemplos de 

verbalização dos professores:  
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Prof. 8 - Para mim é importante eles conseguirem dar as respostas adequadas. 
Prof. 19 - Gosto que a resolução esteja correta. 

 

Nos aspetos da Autorregulação foram incluídas 3 categorias referentes ao tempo 

gasto pelo aluno na resolução das provas, à sua autonomia e esforço na realização 

das mesmas, ou seja, os aspetos de autorregulação da tarefa. 

Podemos observar exemplos da verbalização em que os professores destacam a 

importância da autonomia na realização das tarefas: 

Prof. 12 - É importante saberem ser eles a fazer. 
Prof. 13 - A autonomia deles... quando eles conseguem fazer uma ficha sozinhos tem mais valor. 

 

Finalmente, na categoria Outros, classificámos todas as referências menos explícitas 

das quais não foi possível identificar nenhum critério pertinente para a situação, 

como se observa na transcrição seguinte:  

Prof.23 - Uma coisa que me preocupa bastante é atender ao grupo turma. 
Prof. 16 - Um aluno pode chegar a uma conclusão e eu perceber o que ele está a fazer, mas não 
ser a situação, sei lá. 

 

A tabela 5.3 mostra-nos a frequência e percentagem dos critérios referidos pelos 

professores na avaliação da disciplina de Matemática. 
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Tabela 5.3. Frequência de critérios referidos pelos professores 

Categorias Critérios Frequência 
A. Conteúdos 
Procedimentais 

A1 Operações 9 (30%) 
A2 Tabuada 2 (6,7%) 
A3 Cálculo mental 16 (53,3%) 
A4 Escrita números 9 (30%) 
A5 Reduções 1 (3,3%) 
A6 Geometria 1 (3,3%) 
A7 Automatização de técnicas 7 (23,3%) 

B. Aspetos 
Cognitivos 
 

B1 Raciocínio 29 (96,6%) 
B2 Compreensão 16 (53,3%) 
B3 Criatividade 6 (20%) 
B4 Generalização 3 (10%) 
B5 Seleção da operação 4 (13,3%) 
B6 Capacidade análise 2 (6,7%) 
B7 Capacidade de atenção 1 (3,3%) 

C. Aspetos Formais C1 Apresentação 1 (3,3%) 
C2 Notação/Indicação 1 (3,3%) 

D. Resultados D1 Resultados finais 15 (50%) 
E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 0 (0%) 
E2 Autonomia 4 (13,3%) 
E3 Esforço 1 (3,3%) 

F. Outros 
 

F 1 Outros/inapropriados 2 (6,7%) 

Analisando os critérios de avaliação referidos pelos professores verificamos que o 

raciocínio é o que apresenta maior expressão (apenas um professor não o refere) e 

também a compreensão é referida pela maioria dos professores. Estes declaram, 

em alguns casos, dar muita importância a este tipo de critérios “processuais”, 

independentemente do resultado do problema (Prof. 17: “Podem errar uma conta 

que isso para mim não tem muita importância… se tiverem o raciocínio certo”). 

Alguns professores destacam, também, o valor essencialmente formativo, mais do 

que sumativo, deste critério, como se analisa claramente nos seguintes fragmentos 

da entrevista a um dos professores: 

Professor 7: O pensamento da criança é importante que nós entendamos, porque muitas vezes 
eles vão por um caminho que não é o correto, mas é o que eles pensaram, por isso há sempre 
uma certa lógica no pensamento da criança que muitas vezes é diferente da nossa e que nem 
sempre é a mais correta...mas é preciso entender qual foi a lógica que eles seguiram, para 
também podermos explicar e alterar algumas coisas.  
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Professor 7: É importante a compreensão. O objectivo principal da matemática é sempre a 
resolução de situações problemáticas. Se a criança compreende consegue chegar a um resultado 
favorável.  

São ainda destacados pela maioria dos professores o cálculo mental e o resultado 

final do mesmo. Em alguns casos, dependendo do aluno, como se observa no 

seguinte fragmento: 

Professor 21: Ponho uma cotação para cada pergunta e dependendo do aluno… se for o João, 
por exemplo, no raciocínio se acertar apesar da conta estar errada eu valorizo porque ele 
percebeu, mas um Bruno já não dou a mesma facilidade se o resultado estiver completamente 
errado, que eu não sei de onde é que vem… o valor que eu vou dar é muito inferior ao do João. 

 

Embora a grande maioria declare considerar tanto critérios processuais 

(relacionados com os aspetos cognitivos da resolução do problema) como de 

resultado (do produto final), alguns professores manifestam que este último é o 

mais importante para a classificação das tarefas: 

Professor 5: Faço o somatório das perguntas que eles erraram e no final enquadro em Excelente, 
Bom Grande, Satisfaz e Não Satisfaz... Atribuo uma cotação a cada pergunta. Dou Satisfaz a um 
aluno que pode ter a ficha toda certa… mas não dou Bom Grande se eu tive que o apoiar em 
determinados aspetos. 

 

Apenas 20% de professores refere finalmente a criatividade na resolução do 

problema, como um critério de avaliação relevante: 

Professor 16: É preciso eles também saberem fazer as operações… Eu aceito as diversas formas 
de chegar a uma resolução  problemática. 

 

Assim, são os aspetos cognitivos (B) os mais destacados pela maioria dos 

professores, seguidos dos conteúdos procedimentais  (A) e dos resultados (D). 
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3.2.-Critérios de avaliação utilizados na avaliação “cega”  

Em situação de avaliação “cega” os professores colocam questões que se entendem 

estar diretamente relacionadas com os critérios de avaliação que utilizam. 

Podemos observar na tabela 5.4 a percentagem dos critérios utilizados pelos 

professores, na avaliação da disciplina de Matemática e a frequência dos mesmos 

em cada critério.  

Tabela 5.4. Frequência de critérios utilizados pelos professores 

Categorias Critérios Frequência 
A. Conteúdos 
Procedimentais 

A1 Operações 21 (70%) 
A2 Tabuada 11 (36,6%) 
A3 Cálculo mental 8 (26,6%) 
A4 Escrita números 24 (80%) 
A5 Reduções 9 (30%) 
A6 Geometria 7 (23,3%) 
A7 Automatização de técnicas 15 (50%) 

B. Aspetos 
Cognitivos 
 

B1 Raciocínio 28 (93,3%) 
B2 Compreensão 11 (36,6%) 
B3 Criatividade 1 (3,3%) 
B4 Generalização 2 (6,6%) 
B5 Seleção da operação 3(10%) 
B6 Capacidade análise 0 (0%) 
B7 Capacidade de atenção 2 (6,6%) 

C. Aspetos Formais C1 Apresentação 2 (6,6%) 
C2 Notação/Indicação 2 (6,6%) 

D. Resultados D1 Resultados finais 27 (90%) 
E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 0 (0%) 
E2 Autonomia 1 (3,3%) 
E3 Esforço 0 (0%) 

F. Outros 
 

F 1 Outros/inapropriados 8 (26,6%) 

 

O raciocínio é também o critério mais utilizado pela grande maioria dos professores 

na situação de avaliação “cega” (apenas dois professores não o utiliza), como 

expressa o seguinte pensamento que um dos professores verbaliza em voz alta: 
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“Dava mais porque ele mostrou que tem raciocínio e cálculo, errou a conta talvez 

por não saber a tabuada” (Prof. 16). 

Na hora de avaliar a ficha de exercícios de matemática, 70% dos professores solicita 

também informação acerca das operações aritméticas: “Em termos de operações 

fá-las corretas? (Prof. 16), enquanto que 80% pergunta como estão escritos os 

números: “Tem questões sobre a escrita de números? Com êxito ou não? (Prof. 1). 

Quase todos (90%) fazem perguntas ou comentários sobre a correção do resultado 

final, como se observa claramente nos seguintes registos: “Na leitura e escrita de 

números, quantas erradas?” (Prof. 18); “Das 5 questões errou muitas?” (Prof. 17); 

“Dava menos, a ficha é muito pequena… há coisas que não se perdoam” (Prof. 19). 

Por outro lado, dificilmente encontramos registos verbais de professores que se 

centrem em avaliar a criatividade ou algum dos critérios de autorregulação.  

Verificamos assim que a maioria dos professores, na avaliação “cega”, privilegia os 

aspetos cognitivos (B), seguidos dos resultados (D) e dos conteúdos procedimentais 

(A).  

3.3.- Critérios de avaliação percecionados pelos alunos 

Os critérios verbalizados pelos alunos foram também categorizados de acordo com 

os seis grupos encontrados e anteriormente registados na tabela 5.2. 

No grupo Conteúdos Procedimentais, podemos observar, na transcrição seguinte, 

um exemplo de verbalização dos critérios escrita de números e resolução de 

operações: 

Aluno 1- É preciso fazer os números bem feitos. 
Aluno 5- É preciso fazer as contas em pé e deitadas. 

 



 Capítulo 5 
Estudo Empírico I 

 

  

217 
 

  

No grupo Aspetos Cognitivos observamos, na transcrição seguinte, exemplos de 

verbalização do critério compreensão: 

Aluno 19- É preciso saber se as contas são de mais ou de menos. 
Aluno 29- Ter muita atenção e tentar perceber o problema. 

 

No grupo Aspetos Formais, observamos na transcrição seguinte exemplos de 

verbalização do critério apresentação: 

Aluno 1- É preciso fazer bem os números. 
Aluno 35- Fazer tudo bem para depois não apagar...e depois pode rasgar a folha. 
 

Relativamente ao grupo Resultados vemos na transcrição seguinte exemplos de 

verbalização dos alunos face à adequação das respostas:  

Aluno 7- É preciso fazer as contas certas. 
Aluno 24- Eu tenho que fazer as coisas bem para o professor por lá certo. 
 

Nos aspetos da Autorregulação, podemos observar exemplos de verbalização dos 

critérios tempo de resolução e autonomia por parte dos alunos, na seguinte 

transcrição: 

Aluno 3- Fazer tudo rápido. 
Aluno 50- Não podemos ir perguntar muitas coisas à professora porque assim não podemos ter 
excelente. 

Finalmente, na categoria Outros observamos, na transcrição seguinte, exemplos de 

verbalização por parte dos alunos em que não foi possível identificar nenhum 

critério pertinente: 

Aluno 79- Na matemática é muitas coisas. 
Aluno 80- Não brincar com os colegas, coisa que está sempre a acontecer. 

 

A tabela 5.5 mostra a frequência e percentagem dos critérios que os alunos 

percecionam face à avaliação da competência matemática. 

Durante a entrevista 41% indicou questões relacionadas com o raciocínio 

matemático como um dos critérios mais importantes: “é preciso pensar, ler bem os 

problemas porque, às vezes, não são como nos parece…” (aluna 65). 
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No entanto, o critério que mais frequentemente se menciona é a realização das 

operações aritméticas (73%), seguido da correção dos resultados finais (59%). 

Vemos nos fragmentos das entrevistas que aludem aos referidos critérios: 

Aluno 17: Tem que se fazer as contas todas bem e não ter erro para depois nós conseguirmos 
fazer a ficha de matemática toda... Nós temos de ter muito cuidado com as contas porque elas 
podem ser um bocadinho difíceis... então algumas vezes eu escrevo num papel as contas , outras 
vezes eu conto pelos dedos. 
Aluno 14: Na matemática é preciso puxar pela cabeça... a gente tem que saber as contas e saber 
os resultados sempre para a gente ter tudo certo... 

Tabela 5.5. Frequência de critérios percecionados pelos alunos 

Categorias Critérios Frequência 
A. Conteúdos 
Procedimentais 

A1 Operações 88 (73,3%) 
A2 Tabuada 29 (24,1%) 
A3 Cálculo mental 4 (3,3%) 
A4 Escrita números 41 (34,1%) 
A5 Reduções 10 (8,3%) 
A6 Geometria 2 (1,6%) 
A7 Automatização de técnicas 16 (13,3%) 

B. Aspetos 
Cognitivos 
 

B1 Raciocínio 50 (41,6%) 
B2 Compreensão 43 (35,8%) 
B3 Criatividade 4 (3,3%) 
B4 Generalização 0 (0%) 
B5 Seleção da operação 10 (8,3%) 
B6 Capacidade análise 2 (1,6%) 
B7 Capacidade de atenção 51 (42,5%) 

C. Aspetos Formais C1 Apresentação 18 (15%) 
C2 Notação/Indicação 1 (0,8%) 

D. Resultados D1 Resultados finais 71 (59,1%) 
)E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 9 (7,5%) 
E2 Autonomia 2 (1,6%) 
E3 Esforço 53 (44,1%) 

F. Outros 
 

F 1 Outros/inapropriados 39 (32,5%) 

Assim, os critérios de avaliação que a maioria dos alunos melhor percepciona 

contemplam, prioritariamente, os conteúdos procedimentais (A) e os Resultados 

(D), sendo os aspetos cognitivos (B) percecionados por menos de metade dos 

alunos.  
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3.3.1- Critérios de avaliação percecionados pelos alunos do 2º ano 

Quisemos perceber se existem diferenças na perceção dos critérios de avaliação em 

função do ano de escolaridade dos alunos.  

A tabela 5.6 mostra-nos a percentagem e frequência dos critérios de avaliação 

percecionados pelos alunos do 2º ano face à avaliação da competência matemática.  

Tabela 5.6 – Frequência de critérios percecionados pelos alunos do 2º ano 
Categorias Critérios Frequência 

Alunos 2º ano 
A. Conteúdos 
Procedimentais 

A1 Operações 36 (60%) 
A2 Tabuada 7 (11,6%) 
A3 Cálculo mental 1 (1,6%) 
A4 Escrita números 23 (38,3%) 
A5 Reduções 0 (0%) 
A6 Geometria 0 (0%) 
A7 Automatização de técnicas 2 (3,3%) 

B. Aspetos 
Cognitivos 
 

B1 Raciocínio 15 (25%) 
B2 Compreensão 14 (23,3%) 
B3 Criatividade 1 (1,6%) 
B4 Generalização 0 (0%) 
B5 Seleção da operação 3 (5%) 
B6 Capacidade análise 0 (0%) 
B7 Capacidade de atenção 10 (16,6%) 

C. Aspetos Formais C1 Apresentação 8 (13,3%) 
C2 Notação/Indicação 0 (0%) 

D. Resultados D1 Resultados finais 29 (48,3%) 
E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 3 (5%) 
E2 Autonomia 0 (0%) 
E3 Esforço 17 (28,3%) 

F. Outros 
 

F 1 Outros/inapropriados 20 (33,3%) 

 

Durante a entrevista 25% dos alunos do 2º ano indicou questões relacionadas com 

o raciocínio matemático como um dos critérios mais importantes: “ter atenção… 

àquilo que está lá escrito, não começar logo a fazer o exercício sem ler o que está 

em cima para se saber” (aluno 1). 
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No entanto, o critério que mais frequentemente se menciona é a realização das 

operações aritméticas (60%), seguido da correção dos resultados finais (48%). 

Vemos nos fragmentos das entrevistas exemplos que aludem aos referidos critérios: 

Aluno 34: “dizia-lhe para saber as contas…” 
Aluno 6: “ver se está mal ou se está certo”. 

 

Assim, os critérios de avaliação melhor percecionados pela maioria dos alunos do 2º 

ano contemplam, prioritariamente, os conteúdos procedimentais (A) e os resultados 

(D), sendo os restantes percecionados por menos de um terço dos alunos. 

3.3.2.- Critérios de avaliação percecionados pelos alunos do 4º ano 

Observamos na tabela 5.7 a percentagem e frequência dos critérios percecionados 

pelos alunos do 4º ano face à avaliação da competência matemática.  
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Tabela 5.7 – Frequência de critérios percecionados pelos alunos do 4º ano 

Categorias Critérios Frequência 
Alunos 4º ano. 

A. Conteúdos 
Procedimentais 

A1 Operações 52 (86,6%) 
A2 Tabuada 22 ( 36,6%) 
A3 Cálculo mental 3 (5%) 
A4 Escrita números 18 (30%) 
A5 Reduções 10 (16,6%) 
A6 Geometria 2 (3,3%) 
A7 Automatização de técnicas 14 (23,3%) 

B. Aspetos 
Cognitivos 
 

B1 Raciocínio 35 (58,3%) 
B2 Compreensão 29 (48,3%) 
B3 Criatividade 3 (5%) 
B4 Generalização 0 (0%) 
B5 Seleção da operação 7 (11,6%) 
B6 Capacidade análise 2 (3,3%) 
B7 Capacidade de atenção 41 (68,3%) 

C. Aspetos Formais C1 Apresentação 10 (16,6%) 
C2 Notação/Indicação 1 (1,6%) 

D. Resultados D1 Resultados finais 42 (70%) 
E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 6 (10%) 
E2 Autonomia 2 (3,3%) 
E3 Esforço 36 (60%) 

F. Outros 
 

F 1 Outros/inapropriados 19 (31,6%) 

 

Durante a entrevista 58% dos alunos do 4º ano indicou questões relacionadas com 

o raciocínio matemático como um dos critérios mais importantes: “tem que se 

pensar nos problemas, tem que se pensar primeiro na resposta e ler bem o 

problema, para dar a resposta...” (aluno 61). São também valorizados os aspetos da 

atenção (68%): “eu estudo e leio, depois respondo com a máxima atenção para ter 

a boa nota” (aluna 66); e do esforço (60%): “dizia que ele tentasse puxar um 

bocadinho pela cabeça para perceber o que queriam que ele fizesse nos 

problemas... e que praticasse a matemática em geral (aluno 89). 

No entanto, o critério mais frequentemente mencionado é a realização das 

operações aritméticas (86%), seguido da correção dos resultados finais (70%), 

Vemos nos fragmentos das entrevistas exemplos que aludem aos referidos critérios: 
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Aluno 81: “Estudar bem as contas e as divisões”; 
Aluno 65: “Corrigir sempre a ficha porque mesmo que pareça que o resultado está bem, às vezes nós 
fazemos uma conta, não temos a certeza se está bem, voltamos a fazer se acharmos que ainda está um 
pouco esquisito voltarmos a fazer, porque às vezes há umas pequenas falhas,  por exemplo nas somas, 
nas multiplicações às vezes vai um, ou nas de divisão e às vezes nós esquecemo-nos”. 

 

Os critérios de avaliação melhor percecionados pela maioria dos alunos do 4º ano 

contemplam, prioritariamente, os conteúdos procedimentos (A) e os resultados (D), 

seguidos dos aspetos cognitivos (B) e da autorregulação (E). Todos os outros 

critérios são percecionados por menos de um terço dos alunos. 

3.3.3- Critérios de avaliação percecionados pelos alunos com sucesso na 
aprendizagem matemática 

Quisemos perceber como é que os alunos com sucesso na aprendizagem 

matemática percecionam os critérios de avaliação utilizados pelos respetivos 

professores. 

Observamos na tabela 5.8 a percentagem e frequência dos critérios que este grupo 

de alunos perceciona face à avaliação da competência matemática. 
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Tabela 5.8. Frequência de critérios percecionados pelos alunos com sucesso 

Categorias Critérios Frequência 
A. Conteúdos 
Procedimentais 

A1 Operações 47 (78,3%) 
A2 Tabuada 15 (25%) 
A3 Cálculo mental 2 (3,3%) 
A4 Escrita números 24 (40%) 
A5 Reduções 7 (11,6%) 
A6 Geometria 1 (1,6%) 
A7 Automatização de técnicas 8 (13,3%) 

B. Aspetos 
Cognitivos 
 

B1 Raciocínio 29 (48,3%) 
B2 Compreensão 21 (35%) 
B3 Criatividade 3 (5%) 
B4 Generalização 0 (0%) 
B5 Seleção da operação 6 (10%) 
B6 Capacidade análise 1 (1,6%) 
B7 Capacidade de atenção 28 (46,6%) 

C. Aspetos Formais C1 Apresentação 8 (13,3%) 
C2 Notação/Indicação 1 (1,6%) 

D. Resultados D1 Resultados finais 31 (51,6%) 
E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 3 (5%) 
E2 Autonomia 1 (1,6%) 
E3 Esforço 24 (40%) 

F. Outros 
 

F 1 Outros/inapropriados 17 (28,3%) 

 

Durante a entrevista 48% dos alunos com sucesso escolar indicou questões 

relacionadas com o raciocínio matemático como um dos critérios mais importantes: 

“Ter cuidado, pensar como é que se vai fazer uma conta para chegar à resposta 

(aluno 102). 

No entanto, o critério que mais frequentemente se menciona é a realização das 

operações aritméticas (78%), seguido da correção dos resultados finais (51%). 

Vemos nos fragmentos das entrevistas exemplos que aludem aos referidos critérios: 

Aluno 118: “Acho que é preciso saber fazer contas, … saber somar, multiplicar, subtrair e 
dividir”. 
Aluna 90: “quando aparece contas à frente primeiro convém sempre fazer numa folha à parte a 
conta... que é para saber se está bem”. 
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Verificamos que os critérios de avaliação melhor percecionados pelos alunos com 

sucesso em matemática destacam os conteúdos procedimentais (A), os resultados 

(D), e os aspetos cognitivos (B). 

3.3.4.- Critérios de avaliação percecionados pelos alunos com insucesso na 
aprendizagem matemática 

Quisemos também perceber como é que os alunos com insucesso escolar 

percecionam os critérios de avaliação utilizados pelos respetivos professores.  

Vemos na tabela 5.9 a percentagem e frequência dos critérios que este grupo de 

alunos perceciona face à avaliação da competência matemática. 

Tabela 5.9.- Frequência de critérios percecionados pelos alunos com insucesso  

Categorias Critérios Frequência 
A. Conteúdos 
Procedimentais 

A1 Operações 41 (68,3%) 
A2 Tabuada 14 (23,3%) 
A3 Cálculo mental 2 (3,3%) 
A4 Escrita números 17 (28,3%) 
A5 Reduções 3 (5%) 
A6 Geometria 1 (1,6%) 
A7 Automatização de técnicas 8 (13,3%) 

B. Aspetos 
Cognitivos 
 

B1 Raciocínio 21 (35%) 
B2 Compreensão 22 (36,67% 
B3 Criatividade 1 (1,6%) 
B4 Generalização 0 (0%) 
B5 Seleção da operação 4 (6,6%) 
B6 Capacidade análise 1 (1,6%) 
B7 Capacidade de atenção 23 (38,3%) 

C. Aspetos Formais C1 Apresentação 10 (16,6%) 
C2 Notação/Indicação 0 (0%) 

D. Resultados D1 Resultados finais 40 (66,6%) 
E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 6 (10%) 
E2 Autonomia 1 (1,6%) 
E3 Esforço 29 (48,3%) 

F. Outros 
 

F 1 Outros/inapropriados 22 (36,6%) 
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Durante a entrevista 35% dos alunos com insucesso escolar indicou questões 

relacionadas com o raciocínio matemático como um dos critérios mais importantes: 

“Eu dizia para ele pensar com a cabeça, para ele com a cabeça pensar como é que 

é... (aluno 28). São também destacados os aspetos relativos ao esforço (48%): 

“Pensar... trabalhar mais... olhar bem senão faço mal... (aluna 11). 

No entanto, o critério que mais frequentemente se menciona é a realização das 

operações aritméticas (68%), seguido da correção dos resultados finais (66%), como 

se pode ver nos fragmentos das entrevistas que aludem aos referidos critérios: 

Aluna 31: “É preciso fazer contas, contas de menos e de vezes,... tenho que contar, fazer as 
contas certas....”. 
Aluno 24: “Dizia que ele tem de ter cuidado, pensar muitas vezes, e quando a gente faz a conta 
tem de fazer quatro vezes, se virmos que se calhar está mal temos de fazer duas vezes ou três 
ou quatro...”. 
 

Verificamos assim que os critérios de avaliação melhor percecionados pelos alunos 

com insucesso se referem aos conteúdos procedimentais (A) e resultados (D) 

seguidos da autorregulação (E) e dos aspetos cognitivos (B). 

3.4.- Análise comparativa 

3.4.1- Comparação entre critérios de avaliação referidos e utilizados pelos 
professores 

Quando questionados sobre os critérios que utilizam na avaliação de provas de 

Matemática, os professores referem os que mais valorizam. No entanto, durante o 

processo de avaliação “cega” de uma prova, nem sempre os critérios utilizados são 

coincidentes com os critérios referidos.  

A figura 5.1 reflete as diferenças globais entre os critérios referidos (nas entrevistas) 

e utilizados (na atividade de avaliação “cega”) pelos professores. 
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O raciocínio matemático é o critério, simultaneamente, mais referido e utilizado 

pela maioria dos professores, destacando os aspetos cognitivos (B). No entanto, em 

situação de avaliação “cega” são mais os critérios que efetivamente utilizam com 

significativa expressão, dando maior destaque aos aspetos procedimentais (A): 

resultados finais, escrita de números, operações e automatização de técnicas.  

No entanto, considerando a média das categorias, são os resultados (D) e os 

conteúdos procedimentais (A) que merecem maior destaque dos professores na 

hora de avaliar, em detrimento dos aspetos cognitivos (B). De salientar, ainda, que 

não são valorizados os aspetos da autorregulação (E) da aprendizagem.  

Figura 5.1. – Frequência de critérios referidos e utilizados pelos professores  

 

Pela acentuada discrepância observada, poderemos afirmar que os critérios que os 

professores referem como sendo os que orientam a sua avaliação na disciplina de 

Matemática não coincidem inteiramente com os critérios que efetivamente 

utilizam. 
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3.4.2- Comparação entre critérios de avaliação percecionados pelos alunos e 
utilizados pelos professores 

Os critérios de avaliação desempenham um papel central no diálogo professor-

aluno. É a partir da sua clarificação e explicitação que ambos os atores estabelecem 

um código que, seguramente, condiciona os resultados escolares dos alunos. Por 

isso, é importante compreender qual a perceção que têm da forma como os seus 

professores avaliam as suas produções. 

Comparando os critérios percecionados pelos alunos com os critérios utilizados 

pelos respetivos professores, verificamos que o raciocínio matemático, critério mais 

utilizado pela maioria dos professores, destacando os aspetos cognitivos (B) são 

percecionados por menos de metade dos alunos. 

São os resultados finais e as operações os critérios mais frequentemente 

mencionados pelos alunos, destacando os resultados (D) e os conteúdos 

procedimentais (A), respectivamente, e a seguir os aspetos cognitivos (B). Apesar 

das diferenças percentuais e considerando a média das categorias são semelhante 

os critérios mais destacados pelos professores na avaliação da competência 

matemática, como se observa na figura 5.2. 

De referir ainda que os aspetos da autorregulação (E) são mais destacados pelos 

alunos do que pelos professores. 
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Figura  5.2 – Frequência de critérios percecionados pelos alunos e utilizados pelos professores  

 

De acordo com a análise dos dados, verificamos que são significativas as diferenças 

entre os critérios percecionados pelos alunos e os utilizados pelos respectivos 

professores.  

 

3.4.3.- Comparação entre critérios de avaliação percecionados pelos alunos  

Alunos de 2º e 4º ano 

Quisemos perceber se existem diferenças na perceção dos critérios de avaliação em 

função do ano de escolaridade dos alunos.  

Comparando os critérios percecionados pelos alunos do 2º ano com os alunos do 4º 

verificamos, em ambos os grupos, que são as operações e os resultados finais os 

critérios mais frequentemente mencionados.  

Considerando a média das categorias, podemos observar na figura 5.3 que os 

critérios percecionados pela maioria dos alunos, de ambos os grupos, destacam os 

resultados (D) e os conteúdos procedimentais (A). Os aspetos cognitivos (B) e da 

autorregulação (E) são melhor percecionados pelos alunos do 4º ano.  

Verificamos assim, que apesar das diferenças na perceção dos critérios de avaliação 

por parte dos alunos do 2º e 4º ano estas não se revelam significativas.  
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Figura 5.3 – Frequência de critérios percecionados pelos alunos de 2º e 4º ano 

 

Alunos com sucesso e insucesso na aprendizagem matemática 

Quisemos também perceber se existem diferenças entre os critérios percecionados 

pelos alunos em função do rendimento académico.  

Comparando os critérios percecionados pelos alunos com sucesso e insucesso 

verificamos, em ambos os grupos, que são as operações e os resultados finais os 

critérios que apresentam maior expressão.  

 Considerando a média das categorias, podemos observar na figura 5.4 que os 

critérios percecionados pela maioria dos alunos com sucesso e insucesso destacam 

os resultados (D) e os conteúdos procedimentais (A), de forma muito similar. Os 

aspetos cognitivos (B) são melhor percecionados pelos alunos com sucesso e os 

aspetos da autorregulação (E) mais destacados pelos alunos com insucesso escolar. 

No entanto, as diferenças não se revelam significativas.  

 



 Capítulo 5 
Estudo Empírico I 

 

  

230 
 

  

Figura 5.4 – Frequência de critérios percecionados pelos alunos com sucesso e insucesso na aprendizagem 

matemática

 

Os alunos com sucesso demonstram uma perceção dos critérios utilizados pelos 

professores um pouco superiores relativamente aos alunos com insucesso.  

3.4.4.- Comparação global entre os critérios de avaliação referidos, percecionados 
e utilizados 

A seguinte tabela permite comparar a frequência de ocorrência de cada uma das 

anteriores categorias de registos verbais e as percentagens de sujeitos que os 

verbalizou pelo menos uma vez. 
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Tabela 5.10. Frequência e proporção de professores e alunos que referiram/percecionaram cada critério de 
avaliação nas entrevistas e de professores que os utilizaram na atividade de avaliação “cega” 

Dimensões Categorias (critérios) Referidos Percecionados Utilizados 
2º 4º  Total 2º 4º Total 2º 4º Total 

A. Conteúdos 
procedimentais 

A1 Operações 6 
(0,4) 

3 
(0,2) 

9  
(0,3) 

36 
(0,6) 

52 
(0,86) 

88 
(0,73) 

10 
(0,66) 

11 
(0,73) 

21 
(0,7) 

A2 Tabuadas 2 
(0,13) 

0 
 

2 
(0,06) 

7 
(0,11) 

22 
(0,36) 

29 
(0,24) 

5 
(0,33) 

6 
(0,4) 

11 
(0,36) 

A3 Cálculo mental 7 
(0,46) 

9 
(0,6) 

16 
(0,53) 

1 
(0,01) 

3 (0,05) 4 (0,03) 4 
(0,26) 

4 
(0,26) 

8 
(0,26) 

A4 Escrita de números 6 
(0,4) 

3 
(0,2) 

9  
(0,3) 

23 
(0,38) 

18 (0,3) 41 
(0,34) 

13 
(0,86) 

11 
(0,73) 

24 
(0,8) 

A5 Reduções 0 
 

1 
(0.06) 

1 
(0,03) 

0  10 
(0,16) 

10 
(0,08) 

1 
(0,06) 

8 
(0,53) 

9  
(0,3) 

A6 Geometria 1 
(0,06) 

0 
 

1 
(0,03) 

0  2 (0,03) 2 (0,01) 3 
(0,2) 

4 
(0,26) 

7 
(0,23) 

A7 Automatização 
 de técnicas 

4 
(0,26) 

3 
(0,2) 

7 
(0,23) 

2 
(0,03) 

14 
(0,23) 

16 
(0,13) 

11 
(0,73) 

4 
 (0,26) 

15 
(0,5) 

B. Aspetos 
cognitivos 
 

B1 Raciocínio 15 (1) 
 

14 
(0,93) 

29 
(0,96) 

15 
(0,25) 

35 
(0,58) 

50 
(0,41) 

14 
(0,93) 

14 
(0,93) 

28 
(0,93) 

B2 Compreensão 6 (0,4) 10 
(0,66) 

16 
(0,53) 

14 
(0,23) 

29 
(0,48) 

43 
(0,35) 

6 
(0,4) 

5 
(0,33) 

11 
(0,36) 

B3 Criatividade 2 
(0,13) 

4 
(0,26) 

6  
(0,2) 

1 
(0,01) 

3  
(0,05) 

4  
(0,03) 

0 
 

1 
(0,06) 

1  
(0,03) 

B4 Generalização 2 
(0,13) 

1 
(0,06) 

3  
(0,1) 

0 
 

0  
 

0 
  

1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2  
(0,06) 

B5 Seleção da 
operação 

2 
(0,13) 

2 
(0,13) 

4 
(0,13) 

3 
(0,05) 

7 
(0,11%) 

10 
(0,08) 

2 
(0,13) 

1 
(0,06) 

3  
(0,1) 

B6 Capacidade de 
análise 

1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2 
(0,06) 

0  2 0,03) 2 (0.01) 0 
 

0 
 

0 
 

B7 Capacidade de 
atenção 

0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

10 
(0,16) 

41 
(0,68) 

51 
(0,42) 

1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2  
(0,06) 

C. Aspetos formais C1 Apresentação 0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

8 
(0,13) 

10 
(0,16) 

18 
(0,15) 

2 
(0,13) 

0 
 

2 
 (0,06) 

C2 Notação/Indicação 0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

0  
 

1 (0,01) 1 
 (0,008) 

1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2  
(0,06) 

D. Resultados D1 Resultados finais 7 
(0,46) 

8 
(0,53) 

15 
(0,5) 

29 
(0,48) 

42 (0,7) 71 
(0,59) 

12 
(0,8) 

15 (1) 
 

27 
(0,9) 

E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de 
resolução 

0 
 

0 
 

0  
 

3 
 (0,05) 

6 
 (0,1) 

9  
(0,07) 

0 
 

0 
 

0 
  

E2 Autonomia 3 
(0,2) 

1 
(0,06) 

4 
(0,13) 

0  2 (0,03) 2 
 (0,01) 

1 
(0,06) 

0 
 

1  
(0,03) 

E3 Esforço/atenção 0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

17 
(0,28) 

36 (0,6) 53 
(0,44) 

0 
 

0 
 

0  
 

F. Outros F 1 Outros 1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2 
(0,06) 

20 
(0,33) 

19 
(0,31) 

39 
(0,32) 

4 
(0,26) 

4 
(0,26) 

8 
(0,26) 
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À exceção da escrita de números e dos resultados finais, a percentagem de 

professores e alunos que fazem alusão direta nas entrevistas a cada critério de 

avaliação difere consideravelmente.  

Também se observa uma clara discrepância entre os professores que referem cada 

critério e os que realmente consideram na avaliação “cega”. A prova Chi-quadrado 

detetou diferenças significativas em todas as categorias, salvo nos critérios relativos 

ao raciocínio matemático, à seleção de operações aritméticas para resolver um 

problema e aos aspetos formais. 

A percentagem de alunos que considera a realização de operações aritméticas, a 

compreensão do problema, a criatividade e a seleção de operações como critérios 

relevantes aproxima-se bastante à dos professores que realmente o utilizou na 

atividade de avaliação “cega”. Não ocorre o mesmo nos restantes critérios 

percebidos como importantes por uma parte significativa dos alunos, cujas 

percentagens diferem bastante dos critérios utilizados. 

A seguinte figura 5.5 reflete as diferenças globais entre as dimensões gerais de 

avaliação, em função da média de percentagens de professores e alunos que as 

consideraram relevantes. A maioria dos professores refere maior importância aos 

resultados finais dos problemas, seguido dos aspetos procedimentais e cognitivos. A 

tendência é similar na perceção que declaram os alunos. Na análise global dos 

critérios realmente utilizados pelos professores na atividade de avaliação cega o 

“ranking” resulta ligeiramente diferente (os aspetos cognitivos são menos 

valorizados do que os procedimentais). 
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Figura 5.5. Relevância dos critérios gerais de avaliação em função da percentagem de professores que os referiu 
nas entrevistas, a percentagem que realmente os utilizou na avaliação cega e a percentagem de alunos que os 

percecionou como importantes nas entrevistas. 

 

O Índice de Jaccard, que mede a discrepância entre os critérios referidos pelos 

professores e os realmente utilizados varia entre 0,00 y 0,75 (X=0,38; DT=0,18). 

Com valores superiores a 0,50 em 9 professores, o que sugere uma significativa 

distância entre critérios referidos e utilizados. 

O Índice de Jaccard, que mede a proximidade entre os critérios percecionados pelos 

alunos e os utilizados pelos professores na avaliação cega varia entre um mínimo de 

0 e um máximo de 0,8, com uma média de 0,25 (DP=0,15). Este valor reflete 

também uma acentuada discrepância, particularmente em 10 dos alunos, onde 

encontramos valores superiores a 0,50. 

Quanto ao ano de escolaridade não se encontram diferenças significativas em 

relação aos critérios referidos nas entrevistas pelos professores do 2º e 4º ano; nem 

quanto aos critérios utilizados na avaliação “cega”, exceto nas categorias Reduções  

(X2=7.77, p<0,01) e Automatização de técnicas (X2=6.53,  p=0,01). Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os índices médios de Jaccard obtidos na 

amostra de professores do 2º e 4º ano. Também não se encontraram diferenças 

significativas entre os índices médios de Jaccard obtidos na amostra de professores 

do 2º ano (X=0,42; DT=0,21) e do 4º ano (X=0,35; DT=0,17). 
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Em contrapartida, a percentagem de alunos do 2º ano que percecionou cada 

critério foi muito menor que a percentagem de alunos do 4º ano (exceto em escrita 

de números onde não há uma diferença significativa). Como se aprecia na figura 5.6, 

a média dos resultados dos alunos do 2º ano no índice de Jaccard (X=0,30; DT=0,17) 

foi também bastante mais baixa do que a dos alunos do 4º ano (X=0,41; DT=0,24). A 

prova t de Student confirmou que se trata de uma diferença significativa (t=2,87; 

p=0,005).  

Figura 5.6. Média dos índices de Jaccard 

 

3.4.5.- Diferenças de perceção dos alunos em função do rendimento académico 

Quanto ao rendimento académico, por último, a seguinte tabela 5.11 mostra uma 

coincidência na perceção dos alunos com médio e baixo rendimento em considerar 

as operações aritméticas e os resultados finais como os critérios de avaliação mais 

importantes para conseguir uma boa classificação em Matemática.  
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Tabela 5.11. Frequência e percentagem de critérios de avaliação revelados na entrevista pelos alunos 
(percecionados) em função do rendimento académico (normal e baixo) 

Dimensões Categorias (critérios) Normal Baixo 
A. Conteúdos 
procedimentais 

A1 Operações 47  
(0,78) 

41  
(0,68) 

A2 Tabuada 15 
 (0,25) 

14  
(0,23) 

A3 Cálculo mental 2  
(0,03) 

2 
 (0,03) 

A4 Escrita números 24 
 (0,4) 

17 
 (0,28) 

A5 Reduções 7  
(0,11) 

3  
(0,05) 

A6 Geometria 1 
 (0,01) 

2 
 (0,03) 

A7 Automatização de técnicas 8 
 (0,13) 

8  
(0,13) 

B. Aspetos 
cognitivos 
 

B1 Raciocínio 29 
 (0,48) 

21 
 (0,35) 

B2 Compreensão 21 
 (0,35) 

22 
 (0,36) 

B3 Criatividade 3 
 (0,05) 

2 
 (0,03) 

B4 Generalização 0  0  
B5 Seleção da operação 6 

 (0,01) 
4 

 (0,06) 
B6 Capacidade análise 1  

(0,01) 
1  

(0,01) 
B7 Capacidade de atenção 28 

 (0,46) 
23  

(0,38) 
C. Aspetos formais C1 Apresentação 8  

(0,13) 
10 

 (0,16) 
C2 Notação/Indicação 1 

 (0,01) 
0 

D. Resultados D1 Resultados finais 31 
 (0,51) 

40  
(0,66) 

E. Autorregulação 
 

E1 Tempo de resolução 3 
 (0,05) 

6 
 (0,1) 

E2 Autonomia 1 
 (0,01) 

1 
 (0,01) 

E3 Esforço 24 
 (0,4) 

29  
(0,48) 

F. Outros F 1 Outros/inapropriados 17 
 (0,28) 

22 
 (0,36) 

 

As diferenças entre a percentagem de alunos com rendimento normal vs. baixo que 

mencionaram (pelo menos uma vez) cada critério de avaliação não resultou 
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estatisticamente significativa. Como se aprecia na figura 5.7, as perceções globais 

dos alunos são também muito semelhantes em ambos os grupos. 

Figura 5.7. Relevância dos critérios gerais de avaliação percecionados pelos alunos (com rendimento académico 
normal e baixo) nas entrevistas 

 

4.- DISCUSSÃO                    

Neste capítulo estudámos os critérios de avaliação referidos e utilizados pelos 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (2º e 4º anos de escolaridade), na 

avaliação da competência matemática e analisámos as distâncias entre eles. 

Estudámos, também, os critérios de avaliação percecionados pelos alunos, 

comparando-os com os utilizados pelos professores, e analisámos as diferenças na 

perceção dos critérios por parte dos alunos do 2º e 4º ano, e dos alunos com 

sucesso e insucesso na aprendizagem matemática. 

Para o efeito foram elaboradas entrevistas semiestruturadas para os professores e 

alunos participantes no estudo. Os dados obtidos permitiram recolher informação 

sobre os critérios referidos pelos professores e percecionados pelos respetivos 
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alunos. Para conhecermos os critérios utilizados pelos professores foi, ainda, 

elaborada uma ficha de avaliação de matemática, resolvida pelos alunos, tendo os 

professores procedido à respetiva avaliação, em situação de avaliação “cega” e 

obtido a informação através do entrevistador. Da síntese dos resultados podemos 

extrair as conclusões que a seguir apresentamos e que vão ao encontro dos 

objetivos definidos para a nossa investigação. 

4.1.- Critérios referidos e utilizados pelos professores na 
avaliação matemática (objetivo específico 1) 

Quando olhamos para os resultados em que são comparados os critérios referidos e 

utilizados pelos professores, verificamos que os critérios referidos não coincidem 

inteiramente com os critérios efetivamente utilizados. 

Nenhum dos critérios é igualmente referido e utilizado pelos professores. O 

raciocínio é o critério em que se verifica maior consonância sendo, 

simultaneamente, o mais referido e utilizado pela maioria dos professores.  

Dos critérios referidos são ainda destacados os critérios referentes à compreensão, 

cálculo mental e resultados finais, privilegiando os aspetos cognitivos (B), os 

conteúdos procedimentais (A) e os Resultados (D) na avaliação das produções dos 

alunos.  

Dos critérios utilizados, são também destacados pela maioria dos professores os 

resultados finais, a escrita de números e as operações, privilegiando os resultados 

(D) e os conteúdos procedimentais (A). Ao contrário do que se observa quando 

olhamos para os critérios referidos, os aspetos cognitivos são menos valorizados 

pelos professores na atividade de avaliação “cega”. 
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Sintetizando, e tendo em conta a média das categorias, verificamos que ao avaliar 

as produções dos alunos os professores privilegiam, prioritariamente, os Resultados 

(D) e os Conteúdos Procedimentais (A), e depois os Aspetos Cognitivos (B).  

Para compararmos as distâncias existentes entre critérios referidos e utilizados 

pelos professores recorremos ao cálculo dos respetivos Índices de Jaccard, cujos 

valores permitiram evidenciar que a maioria dos professores tem um baixo nível de 

consistência entre os critérios que diz privilegiar quando avalia a competência 

matemática dos alunos e os critérios que efetivamente privilegia.  

Assim, poderemos afirmar que existem diferenças entre os critérios referidos e os 

critérios utilizados pelos professores na avaliação da competência matemática; os 

critérios referidos não coincidem inteiramente com os critérios efetivamente 

utilizados na avaliação desta disciplina.  

À semelhança dos resultados dos estudos citados (Feu, 1985; Vidigal, 1988; Nunes, 

1990 & Martins et al., 1991) também nós evidenciamos a existência de 

discrepâncias entre os critérios de avaliação que os professores referem e os que 

efetivamente utilizam.  

Os resultados sugerem a existência de uma insuficiente consciencialização dos 

professores face aos critérios de avaliação que utilizam, sendo, no entanto, 

fundamental o conhecimento dos critérios e a sua clarificação para o próprio 

professor e alunos no processo de aprendizagem, pois permite uma melhor 

compreensão e consequentemente uma melhor realização das avaliações 

efetuadas.  

Nunziati (1990) faz referência a dois grupos de critérios de avaliação de uma tarefa: 

os critérios de realização e os critérios de sucesso. Os primeiros, indicando os 

procedimentos adequados à tarefa e os atos concretos que se espera dos alunos, e 

os segundos dirigidos aos resultados das operações executadas pelos mesmos. 
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Analisando as respostas dos professores verificamos que, quando questionados 

sobre os critérios que privilegiam (critérios referidos) na avaliação da competência 

matemática, muitos se referem a critérios de realização ou processuais, indicando 

algumas ações concretas que esperam dos alunos em função da tarefa, como 

podemos observar nos seguintes exemplos: “tenho que ver as operações, a atenção 

do aluno, a compreensão da pergunta” (Prof. 18); “podem errar uma conta que isso 

para mim não tem muita importância… se tiverem o raciocínio certo” (Prof. 17).  

Porém, em situação de avaliação “cega” (critérios utilizados) muitos professores 

destacam critérios de sucesso, claramente direcionados para os resultados das 

produções dos alunos, como ilustram as questões por eles colocadas nos exemplos 

seguintes: “Na leitura e escrita de números, quantas erradas?” (Prof. 18); “Das 5 

questões errou muitas?” (Prof. 17). 

Como referem Alaiz e Barbosa (1994) os critérios de realização considerados por 

Nunziati têm uma incidência formativa por apontarem um caminho na regulação da 

aprendizagem. Assim acontece, com o exemplo de uma das professoras do nosso 

estudo que aponta um caminho na reorientação da lógica da criança:  

Prof. 7- “o pensamento da criança é importante que nós entendamos, porque muitas vezes eles 
vão por um caminho que não é o correto, mas é o que eles pensaram, por isso há sempre uma 
certa lógica no pensamento da criança que muitas vezes é diferente da nossa e que nem sempre 
é a mais correta...mas é preciso entender qual foi a lógica que eles seguiram, para também 
podermos explicar e alterar algumas coisas”.  

É, pois, uma lógica de regulação interativa, uma atitude de ajuda à construção de 

sentido, intencional, fundamental no processo de avaliação que facilita a 

compreensão do erro e a formulação de hipóteses explicativas das suas causas e 

que ajuda o professor a orientar o aluno no desenvolvimento da sua aprendizagem.  

Ainda de acordo com Alaiz e Barbosa (1994), os critérios de sucesso, focados nos 

resultados esperados, têm uma incidência sumativa. O que nos refere um dos 

professores do nosso estudo ilustra, claramente, uma abordagem sumativa: “Faço o 

somatório das perguntas que eles erraram e no final enquadro em Excelente, Bom 
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Grande, Satisfaz e Não Satisfaz... Atribuo uma cotação a cada pergunta… dou 

Satisfaz a um aluno que pode ter a ficha toda certa… mas não dou Bom Grande se 

eu tive que o apoiar em determinados aspetos” (Prof.5). Nesta perspetiva de 

avaliação assim centrada nos resultados, as dificuldades são atribuídas não às 

condições do processo de aprendizagem mas a causas diretamente ligadas ao 

aluno.  

Uma outra professora participante neste estudo, cuja avaliação é também centrada 

nos resultados, expressa claramente a influência das suas expetativas em função do 

aluno avaliado quando refere “ponho uma cotação para cada pergunta e 

dependendo do aluno… se for o João, por exemplo, no raciocínio se acertar apesar 

da conta estar errada eu valorizo porque ele percebeu, mas um Bruno já não dou a 

mesma facilidade se o resultado estiver completamente errado, que eu não sei de 

onde é que vem… o valor que eu vou dar é muito inferior ao do João” (Prof. 21).  

Esta situação reflete um comportamento avaliativo, assim designado por Noizet e 

Caverni (1985), que parece influenciado por fatores que não se prendem com a 

produção dos alunos, mas com a expetativa da professora face aos alunos 

avaliados, podendo ser considerado um ângulo de visão, de acordo com Bonniol et 

al. (1972) que varia em função do status dos alunos. 

Verificámos no nosso estudo que há uma maior incidência nos critérios de sucesso 

quando os professores estão em situação de avaliação “cega” (critérios utilizados), 

indicando um grande enfoque nos resultados, e uma maior incidência nos critérios 

de realização quando os professores se referem aos critérios que dizem utilizar na 

avaliação da competência matemática (critérios referidos), apontando uma 

intencionalidade e sentidos atribuídos diferentes daqueles que se observam na 

prática. Corroborando esta evidência, a investigação levada a cabo por Barreira e 

Pinto (2005) sobre a investigação das aprendizagens dos alunos em Portugal, de 

1990 a 2005, conclui que os professores aderem concetualmente à avaliação 
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formativa, apesar das suas práticas se centrarem, fundamentalmente, numa 

perspetiva sumativa. Este facto poderá explicar também as diferenças encontradas 

entre os critérios referidos e os efetivamente utilizados pelos professores.  

De referir ainda que, quando confrontados com a avaliação que atribuíram em 

situação de avaliação “cega”, alguns professores, depois da visualização da mesma, 

alteraram a nota, uns justificando o facto com argumentos mais centrados em 

critérios de realização, com um enfoque mais formativo: “dava mais porque ele 

mostrou que tem raciocínio e cálculo, errou a conta talvez por não saber a tabuada” 

(Prof. 16); e outros mais centrados em critérios de sucesso, com um enfoque 

claramente sumativo: “dava menos, a ficha é muito pequena… há coisas que não se 

perdoam” (Prof. 19). Estes exemplos revelam uma certa oposição quanto à 

abordagem do erro, refletindo, no primeiro caso, a possibilidade de intervir sobre 

os mecanismos de aprendizagem e, assim, poder contribuir para a sua progressão, 

assumindo o professor, no segundo caso, o papel de julgador, atribuindo uma 

responsabilidade ao próprio aluno, penalizando-o, embora, como defende Hadji 

(1997), a avaliação não deva servir de ajuste de contas.  

O presente estudo corrobora que as práticas avaliativas dos professores são, ainda, 

marcadas pela ênfase na avaliação sumativa (Barreira & Pinto, 2005; Fernandes, 

2006a, 2006b). No entanto, é o paradigma da avaliação formativa, verdadeiramente 

útil em situação pedagógica, que aponta um caminho com maior enfoque no formar 

e menos no punir, sendo a principal preocupação do professor saber como os 

alunos aprendem e, assim, promover a aprendizagem. 
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4.2.- Critérios percecionados pelos alunos e utilizados pelos 
professores na avaliação matemática (objetivo específico 2) 

Quando olhamos para os resultados em que são comparados os critérios de 

avaliação percecionados pelos alunos e utilizados pelos professores, observamos 

que os critérios percecionados pelos alunos não coincidem inteiramente com os 

critérios efetivamente utilizados pelos professores, na avaliação desta área 

disciplinar. 

Constatamos que nenhum dos critérios é igualmente percecionado pelos alunos e 

utilizado pelos professores. Dois critérios, apenas, são melhor percecionados pela 

maioria dos alunos e, simultaneamente, utilizados pela maioria dos professores: 

operações e resultados finais, privilegiando os conteúdos procedimentais (A) e os 

resultados (D).  

Destacam-se, ainda, três critérios utilizados pela maioria dos professores, mas 

percecionados, apenas, por um número significativamente mais baixo de alunos: 

raciocínio, escrita de números e automatização de técnicas, privilegiando os aspetos 

cognitivos (B) e os conteúdos procedimentais (A). 

Constatamos, assim, que os critérios percecionados pelos alunos não coincidem 

inteiramente com os critérios utilizados pelos professores. 

Para compararmos as distâncias existentes entre os critérios percecionados pelos 

alunos e utilizados pelos professores, recorremos ao cálculo dos respetivos Índices 

de Jaccard. Os valores encontrados refletem uma discrepância significativa entre os 

critérios percecionados pelos alunos e os utilizados pelos professores e permitem-

nos concluir que os critérios que os alunos percecionam, como sendo os que 

orientam a avaliação da maioria dos professores na disciplina de Matemática, não 

coincidem com os critérios efetivamente utilizados. 
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Os resultados do nosso estudo corroboram as discrepâncias entre os critérios de 

avaliação que os professores utilizam e o modo como os alunos os representam, 

também encontradas em outros estudos já referidos (Feu, 1985; Vidigal, 1988; 

Nunes, 1990, Martins et al., 1991).  

Sabemos que os critérios de avaliação desempenham um papel central no diálogo 

professor-aluno, já que é a partir da sua explicitação e clarificação que ambos os 

atores possuem o mesmo código, condicionando os resultados escolares dos 

alunos. Se o conhecimento dos critérios permite uma melhor compreensão e uma 

melhor realização das avaliações efetuadas, parece-nos fundamental, como refere 

Bonniol (1984), partilhando a opinião de Astin, incitar os professores a definirem 

operacionalmente os critérios de avaliação que consideram pertinentes para a 

avaliação de diferentes tarefas, uma vez que as avaliações serão diferentes se os 

critérios não forem explicitados. 

Num outro estudo sobre as condições habituais de realização das tarefas escolares, 

Amigues e Guignard-Andreucci (1981) evidenciaram a insuficiência quantitativa e 

qualitativa das informações dadas aos alunos, no que respeita aos dados 

pertinentes para execução das tarefas. Verificaram, também, a existência de 

contradições entre os dados fornecidos aos alunos e as características da tarefa, 

sobretudo ao nível dos objetivos, das instruções, dos critérios de avaliação e das 

escalas de notação. 

Segundo estes autores, os alunos geralmente ignoram, antes da realização da 

tarefa, os critérios a partir dos quais a sua produção será avaliada. Os professores só 

clarificam os critérios que utilizaram quando os trabalhos são devolvidos corrigidos. 

Este tipo de funcionamento torna insuficiente a orientação e a regulação da 

atividade pelo aluno assim como a sua verificação posterior. 

Os referidos autores levantam a hipótese de que nestas condições o aluno, para 

realizar a sua tarefa, tenha de recorrer a referências externas a essa tarefa e que 
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outros conhecimentos, nomeadamente a representação do avaliador e das suas 

normas, tenham um papel de grande importância na perceção final da produção a 

realizar. Como refere Lourenço (2002), de acordo com Gibson (1982) “somos seres 

cognitivos, seres que respondem aos estímulos e contextos, não apenas em função 

da informação que nos fornecem”, mas também, e de acordo com Piaget (1983), 

“em função das representações e esquemas cognitivos que deles construímos" 

(p.18). 

É no confronto social entre atores, cada um portador da sua história pessoal, do seu 

passado e de expetativas relativamente ao outro, que muito se influenciam as 

respostas. As situações de interação são interpretadas e, ao responderem, as 

crianças refletem as suas capacidades, as suas características de sujeito social, as 

suas experiências prévias e o significado que tem para elas o momento de interação 

com o adulto (Gonzalez, 1998)  

Assim, as significações são mediadoras entre a representação que o sujeito faz da 

realidade (tarefa) e a resposta, sendo esta condicionada pelos aspetos cognitivos, 

sociais e relacionais. 

Em todo o processo de aprendizagem, a tomada de consciência por parte do aluno 

das formas como trata a informação constitui também uma fase importante do 

processo de aprendizagem. É através de uma sucessão de comportamentos verbais 

e não-verbais que o aluno responde às solicitações da comunicação do meio social 

em geral. Estas respostas estão de acordo com a perceção que o aluno tem da 

situação, ou seja, o que ele percebe/apreende: causas de comportamentos, 

intenções e características pessoais, atribuindo significados aos estímulos que 

recebe. 

O conhecimento pelo professor dos aspetos percetivos, afetivos, cognitivos, sociais 

e outros, o conhecimento do «campo dos adquiridos», no dizer de De Ketelle, é 
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fundamental, pois ele é função das atitudes sobre o qual se constrói a qualidade das 

aprendizagens; a sua compreensão contribuirá para potenciar o processo de 

aprendizagem, permitindo-lhe encontrar a estimulação adequada para um 

comportamento, tornando o sistema educativo mais «coerente» e mais 

«transparente», ou seja, “é por intermédio do jogo subtil de satisfações e de 

insatisfações ligadas às experiências anteriores que se criam um certo número de 

interesses e de atitudes” (De Ketelle, 1980, p.18). 

Os resultados do nosso estudo sugerem que existe uma insuficiente comunicação, 

entre professores e alunos, sobre os critérios de avaliação. Podemos supor que, um 

dos fatores que contribui para este facto, seja a pouca consciencialização dos 

professores face aos critérios que utilizam, mas parece-nos também importante 

sublinhar a força das representações que professores e alunos constroem do 

contexto educativo, em geral, e da tarefa pedagógica a realizar/avaliar, em 

particular.  

4.3.- Diferenças na perceção dos critérios de avaliação por 
parte dos alunos do 2º e 4º ano e dos alunos com sucesso e 
insucesso na aprendizagem matemática (objetivo específico 
3)  

Olhando agora para os resultados em que são comparados os critérios de avaliação 

percecionados pelos alunos do 2º e do 4º ano, constatamos, também, que existem 

diferenças na perceção dos mesmos entre os dois grupos e que não coincidem 

inteiramente com os critérios utilizados pelos professores na avaliação da 

competência matemática. Verificamos que são os critérios percecionados pelos 

alunos do 4º ano os que mais se aproximam dos utilizados pelos professores. 
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Os critérios de avaliação melhor percecionados pela maioria dos alunos de ambos 

os grupos, apesar das diferenças percentuais, são as operações, critério que 

apresenta maior expressão, e os resultados finais, destacando os conteúdos 

procedimentais (A) e os resultados (D) à semelhança dos critérios utilizados pelos 

professores. Os aspetos cognitivos (B) e da autorregulação (E) surgem depois, 

embora mais destacados pelos alunos do 4º ano e com maior proximidade dos 

professores, sendo que estes não valorizam os aspectos da autorregulação.  

Para compararmos as distâncias existentes entre os critérios referidos pelos alunos 

do 2º e 4º ano recorremos ao cálculo dos respetivos Índices de Jaccard, tendo-se 

verificado que são os alunos do 2º ano que apresentam valores mais baixos do 

Índice de Jaccard. Os alunos do 4º ano demonstram uma perceção dos critérios 

utilizados pelos professores um pouco superiores relativamente aos alunos do 2º 

ano.  

A análise dos dados permite-nos afimar que existem diferenças na perceção destes 

critérios por parte dos alunos do 2º e 4º ano, sendo os alunos do 4º ano os que 

melhor percecionam os critérios de avaliação utilizados pelos professores.  

De acordo com Pinto (2002) os critérios de avaliação utilizados, ainda que 

explicitados, não têm necessariamente o mesmo significado para todos aqueles a 

quem são apresentados. E porque são diferentes as lógicas de quem aprende e de 

quem ensina, segundo Nunziati (1990), a comunicação do professor não garante a 

apropriação de conhecimentos por parte do aluno, pois “nenhuma intervenção 

externa age se não for percebida, interpretada e assimilada pelo próprio” (Santos, 

2002, p. 77). 

Analisando agora os resultados em que são comparados os critérios de avaliação 

percecionados pelos alunos com sucesso e insucesso na aprendizagem matemática, 

constatamos, também, que existem diferenças na perceção dos mesmos entre os 

dois grupos e que não coincidem inteiramente com os critérios utilizados pelos 
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professores, na avaliação da competência matemática. Verificamos que são os 

critérios percecionados pelos alunos com sucesso os que mais se aproximam dos 

utilizados pelos professores. 

Os critérios de avaliação melhor percecionados pela maioria dos alunos com 

sucesso e insucesso, apesar das diferenças percentuais, são as operações, critério 

que apresenta maior expressão e os resultados finais, destacando os conteúdos 

procedimentais (A) e os resultados (D) à semelhança dos critérios utilizados pelos 

professores. Os aspetos cognitivos (B) surgem depois, mais destacados pelos alunos 

com sucesso e com maior proximidade dos utilizados pelos professores, e os 

aspetos da autorregulação (E) mais destacados pelos alunos com insucesso mas 

pouco valorizados pelos professores. 

Para compararmos as distâncias existentes entre os critérios referidos pelos alunos 

com sucesso e insucesso recorremos ao cálculo dos respetivos Índices de Jaccard, 

tendo-se verificado que são os alunos com insucesso que apresentam valores mais 

baixos do Índice de Jaccard, no entanto, a diferença de médias não se revela 

estatisticamente significativa. 

A análise dos dados permite-nos constatar, apesar do significado estatístico, que 

existem diferenças na perceção destes critérios por parte dos alunos com sucesso e 

insucesso na aprendizagem matemática, sendo os alunos com sucesso os que 

melhor percecionam os critérios de avaliação utilizados pelos professores.  

Também, os estudos referidos (Martins et al., 1991; Nunes, 1990 & Vidigal,1988) 

evidenciaram que os alunos com estatuto escolar diferente se apropriam de modo 

diferente dos critérios utilizados pelos professores. 

Revendo o trabalho de Martins et al. (1991), constatamos que os resultados do 

nosso estudo, estão de acordo com as discrepâncias nele evidenciadas entre os 

critérios percecionados pelos alunos com sucesso e insucesso, sendo maiores as 
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distâncias no caso dos alunos com insucesso, embora, neste nosso estudo, não se 

considerem estas diferenças estatisticamente significativas. 

Tendo em conta esta temática e revendo o trabalho realizado por Feu (1985), no 

qual se coloca a questão na existência de um “código” partilhado por professores e 

alunos, código esse que remete para os critérios de avaliação e para o modo como 

estes são apropriados pelos alunos, a autora constatou, também, haver diferença 

quanto ao modo pelo qual alunos com sucesso e com insucesso se apropriam dos 

critérios de avaliação utilizados pelos professores. Demonstra assim que, na 

ausência de um trabalho de explicitação dos critérios, diferentes alunos possuem 

diferentes formas de se apropriarem deles, o que poderá com certeza condicionar o 

seu sucesso relativamente à tarefa proposta. 

Assim, poderemos considerar que os critérios de avaliação, sendo explicitados aos 

alunos, constituem importantes elementos de que dispõem para orientar o 

prosseguimento do seu trabalho, permitindo-lhes obter melhores resultados. 

Como nos refere Pinto (1989), quando um aluno faz uma análise do que está 

bem/mal feito, ele recorre aos critérios que interiorizou como necessários à 

realização de uma determinada tarefa.  

Outras investigações sugerem (Schubauer-Leoni & Grossen, 1993) que a definição 

que os participantes atribuem à tarefa está relacionada com os seus estatutos e 

papéis, não só no contexto imediato, como também nos contextos institucionais e 

sociais. 

Poderemos, assim, afirmar que o processo de comunicação, ou seja, o da partilha 

dos campos representativos, é fundamental no processo de desenvolvimento e que 

desde muito cedo, na dinâmica comunicativa, a criança “se projeta para o mundo 

intersubjetivo, procurando todos os índices que lhe permitam conceber as 

realidades, objetivas e subjetivas, dos adultos” (Gonzalez, 1998, p.588). 
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Fijalkow (1988) defende que não existem crianças com dificuldades de 

aprendizagem de leitura, matemática ou comportamento, mas sim crianças que 

manifestam dificuldades de adaptação e de apropriação dos saberes escolares. 

Estas poderão ser as crianças referenciadas no nosso estudo como alunos de 

insucesso e que, poderemos supor, estarão pouco à vontade na situação escolar se 

não percebem o que devem fazer, se estão num estado de confusão cognitiva 

quanto à escola e ao seu papel de alunos terão logicamente insucesso nas 

aprendizagens que lhes são propostas (Downing & Fijalkow, 1984). 
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1.- OBJETIVOS  

No capítulo 2 definimos a avaliação educativa com um processo de recolha de 

informação que conduz a um juízo de valor sobre aspetos do ensino ou da 

aprendizagem dos alunos. Trata-se, essencialmente, de uma atividade inferencial 

construída a partir de uma amostra de informação que pode obter-se de diversas 

fontes. Por isso, toda a prática avaliativa está fortemente condicionada pelas 

atividades de sala de aula, ou seja, pelas situações, tarefas e materiais que permitem 

obter a referida informação. O conceito de atividade de avaliação abrange diversos 

aspetos relativos a este processo de recolha de informação: as tarefas que se 

propõem em cada atividade, o momento em que se colocam (inicial, contínua ou 

final), os instrumentos ou materiais que se utilizam e os agentes que a realizam. 

O facto de se realizar tarefas específicamente dirigidas à avaliação não é de forma 

alguma incompatível com uma avaliação mais ou menos contínua e formativa. 

Efetivamente, a avaliação formativa baseia-se fundamentalmente na informação 

que obtemos das diversas atividades de aprendizagem ao longo de cada unidade 

didática. Contudo, frequentemente, esta informação não é suficientemente 

acessível, sobretudo quando as tarefas não permitem a observação dos processos de 

aprendizagem implicados ou quando se trabalha com grupos numerosos. Por esta 

razão, os professores planeiam também atividades mais estruturadas que 

proporcionem uma informação rica sobre os processos e resultados de 

aprendizagem de cada aluno. Não se trata simplesmente de realizar testes no final 

de cada unidade didática. A maioria dos professores do 1º ciclo trabalha muitas 

horas por semana com um grupo relativamente reduzido de alunos, pelo que no 

final têm uma ideia bastante aproximada dos resultados de aprendizagem de cada 

aluno. Entre as atividades de avaliação formativa aplicadas nas aulas de Matemática, 



 Capítulo 6 
Estudo empírico II 

 

  

254 
 

  

podemos delimitar várias opções que variam em função do grau de individualização 

e exteriorização da referida supervisão (Montanero, 2016). 

A supervisão privada, específica a cada aluno, é uma alternativa mais individualizada. 

Consiste em aproximar-se da mesa de trabalho dos alunos que presumivelmente 

necessitarão de ajuda, observar o que fazem e questioná-los acerca das operações 

ou decisões que vão tomando, o que facilita a obtenção de informação sobre as 

dificuldades do aluno e, sobretudo, a possibilidade de facultar-lhe uma ajuda 

adequada face às mesmas.  

Este tipo de supervisão pode exercer-se seletivamente quando apenas se avalia 

alguns alunos escolhidos, quer seja aleatoriamente, ou por necessitarem de mais 

ajuda que outros companheiros; ou exaustivamente, quando o professor avalia o 

trabalho de todos e de cada um dos alunos, na própria sala de aula ou transportando 

essa tarefa para além do horário letivo. Este segundo subtipo de estratégias é mais 

demorado, pelo que, geralmente, é mais frequente quando a avaliação implica a 

classificação do aluno. 

A outra alternativa, a avaliação pública, consiste em pôr em comum, passo a passo, 

o exercício que se está a realizar, ou seja, intercalando um episódio de discussão. 

Isto pode, por sua vez, fazer-se de várias maneiras. 

A primeira, que denominaremos de avaliação pública coletiva, consiste em resolver 

um problema conjuntamente tentando proporcionar a participação verbal ao maior 

número possível de alunos, por exemplo, pedindo a um ou a vários alunos que 

digam o que entendem que nos pede o problema, que dados nos faculta, etc. 

Pretende-se, portanto, que todo o grupo-turma colabore na resolução do problema 

sob a coordenação do professor. 

Uma estratégia colaborativa, menos diretiva, consiste na coavaliação das tarefas em 

pequenos grupos (incluindo pares). Entre as principais vantagens do trabalho em 
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grupo podemos destacar a sua potencialidade para gerar um maior número de 

interações com um grau de participação elevado, nas quais o aluno se converte no 

principal responsável de elaborar os conteúdos de aprendizagem (Montanero, 

Lucero & Fernández, 2014). A coavaliação entre pares facilita que os perguntem 

mais, facultem informação por sua própria iniciativa, solicitem muito mais ajuda uns 

aos outros ou ao professor e, inclusivamente, participem diretamente na gestão e 

supervisão da própria aprendizagem (Johnson, Johnson & Stanne, 2000). 

A última alternativa, muito mais frequente, é a avaliação pública individual (ou 

focalizada) baseada tipicamente em indicar um aluno para ir ao quadro para que 

resolva toda ou uma parte da tarefa. A maior dificuldade desta alternativa reside em 

conseguir que todos os alunos participem na avaliação e revejam o seu exercício, a 

partir do modelo que se discute no quadro. Trata-se de uma avaliação mediada, na 

qual o aluno-alvo que vai ao quadro se converte num “espelho” que deve ajudar os 

companheiros a autoavaliarem-se. Para conseguir implicar o resto dos alunos no 

raciocínio que se torna público considera-se a possibilidade de pedir-lhes que 

avaliem, antes do professor, o que o companheiro fez no quadro, pedir-lhes que 

verbalizem os erros cometidos ou que discutam as alternativas para os corrigir. 

Repare-se, contudo, na enorme complexidade que pressupõe conseguir que alunos 

relativamente imaturos, como os do 4º ano de escolaridade, consigam implicar-se na 

autoavaliação das suas próprias tarefas, tendo como “espelho” o processo de 

resolução do problema que um companheiro efetua publicamente no quadro. O 

principal risco aqui não é tanto a passividade, mas a dificuldade ou a incapacidade 

do aluno em enfrentar a autoavaliação do processo que seguiu, os seus raciocínios e 

decisões e não simplesmente o produto final do resultado do problema. 

Apesar da sua dificuldade e da forte implementação desta última prática avaliativa, 

principalmente em Matemática, surpreende que não se encontrem investigações 

centradas em descrever as suas peculiaridades didáticas e comunicativas. 
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Neste sentido, os objetivos da investigação deste segundo estudo empírico centra-se 

na análise qualitativa e quantitativa da estrutura, conteúdo e funcionalidade da 

interação verbal nas atividades de avaliação pública individual de problemas 

matemáticos: 

1. Por um lado, interessa-nos descrever a dinâmica comunicativa que carateriza 

este tipo de práticas, do ponto de vista da estrutura das transações entre os 

diversos papéis (professor, aluno-alvo e o resto dos alunos), assim como o tipo 

de avaliações, de correções e de ajudas que os referidos atores verbalizam 

durante o decorrer da atividade. 

2. Por outro lado, pretendemos identificar os principais obstáculos que surgem 

na avaliação da tarefa, tanto do aluno-alvo como do resto dos companheiros, e 

as estratégias que os professores utilizam para os resolver. 

2.- MÉTODO 

2.1.- Participantes 

Para esta nova investigação selecionaram-se intencionalmente seis grupos-turma do 

4º ano de escolaridade, do Ensino Básico de um Agrupamento de Escolas, do distrito 

de Lisboa, de um nível socioeconómico similar (médio-baixo). Salvo um dos grupos-

turma mais reduzido (14 alunos), todos os outros contavam com um rácio entre 20 e 

25 alunos por turma. As professoras aceitaram participar na investigação com o 

acordo dos Encarregados de Educação dos alunos e do Diretor do referido 

Agrupamento de Escolas. Como se observa na tabela 6.1, todas as professoras 

tinham mais de 10 anos de experiência docente, com idades compreendidas entre 
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32 e 52 anos. Cada professora desenvolveu 4 atividades de avaliação pública, dos 

mesmos problemas matemáticos, com o seu grupo-turma. No total gravaram-se 24 

atividades, no entanto, como reflete a última coluna da tabela 1, apenas foi possível 

recuperar 16 que constituíram os casos objeto de análise deste estudo. 

Tabela 6.1. Distribuição dos participantes por escolas e atividades 

Casos Escola Grupo Professoras Alunos Atividades 
Idade Experiência  Número Idade  Problemas 

1-4 I A 52 28 14 9-10 1, 2, 3, 4 
5-8  B  37 14 21 9-10 1, 2, 3 4 

9-11 II  C 32 10 24 9-10 1, 2, 3 
12 e 13 III  D 45 24 23 9-10 1, 4 
14 e 15 IV  E 35 15 20 9-10 3, 4 

16 V  F 40 19 21 9-10 4 

 

2.2.- Desenho 

O estudo fundamentou-se na análise da interação verbal registada na aula durante 

atividades de avaliação pública de problemas matemáticos nos 6 grupos-turma 

selecionados. Cada atividade centrou-se na avaliação conjunta (com um aluno-alvo 

no quadro) de um só problema matemático, previamente resolvido, de forma 

individual, por cada um dos alunos. Em cada grupo-turma foram gravadas 4 sessões, 

contudo, como atrás referido, não foi possível recuperar 8 das 24 gravações.  

O estudo foi desenhado a partir de uma abordagem descritiva. O método de 

investigação centrou-se principalmente na análise quantitativa e qualitativa do 

discurso e das interações avaliativas, extraídas das transcrições verbais. Partimos do 

pressuposto de que os significados que os alunos verbalizam constituem uma 

poderosa ferramenta para a aprendizagem e avaliação (Cazden, 1988). A análise não 

se delineou numa perspetiva puramente textual ou gramatical, mas pragmática e 
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sociolinguística (Brown & Yule, 1983). Neste sentido, a análise do discurso permite 

descrever regularidades na distribuição de determinadas formas linguísticas e 

significados, como se combinam para formar unidades maiores, no quadro de 

processos de interação conversacional (Sinclair & Coulthard 1975, Van Dijk & Kintsch 

1983). As referidas descrições podem interpretar-se também a partir de 

determinados modelos teóricos que explicam a sua produção e compreensão da 

tarefa no quadro dos processos de avaliação da aprendizagem. Para isso, como se 

descreve pormenorizadamente nas páginas seguintes, é necessário reduzir, 

categorizar e interpretar a informação registada nas transcrições. Tomamos como 

unidade de análise as mensagens verbalizadas pelos alunos e professoras em cada 

turno de interlocução. O sistema de categorias construiu-se dedutivamente a partir, 

principalmente, de três propostas teóricas antecedentes, que se resumem nas 

páginas seguintes. 

2.3.- Materiais 

2.3.1.- Materiais de registo e análise da interação 

Para registar os intercâmbios verbais entre professora e alunos, utilizou-se uma 

câmara de vídeo digital suportada por um tripé de modo que não foi necessária a 

presença do investigador. Os registos audiovisuais foram posteriormente transcritos 

em papel (anexo 2.2) As análises quantitativas realizaram-se com a aplicação 

informática SPSS 20.0. (anexo 2.3) 
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2.3.2.- Problemas matemáticos 

As atividades de avaliação pública centraram-se em 4 problemas matemáticos, 

extraídos das Provas de Aferição implementadas pelo Ministério da Educação1 para 

avaliação da competência matemática do 4º ano de escolaridade (anexo 2.1).  

• O problema 1 requeria a interpretação de um gráfico de barras agrupadas 

representando a prática de diferentes desportos numa escola, em função do 

sexo. 

• O problema 2 consistia na comparação da altura de diferentes crianças, cujas 

medidas teriam que ser extraídas a partir dos dados representados numa 

figura. 

• O problema 3 requeria calcular o número de combinações possíveis, a partir de 

4 ingredientes, agrupando-os de 2 em 2. 

• O problema 4 requeria ter em conta os preços de determinados artigos de 

vestuário expostos numa montra, antes e depois dos saldos, e calcular o valor 

correspondente à compra de determinados artigos.  

2.4.- Procedimento 

2.4.1.- Procedimento de recolha de dados 

Como já foi mencionado, as atividades de avaliação pública da resolução de 

problemas matemáticos gravadas em cada grupo-turma foram precedidas de uma 

sessão inicial (45-55 m.) na qual os alunos resolveram as fichas correspondentes aos 

4 problemas, individualmente. A professora circulava pela sala de aula dando ajuda 
                                                           

1 Podem consultar-se no seguinte endereço eletrónico: http:// bi.gave.min-edu.pt 
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aos alunos que a solicitavam (pontualmente quando observava que um aluno se 

enganava ou distraía chamava-o à atenção). Esta sessão prévia não foi gravada. 

Despois de um intervalo (recreio ou almoço), tinha lugar a sessão de avaliação 

conjunta. A professora chamava um aluno ao quadro para resolver um problema e 

realizava a atividade de avaliação pública (10’-12’). Posteriormente, solicitava a 

outro aluno a resolução de outro problema no quadro e assim sucessivamente (pela 

ordem específica da sua numeração). A análise da interação verbal e o discurso 

avaliativo obteve-se a partir do registo audiovisual e a posterior transcrição, de cada 

uma das referidas atividades de avaliação pública.  

2.4.2.- Redução e segmentação de unidades de análise 

Uma das primeiras decisões na metodologia de análise do discurso centra-se em 

como selecionar e segmentar a informação num amplo “corpus” de dados obtidos 

ou do possível universo de observação, para o qual é necessário, antes de mais, 

delimitar o critério de análise, assim como as correspondentes unidades de análise. 

Esta decisão deve contemplar os parametros estritamente vinculados: o critério e a 

amplitude da segmentação das unidades de registo (Montanero, 2014). 

Quanto ao primeiro aspeto, a revisão da bibliografía permite vislumbrar quatro 

grandes critérios de segmentação do discurso: espacio-temporal, linguístico-

gramatical, semântico e socio-linguístico. Nesta investigação optou-se por este 

último critério, que obedece a uma perspetiva principalmente pragmática, assim 

como, o interesse por captar a natureza essencialmente contextual e conversacional 

do discurso em sala de aula, em atividades de avaliação pública. Assim, o discurso 

educativo pode segmentar-se em lições, atividades de ensino-aprendizagem, turnos, 

papéis, recursos discursivos, etc. 
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Um segundo aspeto a considerar no processo de segmentação das unidades de 

análise é o nível de amplitude. Em função dos objetivos da investigação podem 

interessar unidades do discurso mais amplas, o que facilitará análises mais globais e 

contextualizadas (macro); ou bem mais “pequenas”, o que incidirá em resultados 

máis específicos e analíticos (micro).  

No nosso estudo optámos por combinar uma análise qualitativa de caráter macro, 

tomando como unidades de análise os episódios de avaliação conjunta dos 

problemas matemáticos; e outra quantitativa, de caráter mais específicio, tomando 

como unidades os turnos e mensagens verbais que se registaram na interação 

professor-aluno (s).  

Por sua vez, as mensagens vincularam-se em configurações de segunda ordem, de 

acordo com critérios pragmáticos amplamente utilizados na literatura. 

Concretamente, estableceram-se interlocuções conversacionais compostas por 

turnos de iniciação e resposta dos falantes em sucessivos ciclos de interação, até que 

os interlocutores alcançavam, geralmente, um acordo (Sánchez et al., 2008). Os 

ciclos analisaram-se de acordo com as clássicas estruturas de participação em sala de 

aula, descritas na bibliografia e que se detalham no ponto seguinte. 

2.4.3.- Categorização e codificação  

O sistema de categorias para classificar as unidades de registo foi construido com 

um enfoque dedutivo. Os núcleos categoriais foram pré-definidos, integrando e 

adaptando dois modelos teóricos de análise referenciados na bibliografia 

especializada. 

Estabeleceram-se as seguintes dimensões de análise: papel do emissor, estrutura da 

participação, função transacional e função de ajuda. Além disso, analisou-se o 

conteúdo linguístico que se abordou nas mensagens de feedback. 
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Seguidamente, justificaremos cada uma destas dimensões ou critérios que dão 

sentido teórico à interpretação do sistema de categorias. Nas tabelas que aparecem 

em cada um dos seguintes subpontos definem-se as características essenciais de 

cada categoria, em conjunto com observações sobre a sua operacionalização e grau 

de abertura (isto é, os aspetos relativos ao tipo de conteúdos verbais que podem ou 

não considerar-se dentro de cada categoria). Finalmente, recolhem-se alguns 

exemplos extraídos de fragmentos das transcrições, assim como os códigos 

atribuídos a cada categoria. 

Dimensão I: papel do emissor 

Para analisar as atividades de interação em sala de aula é essencial ter em conta os 

papéis tipicamente atribuídos aos seus participantes nos contextos de educação 

formal. No caso das atividades de avaliação pública, além da discriminação entre os 

papéis de professor e aluno, cabe discriminar neste último emissor três tipos de 

mensagens em função do papel que os alunos, frequentemente, assumem: as 

mensagens individuais emitidas por um aluno-alvo que vai ao quadro ou por um dos 

alunos que permanece no seu lugar de trabalho, ou as mensagens coletivas 

emitidas "em coro" por vários alunos (Tabela 6.2). 
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Tabela 6.2. Categorias da dimensão I: emissor da mensagem 

Categoria Cod. Definição Exemplo 
1.- Professor P • Mensagem emitida pelo profissional docente 7P: Agora, por palavras 

tuas, explica como é que 
vais descobrir de quantas 
formas diferentes ela 
pode decorar o gelado 
dela (caso 14, problema 
3) 

2.- Aluno-alvo A-P • Mensagem emitida por um aluno-diana (que vai ao 
quadro resolver publicamente a tarefa) 

7A: Primeiro vou 
transformar os 
centímetros em metros 
(caso 6, problema 2) 

3.- Aluno-
mesa 

A-M • Mensagem emitida por um aluno que permanece na sua 
mesa de trabalho 

 

43A1: A mim deu o 
mesmo resultado  (caso 
14, problema 3) 

4.- Coletivo 
de alunos 

C • Mensagem  emitida por vários alunos simultaneamente 100P: Quanto é que ela 
poupou?  
 
101 A1, A2, A3: 4 euros 
(caso 15, problema 4) 

 

Dimensão II: estrutura da participação 

O discurso em sala de aula, como quase qualquer outro ato comunicativo, é 

essencialmente interdependente. Se analisarmos as mensagens do falante 

isoladamente, sem ter em conta a sua vinculação às mensagens previamente 

recebidas, se ignorarmos o papel que cada interlocutor desempenha em cada 

momento do processo podemos perder informação relevante sobre o seu autêntico 

sentido comunicativo; daí que uma dimensão que convém considerar, 

particularmente na investigação sobre o discurso avaliativo em sala de aula seja o 

papel que ocupa cada turno ou mensagem na estrutura de interação que se 

estabelece na atividade de aprendizagem. Esta análise permite também delimitar 

sequências típicas ou padrões que caracterizam as diferentes situações 

comunicativas. 
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Diversos autores, clássicos da investigação sociolinguística (Edwards & Mercer, 

1988; Cazden, 1991; Mehan, 1979), descreveram um padrão sistemático de 

comunicação característico do discurso em sala de aula. O professor pergunta ou 

solicita algo aos estudantes (I= Indagação/Iniciação); um deles contesta ou leva a 

cabo essa ação (R= Resposta) e, finalmente, o professor avalia a resposta ou 

explicita um acordo (A=Avaliação). A IRA é uma estrutura comunicativa tripartida 

que se repete uma e outra vez, ciclicamente. Paralelamente, outros autores 

aprofundaram aspetos desta estrutura discursiva e inclusivamente identificaram 

padrões com uma estrutura de participação ligeiramente diferente. É o caso da 

estrutura IRF, descrita por Chi (1996), Graesser, Person e Magliano (1995), Hale 

(2011), Sinclair e Coulthard (1975) e especialmente por Wells (2001), em que o 

professor não se limita a avaliar a resposta do aluno sem que o ajude ou incite a 

que ele mesmo ou o companheiro a reelabore. 

No nosso caso optámos por não complicar mais o sistema de categorias clássico da 

estrutura de participação IRA/F. Neste mesmo sentido, considerámos dentro da A 

as denominadas explicit positive assessment (EPA) como “excelente!”, “perfeito!” 

Waring (2008); mas também as implícitas (incluindo aquelas que se acompanhanm 

de um mero consentimento não verbal). 

Tabela 6.3. Categorias da dimensão II: estrutura da participação 

Categoria Cod. Definição Exemplo 
1.- Iniciação I • Suscitação inicial de um ciclo 

comunicativo através de uma pergunta 
ou indicação 

16P: O que é que quer dizer “antes da 
época de redução de preços”? Sabes o 
que é “redução de preços”? (caso 4, 
problema 4) 

2.- Resposta R • Verbalização vinculada à iniciação do 
interlocutor 

17A: É que os preços mudam… para mais 
barato.  
(caso 4, problema 4) 

3.- Avaliação A • Avaliação de acordo (explícito ou 
implícito) 

• Avaliação de desacordo (explícito ou 
implícito) 

20P: Para mais barato. Ótimo.  
(caso 4 problema 4) 

4.- Feedback F • Verbalização que completa a resposta 
ou elicita uma reelaboração da mesma 

21P: Então, antes da redução de preços 
eles estariam…? 
(caso 4 problema 4) 
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Dimensão III: função transacional da mensagem 

A interação comunicativa em atividades em sala de aula, como a avaliação conjunta 

de problemas matemáticos, pode analisar-se do ponto de vista semântico ou com 

enfoque conversacional. O primeiro enfatiza o conteúdo que se torna público 

durante o diálogo, isto é, no tipo de conhecimento partilhado pelos participantes ou 

no processo de convergência semântica que se observa nas suas contribuições 

(Weinberger, Stegmann & Fischer, 2007). Este enfoque presta uma maior atenção 

ao quê, com o risco de não atender ao quem e ao como da dinâmica de construção 

colaborativa destes conhecimentos. 

Pelo contrário, o enfoque transacional tenta captar a natureza essencialmente 

interativa da aprendizagem. A “transacionalidade” de uma atividade de 

aprendizagem (tradução do termo inglês "transactivity") é o grau em que os 

participantes coconstroem e tornam público conhecimentos colaborativamente. 

Mede-se, portanto, em função da quantidade de mensagens explícita ou 

implícitamente vinculadas às contribuições imediatamente anteriores de outros 

participantes na conversação sobre um tópico (Berkowitz & Gibbs, 1983; Teasley, 

1997). No enquadramento do estudo da discussão argumental, estes autores 

propõem três funções principais das mensagens em contextos conversacionais: 

“elicitacional”, representacional e operacional. 

As verbalizações que se classificam na primeira função dirigem-se explicitamente a 

provocar uma resposta ou ação, principalmente mediante perguntas. As incitações 

(em inglês “elicitations”) podem, portanto, corresponder tanto às categorias de 

iniciação como às de feedback da dimensão anterior (estrutura de participação), em 

função das mesmas dão início a um ciclo comunicativo ou o ampliam. 
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A segunda função implica a exteriorização (“externalization”) das ideias do falante a 

respeito do tópico da discussão. Inclui, portanto, uma contribuição semântica que é 

partilhada com o interlocutor no enquadramento da atividade colaborativa. Do 

mesmo modo que a incitação, as exteriorizações podem exercer a função de 

iniciação ou feedback na estrutura do ciclo comunicativo, mas o seu papel mais 

habitual no contexto de sala de aula é de resposta de um dos interlocutores depois 

de uma incitação inferencial ou de evocação do outro. 

As mensagens que se classificam na terceira função, que à frente denominaremos 

como integração, englobam um maior grau de transacionalidade, uma vez que os 

seus significados estão explicitamente vinculados a outros anteriores, quer 

qualificando-os, ampliando-os, integrando-os ou discutindo-os. Esta vinculação 

pode, por sua vez, ser de diferentes tipos. Em função do seu foco, as mensagens 

podem estar autovinculados a outra verbalização anterior do próprio falante; ou 

heterovinculados à contribuição de outra pessoa. Em função do seu modo, a 

vinculação pode ser aditiva, se a informação que fornece enriquece a ideia a que se 

vincula; ou competitiva, se a corrige ou contradiz. 

Tabela 6.4. Categorias da dimensão III: função transacional 

Categoria Cod. Definição Exemplo 
1.- Incitação Inc • Expressão imperativa ou interrogativa centrada 

em dirigir ou suscitar uma resposta (ação ou 
verbalização) do interlocutor. 

22P: E aí como é que 
fizeste? Foste à ginástica… 
(caso 9, problema 1) 

2.- Exteriori-
zação 

Ext • Verbalização declarativa que explicita uma 
informação derivada diretamente da tarefa, do 
conhecimiento ou da perceção do falante. 

23A1: Fui à ginástica, fiz oito 
mais cinco… 
(caso 9, problema 1) 

3.- Integração Int • Avaliação da  contribuição de um aluno, que pode 
ser seguida ou não de uma ampliação, 
qualificação ou correção do seu conteúdo. 

 24P: Juntaste os rapazes e 
as raparigas e deu 13.  
(caso 9, problema 1) 

Em definitivo, o nosso sistema de análise contempla três categorias de mensagens 

que se definem e exemplificam na tabela anterior, que implicam uma transação 

comunicativa de diferente natureza: a incitação, a exteriorização e a integração. O 

significado das duas primeiras categorias coincide completamente com as utilizadas 
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nos antecedentes que referenciámos. A integração, pelo contrário, tem aqui um 

caráter ligeiramente mais restritivo, dado que excluimos desta categoria as 

mensagens “imediatamente autovinculadas”, ou seja, as reelaborações do 

conhecimento explicitado pelo próprio falante no turno imediatamente anterior. 

Em vez de uma integração, interpretámos este tipo de mensagens como uma 

simples extensão de uma exteriorização anterior (quando ambos os turnos não são 

mediados por uma contribuição do interlocutor). 

A matriz que acabamos de descrever facilita a discriminação e quantificação 

daquelas mensagens que fornecem um maior grau de transacionalidade: os que se 

vinculam explicitamente às contribuições do professor ou do companheiro no 

quadro da discussão sobre o problema matemático. Um ingrediente essencial de 

uma prática avaliativa de qualidade é a negociação das alternativas de solução de 

cada fase do problema matemático. O peso desta negociação na atividade avaliativa 

pode inferir-se a partir da análise qualitativa e quantitativa das integrações, assim 

como do grau de reelaboração dos conhecimentos que se tornaram públicos 

durante a avaliação. Daí que este tipo de categorização possa ser usado para 

identificar segmentos chave do discurso que tem valor preditivo com ganhos da 

aprendizagem (Joshi & Rose, 2007). 

Dimensão IV: função de ajuda da mensagem 

Na sua proposta de análise transacional Berkowitz e Gibbs (1983) propunham 

também 18 subcategortas de classificação das mensagens operacionais (o que 

denominámos de integrações) no contexto do debate argumentativo. 

Posteriormente, outros autores redefiniram esta taxonomia em contextos 

comunicativos mais amplos, isto é, em atividades que requerem consenso nas 

conclusões em diversas situações de aprendizagem colaborativa (Teasley, 1997; 
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Weinberger & Fischer, 2006). Estas propostas encontram-se, contudo, demasiado 

focalizadas na análise da discussão argumentatativa e de consenso, ignorando 

outros aspetos relevantes das atividades avaliativas em sala de aula, tais como: a 

grande variedade de suscitações descritas pela investigação sobre o discurso 

educativo; a distinção entre exteriorizações que utilizam um diferente grau de 

elaboração, tanto de conhecimentos como de emoções relacionadas com a tarefa, 

etc. Para enriquecer a análise da função de ajuda das mensagens partimos de uma 

proposta anterior desenhada para contextos de aprendizagem assimétricos, mas 

essencialmente de diálogo (García & Montanero, 2004; Montanero & García, 2005).  

Para além disso, classificámo-las de acordo com as categorias transacionais, como se 

poderá verificar na tabela seguinte (tab.6.5).  

Em primeiro lugar, a investigação sobre o discurso educativo identificou três tipos de 

ajudas que comportam essencialmente incitar e inclusivamente dirigir o pensamento 

ou a ação do interlocutor: a gestão, a instrução e a indagação. 

Os dois primeiros tipos de verbalizações manifiestam-se, normalmente, mediante 

expressões imperativas. Enquanto a gestão aborda aspetos contextuais ou da 

atividade, a instrução centra-se em aspetos específicos da tarefa, ou orientando a 

atenção do interlocutor para algum elemento, a planificação da estratégia para 

resolvê-la ou ações concretas a que conduz. As instruções podem constituir uma 

ajuda externa, interna ou de feedback; não são necessariamente corretivas, mas 

implicam sempre um grau de participação baixo do interlocutor (Sánchez, 2005). 

A terceira ajuda, a que denominamos indagação, verbaliza-se de forma 

interrogativa: com perguntas que suscitam uma evocação do conhecimento prévio, 

uma inferência baseada na informação disponível da tarefa ou, por último, a 

manifestação ou solução de uma dúvida. 
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Implicitamente, o conceito de clarificação inclui outras incitações formuladas 

cordialmente em formato interrogativo, mas que escondem simplesmente uma 

instrução de reelaboração de um significado ou intenção comunicativa, como por 

exemplo “Can you rephrase this sentence?” (p. 126). 

Note-se, por outro lado, que as inferências procedimentais são muito similares às 

instruções de planificação, mas não se verbalizam no imperativo nem dirigem 

estreitamente a ação do aluno (são perguntas sobre como se faz algo ou sobre o que 

há que fazer). 

O sistema contempla também três tipos de ajudas que não pedem nenhuma ação do 

companheiro, mas que envolvem a exteriorização da informação, com maior ou 

menor clareza, com o objetivo de compartilhá-la no processo de colaboração. A 

sinalização e elaboração são ajudas extensamente documentadas na análise das 

explicações com monólogos (Sánchez et al., 1999). Os professores experientes 

sabem identificar o tema, a tarefa que vão explicar, sinalizam uma ideia no esquema 

organizativo da explicação, ou explicitam verbalmente um elemento (por exemplo 

um dado relevante) da tarefa2. Nas elaborações, por outro lado, explica-se uma ideia 

concetual ou procedimental, o que supõe uma contribuição, para além da 

informação literal que podem fornecer os materiais da tarefa. A fronteira entre a 

sinalização e a elaboração pode ser ambígua: a primeira implica fundamentalmente 

uma repetição que dá ênfase ou que ajuda a delimitar segmentos de informação 

relevante para um momento preciso da discussão; enquanto a elaboração supõe 

uma transformação significativa e pessoal da informação pública. Como já 

anticipámos, considerámos também na categoria de elaboração as reelaborações 

“imediatamente autovinculadas”, isto é, as mensagens de reformulação ou 

recapitulação de ideias verbalizadas pelo próprio falante num turno imediatamente 

                                                           
2 A diferença da focalização neste tipo de ajuda não dirige diretamente a atenção do aluno a esse elemento, 
mas que o verbaliza com bastante literalidade. 
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anterior. Quando medeia, entre ambos os turnos, uma contribuição do interlocutor 

caberia considerá-la como uma integração. 

Dentro desta última categoria transacional, a integração, discriminámos também 

três tipos de ajuda que coincidem, praticamente, com as utilizadas na literatura. 

 A mais simples é a avaliação de acordo ou não acordo que, frequentemente, 

encerra um ciclo de intercâmbios comunicativos. Trata-se de uma avaliação que, em 

caso de desacordo, não fornece informação explícita para corrigir o suposto erro 

(Lam, 2010). As categorias desta dimensão integram, além disso, a distinção de 

“elogio” e “crítica”, utilizadas por Cho et al. (2006) no seu protocolo de análise das 

mensagens avaliativas. 

A bibliografia especializada distingue, também, entre contribuições competitivas e 

não competitivas (Berkowitz & Gibbs, 1983), ou o consenso orientado ao conflito ou 

à integração (Weinberger & Fischer, 2006). No nosso sistema de análise preferimos 

simplificar a denominação das respetivas categorias com os termos de correção e 

reelaboração, respetivamente. 

A correção deve referenciar, explicitamente, aquilo com o que não se está de acordo 

e propor uma alternativa. Esta referência, contudo, pode apresentar diferentes 

aspetos. A correção pode estar diretamente vinculada a uma resposta prévia 

supostamente errada, ou “refletir” um hipotético erro implícito no raciocínio que se 

pretende refutar (García, Bustos & Sánchez, 2015). Uma das interações colaborativas 

de maior qualidade seria a correção conjunt, na qual o próprio sujeito participa com 

a ajuda do companheiro na revisão do seu próprio erro, verbalizando uma 

alternativa de resposta e/ou justificando o porquê. 

Por último, a reelaboração não tem um caráter corretivo mas sim adicional: 

contribui com uma ampliação, reformulação ou recapitulação das ideias expressas, 

total ou parcialmente pelo interlocutor. Esta diferença que a distingue da correção é 
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relevante e não se identifica na maioria das anteriores investigações sobre a 

interação professor-aluno. Durán e Monereo (2005) consideram estas mensagens 

como uma manifestação de colaboração simétrica que denominam “ensamblaje”. 



 

 

Tabela 6.5. Categorias da dimensão IV: função de ajuda 

Categoria Definição Exemplo 
1.- Gestão 1.- Espacio-

temporal 
• Solicitações de utilização do espaço e/ou dos materiais. 
• Distribuição de períodos para a realização da tarefa, solicitações de tempo para pensar, etc. 

20P: Explica no quadro  
(caso 5, problema 1) 

2.- De 
colaboração 

• Pedidos ou ofertas de ajuda. 3P: Sofia, vamos tentar resolver? 
 (caso 3, problema 3) 

3.- De 
participação 

• Solicitações de intervenção ou implicação na atividade, moderação de turnos, expressões de ânimo... 
• Avisos, advertências, etc. 

75P: Vai agora o Nuno  
(caso 12, problema 1) 

2.- Instrução 4.- Planificação • Instruções estratégicas que conduzem orientações mais ou menos genéricas sobre como fazer a 
tarefa ou como abordarem aspetos da mesma. 

5P: Podes fazer por tópicos. 
(caso 14, problema 3) 

5.- Focalização • Ações imperativas que dirigem diretamente a atenção face a algum aspeto ou informação específica 
da tarefa que a operação envolve. 

4P: Repara bem primeiro na figura 
(caso 2, problema 2) 

6.- Operação • Indicações precisas sobre os passos ou decisões que se devem tomar para resolver a tarefa ou uma 
parte da mesma (pode incluir os seus resultados).  

28 P: Então eu quero o nome dos três meninos do 
mais baixo para o mais alto. 
(caso 2, problema 2)) 

3.- Indagação 7.- Inferência • Perguntas dirigidas para facilitar uma inferência (concetual ou procedimental), derivada diretamente 
da informação que se ministra na tarefa. 

• Perguntas dirigidas a avaliar a compreensão da informação ou outros aspetos da tarefa. 

8P: Como é que tu sabes quanto é que a mãe 
pagou? 
(caso 4, problema 4) 

8.- Evocação • Perguntas dirigidas a recuperar um conhecimento prévio, académico ou quotidiano, relacionado com 
a tarefa. 

16P: O que é que quer dizer “antes da época da 
redução de preços”?  
(caso 4, problema 4) 

9.- Questão • Perguntas dirigidas para que o interlocutor expresse uma dúvida ou qual o grau de acordo. 38P: Quem teve dúvidas...? 
(caso 2, problema 2) 

4.- Sinalização 10.- Esquema ou 
dado 

• Explicitação de um índice ou esquema de organização das ideias. 
• Explicitação (mas apenas reformulação) de dados ou informação disponível no enunciado da tarefa. 

22P: Vamos lá ver se corresponde ao mesmo: temos 
gomas com chantily nesta parte e aquí gomas com 
chantily… 
(caso 3, problema 3)  

11.- Tarefa-ação • Explicitação verbal do tema, tarefa ou solicitação que estrutura a colaboração. 
• Explicitação verbal de ações ou intenções de atuação sobre la tarefa.  

7A: Primeiro vou transformar os centímetros em 
metros, para depois fazer uma conta de menos. 
(caso 6, problema 2) 

5.- Elaboração 12.- Concetual 
 

• Enunciação verbal de uma ou várias ideias ou conteúdos concetuais (características, tipos, eventos, 
funções, partes) ou da relação entre uma ou mais ideias, que implicam uma transformação ou 
ampliação significativa da informação disponível (ou seja, a partir duma evocação de conhecimentos 
prévios ou de uma inferência). 

• Exemplificação (caso, analogia ou digressão) de uma ideia. 

7A: Usei o preço que não estava riscado… porque o 
preço que estava riscado é o preço que ainda não 
estava na redução.  
(caso 15, problema 4) 
 

13.- 
Procedimental  

• Enunciação ou reformulação verbal das estratégias, operações  ou decisões para resolver a tarefa 
(podem incluir os seus resultados). 

• Exemplificação (modelo). 

4A: O desporto mais praticado na escola é o futebol. 
Vendo o gráfico é o futebol que está em maioria. 
(caso 5, problema 1)  
 



 

 

6.- Dúvida ou 
emoção 

14.- Precisa 
 

• Enunciação de uma dúvida concreta sobre a tarefa. 
• Verbalização explícita de uma emoção relacionada com a tarefa (desânimo, frustração, confusão, 

etc.). 

32A2: 43-39=16. É assim professora? 
 (caso 8, problema 4) 
 

15.- Imprecisa • Expressão de não compreensão ou de estados de dúvida não específica sobre a tarefa. 
• Verbalização pouco explícita que sugere emoção/relacionada com a tarefa (desânimo, frustração, 

confusão, etc.). 

37A2: Professora eu não estava a perceber… e 
depois… fiz a conta mas… 
 (caso 9, problema 1) 

7.- Avaliação 16.- Acordo • Avaliações positivas de consenso ou reforço de uma exteriorização do interlocutor (implícita o 
explícita). 

11P: Certo. Esse valor está correto!  
(caso 16, problema 4) 

17.- Não acordo • As avaliações negativas de não conformidade, discrepância ou desacordo explícito com o 
interlocutor. 

71A5: Mas eu não fiz essa conta toda, pus só 24… 
(caso 9, problema 1) 

8.- Correção  18.- Externa • Heterocorreção que independentemente de implicar, explícita ou implicitamente, uma avaliação de 
não acordo com uma externalização à qual se vincula, é seguida da proposta de uma alternativa. 

12P: Não é 75 é 70.  
(caso 6, problema 2) 

19.- Conjunta • Autocorreção de uma resposta ou externalização anterior, direta ou indiretamente derivada de uma 
elicitação do interlocutor (não por uma autorretificação espontânea). 

18P. Olha bem para a palavra que escreveste 
(“rapas”). Vê lá se está bem escrito? 
19A: “raspas” de chocolate. (caso 14, problema 3) 

9.- 
Reelaboração 

 

20.- Precisão • Ampliação ou reformulação com outras palavras de uma ideia externalizada pelo interlocutor 
• Justificação de uma ideia externalizada pelo interlocutor 

6A: Porque aqui nas raparigas (gráfico de barras) 
está 13 e nos rapazes está 25. E eles todos juntos 
são mais. (caso 1, problema 1) 

21.- Exemplo • Exemplificação de uma ideia externalizada pelo interlocutor --- 

22.- Síntese • Recapitulação de ideias total ou em parte externalizadas pelo interlocutor 56P: Já estão todos. Então já não vai mais nenhum. 
(caso 11, problema 3) 
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 Dimensão V: conteúdo matemático das mensagens 

A última dimensão de análise centra-se no quê do discurso, isto é, no conteúdo 

matemático objeto de avaliação. Por um lado, categorizou-se o processo de 

resolução do problema matemático objeto de avaliação (Tabela 6.6). Este primeiro 

sistema de categorias está baseado no marco teórico sobre a resolução de 

problemas matemáticos, assim como nos conceitos que desenvolvemos no capítulo 

3. 

Tabela 6.6. Categorias da dimensão V: conteúdo matemático (processo de resolução do problema) 

Categoria Definição Exemplo 

Compreensão do 
problema 

• Leitura do enunciado, interpretação ou 
representação dos dados do problema 

4P: Então é assim, tens os três meninos, tem 
lá as medida. Mas, nem todas são as 
medidas verdadeiras dos meninos. Por causa 
de… (caso 10, problema 2) 

Planificação de 
operacões 

• Seleção da estratégia ou das operações 
para resolver o problema 

9A: Primeiro vou transformar os centímetros 
em metros, para depois fazer uma conta de 
menos. (caso 2, problema 2) 

Resolução de 
operações 

• Resolução de algoritmos e cáculo de 
operações matemáticas 

23A: Eu fiz uma conta de menos: 39 menos 
28 e deu-me 11 euros. Poupou 11 euros. 
(caso 15, problema 4) 

Revisão • Identificação, interpretação e/ou 
confirmação do resultado final 

24P: Então o teu raciocinio está correto. Mas 
agora vê lá as contas. Verifica a primeira para 
ver se está certa.  (caso 15, problema 4) 

Por outro lado, classificaram-se os critérios de avaliação que implicitamente 

refletiam as mensagens de avaliação e feedback do professor, de acordo com a 

taxonomia que utilizámos no Estudo Empírico I. Como se poderá verificar no 

referido estudo, com base nas entrevistas efetuadas a professores e alunos, foram 

isolados os critérios referidos e utilizados pelos professores e percecionados pelos 

alunos e agrupados em categorias. Na tabela seguinte (tabela 6.7) definem-se e 

exemplificam-se as categorias nas quais se classificou, pelo menos uma mensagem 

verbal. Outras categorias aparecem sem exemplos. 
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Tabela 6.7. Categorias da dimensão V: conteúdo matemático (critérios de avaliação) 

Categoria Definição Exemplo 
Conteúdos 
procedimen-
tais 

Operações • Realização de algoritmos aritméticos 
20A2: 25+13+8+10+10+7+5+70=78;  
112-78=34 
(caso 1, problema 1) 

Tabelas 
• Memorização de factos numéricos e 

tabelas (como as tabelas de 
multiplicar) 

--- 

Cálculo mental 
• Resolução "mental" de operações 

aritméticas (sem papel nem nenhum  
outro apoio) 

38P: Quanto é 10+8? 
(caso 12, problema 1) 

Números • Escrita de números 
36P: Como é que se representa o 
número vinte e oito? (caso 16, 
problema 4) 

Reduções 
• Transformação de unidades de medida 

em múltiplos (maiores) ou submúltipos 
(mais pequenos) 

7A: Vou transformar os centímetros 
em metros. 
(caso 6, problema 2) 

Geometria • Designação de  propriedades sobre  a 
posição e forma de objetos no espaço  

--- 

Automatização • Apropriação e domínio de algoritmos e 
técnicas "mecânicas" 

--- 

Capacidades 
Cognitivas Raciocínio • Operação mental que permite ajuizar, 

argumentar, relacionar... 

30P: O raciocinio estava correto a 
operação é que falhou. (caso 1, 
problema 1) 

Compreensão 
• Compreensão de enunciados de 

problemas (que dados se dão e que se 
pede) 

16P: Então o que é que quer dizer 
“antes da época de redução de 
preços? (caso 4, problema 4) 

Criatividade • Alternativas ou estrategias inovadoras 
para resolver um problema 

--- 

Generalização • Transferência de uma estratégia a 
outro caso ou tarefa similar 

--- 

Operação • Seleção dos passos ou operações a 
realizar para resolver um problema 

7A: Primeiro vou transformar os 
centímetros em metro  para depois 
fazer uma conta de menos. 
(caso 6, problema 2) 

Análise • Decomposição da tarefa ou problema 
em partes 

22P: Vamos lá ver se corresponde ao 
mesmo: temos gomas com chantily 
nesta parte… (caso 3, problema 3) 

Atenção • Focalização ou distribuição da atenção 
sobre elementos da tarefa 

37P: Mariana concentra-te! 
Concentra-te!  (caso 6, problema 2) 

Aspetos 
formais Apresentação • Organização  e limpeza 

121P: Põe só um G de ginástica. É a 
última modalidade. Em baixo, 
tracinho… (caso 12, problema 1) 

Anotação • Representação simbólica horizontal da 
operação de um problema (5+3=8) 

63P: Põe só a indicação para eu ver 
(5+8=13) (caso 12, problema 1) 

Resultado Resultado final • Resultado obtido após a resolução da 
tarefa 

45P: 135 centímetros. Correto.  
 (caso 10, problema 2) 

Auto-
regulação Tempo 

• Tempo de resolução da tarefa 119P: Devias era despachar-te um 
bocadinho mais  (caso 12, problema 
1) 

Autonomia • Capacidade de realização da tarefa 
sem ajuda 

--- 

Esforço • Persistência e manutenção da 
atenção 

10P: Eduardo não te esqueças do 
trabalhinho (caso 2, problema 2) 

Outros Outros • Outros --- 
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2.4.4.- Verificação e credibilidade 

A análise do discurso requer, finalmente, um esforço importante para verificar e 

demonstrar a credibilidade dos seus resultados. Entre as diversas estratégias para o 

conseguir podemos destacar duas. 

Por um lado, foram revistas em profundidade a coerência e a adequação inferencial 

do sistema de categorias. Para isso, além de uma extensa revisão bibliográfica para 

justificar e fundamentar teoricamente este sistema, ambos os investigadores 

realizaram uma análise preliminar com uma amostra de fragmentos de transcrições, 

na qual se explicitou e detalhou a definição das categorias, ao mesmo tempo que se 

comprovou que estas eram suficientemente exaustivas e não apresentavam 

contradições.  

Por outro lado, este procedimento de triangulação dos observadores permitiu, 

também, analisar a concordância na aplicação do anterior sistema de categorias. O 

material documental produzido oferece a vantagem de permitir reobservar os 

intercâmbios comunicativos quantas vezes se queira sem perda de informação. Isto 

permitiu que os dois investigadores categorizassem de forma independente um 

conjunto relativamente amplo de fragmentos do discurso (um episódio de 51 

mensagens selecionadas aleatoriamente) de acordo com o sistema de códigos e 

categorias. Após um treino, a quantificação da fiabilidade mediante o cáclulo do 

índice de Kappa-Cohen foi muito satisfatória (tabela 6.8), o que sugere que o sistema 

de categorias é claro, coerente e objetivo. 
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Tabela 6.8. Coeficientes de fiabilidade interjuizes da categorização sobre uma amostra de 51 
mensagens 

Dimensão K p 
Estrutura participação 0,76 <0,001 
Função transacional 0,97 <0,001 

Função de ajuda geral 0,91 <0,001 
Função de ajuda específica 0,91 <0,001 

Processo de resolução do problema 0,5 <0,001 
Critérios de avaliação 0,57 <0,001 

 

Nas dimensões relativas à estrutura e à função das interações obtiveram-se índices 

de fiabilidade muito elevados. A percentagem de concordância na identificação de 

cada categoria foi superior a 70% em todas as categorias exceto nas Iniciações e 

Elaborações, onde se registaram o maior número de discrepâncias. Na dimensão 

Estrutura de participação 50% das mensagens categorizadas como Iniciação por um 

dos observadores foram interpretadas como feedback pelo outro. Na análise da 

função de ajuda 57% das mensagens categorizadas como Elaboração por um dos 

investigadores foram interpretadas como Sinalização ou como Correção pelo outro. 

Por outro lado, nas dimensões relativas ao processo de resolução do problema os 

índices foram mais baixos, provavelmente, porque o treino de um dos avaliadores foi 

muito menor. 

2.4.5.- Análises qualitativas e quantitativas 

A revisão dos estudos baseados na análise do discurso educativo oferece-nos 

diversas alternativas para a transformação e representação dos dados categorizados, 

de forma a facilitar a extração de conclusões. 

Do ponto de vista qualitativo, a identificação e análise de segmentos relevantes do 

discurso em sala de aula durante as atividades gravadas, assim como a reflexão 

sobre o significado atribuído às categorias correspondentes, permitiu-nos descrever 
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os intercâmbios comunicativos que se produzem nas atividades de avaliação pública, 

tal como tirar conclusões sobre a natureza e qualidade dos processos colaborativos 

implicados, em função de determinados modelos teóricos. 

Do ponto de vista quantitativo, a aplicação do anterior sistema de categorias facilita 

os dados numéricos relativos à frequência de cada uma das categorias nos diferentes 

episódios da atividade. A análise da ocorrência e co-ocorrência de determinadas 

categorias, em função da categorização do papel do emissor, permitiu-nos comparar 

padrões ou perfis de avaliação conjunta. Ao compará-los com critérios externos 

(teórica e/ou empiricamente fundamentados) podemos também avaliar a qualidade 

dos intercâmbios comunicativos que se registam. 

3.- RESULTADOS I: ANÁLISE QUALITATIVA DAS ATIVIDADES  

Os resultados deste estudo resultam da análise das gravações audiovisuais e das 

transcrições de cada uma das 16 atividades de avaliação pública de problemas 

matemáticos (anexo 2.1). A duração de cada atividade foi de 10 minutos, 

aproximadamente. A atividade mais breve (com exceção do caso 13, por não ter sido 

possível recuperar a totalidade da gravação) durou 5’17’’e a mais extensa durou 

12’17''. 

A estrutura da comunicação foi similar em todos os casos. As professoras 

estruturaram as atividades de avaliação pública dos problemas matemáticos em 4 

episódios: (1) a leitura, compreensão e, em alguns casos, representação dos dados 

do problema; (2) a seleção das operações necessárias para resolver o problema; (3) a 

resolução dos algoritmos implicados; e (4) a verbalização, interpretação e, em alguns 

casos, a confirmação dos resultados. 
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Observam-se, todavia, importantes diferenças entre os diversos casos quanto à 

extensão temporal de cada episódio. Em todos, a professora gere muito 

diretivamente a atividade e acumula a maioria das intervenções verbais, centradas 

sobretudo num único aluno-alvo que vai ao quadro. Em nenhum caso o aluno no 

quadro foi substituído ou alternou com outro colega na resolução do mesmo 

problema matemático. Esta intervenção articula-se também, em todos os casos, 

através de cadeias IRF e, em menor medida, IRA. Como se observa no exemplo 

seguinte, a estrutura claramente predominante é a iniciação do professor com uma 

indagação (I); a resposta do aluno-alvo, que está no quadro (R); e a avaliação e/ou 

feedback do professor (A/F). 

8P: (I) Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, praticam ginástica? 
9P: (I) Sofia? 
10A1: (R) Praticam ginástica 13 alunos da escola. 
11P (F) Como é que tu sabes? 
12A1 (R) Porque 8 são raparigas e 5 são rapazes. 
13P: (F) E então? 
14A1: (R) “Dá treuze. 
15P: (A) Treuze? Treze! 

Os restantes alunos têm uma participação muito baixa, ainda que aqui também se 

observem diferenças significativas entre uns e outros casos. A escassa participação 

dos companheiros está relacionada com o predomínio absoluto de episódios de 

heteroavaliação, nos quais o professor avalia e corrige o aluno que resolve o 

problema no quadro, quando comparados com os menos frequentes episódios de 

coavaliação, nos quais os companheiros colaboram ativamente neste processo, 

autoavaliando a sua tarefa e/ou corrigindo o aluno-alvo. Esta situação ocorre, por 

exemplo, quando o professor pede aos alunos que comparem a forma como 

resolveram uma fase do problema com a resolução feita no quadro pelo aluno-alvo, 

ou quando verbalizam mais ou menos espontaneamente erros ou alternativas (Caso 

15/Grupo E): 

35P: Agora a segunda. Vamos verificar a segunda. 
36P: Usaste vírgulas debaixo de vírgulas, unidades debaixo de unidades, Ruben? 
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37A: Sim, usei. 
38P: A segunda quanto é que vos deu? (dirigindo-se ao grupo). 
39A3: A mim deu-me 43 (euros) vírgula zero. 
40P: Então porque é que ao Ruben não deu isso? Vamos ver qual é a diferença… 
41A4: Eu… 
42P: Joana, diz… 
43A4: O Ruben, se calhar, pôs 15 euros, mas a Fernanda tinha escolhido dois calções, por isso 
tinha de ser 10.50+15+15+2.50 (43 euros). 
44P: Porquê? Explica lá? 
45A4: … 
46P: Os 10.50 eram de quê? 
47A4: Os 10.50 era do fato de banho, os 15 era de um calção, os outros 15 era de outro calção 
e os 2.50 era do par de chinelos. 
48P: Ela comprou quantos calções? 
49A4: Dois. 
50P: E o par de chinelos. 
51P: Ruben, o que é que te falta aí, então? 
52A: Mais o número 15. 
53P: Mais o número 15. Porquê? 
54A: Porque eram dois calções. 
55P: Porque eram quantos? 
56A: Dois calções. 
57P: Dois calções. Então acrescenta lá, para ver se já está certo… 
58A: (Corrige a conta). 
59P: O que é que vocês podem fazer, quando é assim, para não se enganarem? 
60P: Escrevem o nome da peça de vestuário e o preço à frente, para enumerarem as peças 
todas certinhas. Com o preço à frente já não se enganam. 

Apesar da óbvia tensão que acarreta para muitos alunos ir ao quadro resolver um 

problema, não se observam muitas ajudas emocionais dirigidas a acalmar, transmitir 

segurança ou reforçar explicitamente o aluno-alvo, e ainda menos os restantes 

alunos (33P: A professora viu que tu percebeste. Só te faltou fazer a conta de forma 

correta - dirigindo-se à aluna no quadro) (Caso 1). 

A tabela 6.9 reflete uma comparação entre os diferentes casos, as suas principais 

semelhanças e diferenças. Nos próximos pontos analisam-se as caraterísticas 

comunicativas que se observam em cada uma das atividades, assim como o modo 

com as professoras as gerem. 

 



 

 

Tabela 6.9. Comparação dos casos de avaliação pública analisados 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 a) Caso 12  a) a) Caso 13 a) a) Caso 14 Caso 15 a) a) a) Caso 16

Probl. 1 Probl. 2 Probl. 3 Probl. 4 Probl. 1 Probl. 2 Probl. 3 Probl. 4 Probl. 1 Probl. 2 Probl. 3 Probl. 4 Probl. 1 Probl. 2 Probl. 3 Probl. 4 Probl. 1 Probl. 2 Probl. 3 Probl. 4 Probl. 1 Probl. 2 Probl. 3 Probl. 4

x
x x x x x x x x x x x x x x x

Simétrica

Ass imétrica x x x x x x x x x x x x x x x x
Sim x x  x x x  b) x  b) x  b) x x  b) x x x x
Não x x x
Sim

Não x x x x x x x x x x x x x x x x
Obtém resposta  do prof. x x x x
Não obtém resposta  do prof. x x

x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x

x x x
3º 1º 3º 3º 4º 3º 3º 4º 3º 2º 3º 2º 3º 3º 2º 1º
2º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 3º 3º
1º 4º c) 4º 2º 1º c) 1º 4º 4º c) 4º 4º c) 4º 4º
4º 3º 2º 1º 3º 4º 2º 3º 2º 3º 2º 3º 1º 1º 1º 2º

Ao longo da  interação x x x x x x x x x x x
Pontualmente x x x

x x
x x x x x x x x x x x x

x x x x

Apoio Emocional

a) Não foi possível recuperar a gravação correspondente a este problema

c) O problema não contempla a resolução de algoritmos

b) Apenas advertências

Professora/Grupo A Professora/Grupo B Professora/Grupo C Professora/Grupo D Professora/Grupo E Professora/Grupo F

Tipo de Interação

Interação c/ Alunos No lugar

I-R-F-A

Interação entre Alunos 

I-R-F-R-F-R- ...A

Sim

Processo de Avaliação

Estrutura da Participação

Iniciações dos Alunos

Não

Professor

Professor e Alunos  

Fase 3/Resolução Operações

Fase 4/Revisão Resul tados

Não

Envolvente

Pouco Envolvente
Clima Social da Aula

Processo de Resolução de Probl.

Sim

Fase 1/Compreensão do Problema

Fase 2/Plani ficação de Operações
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3.1.- Caso 1 (escola I, professora/grupo A, problema 1) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora promove a interação 

com a turma lendo o enunciado do problema, tornando-o público, como forma de 

centrar a atenção de todos os alunos (1P: A professora agora vai só ler e depois vai 

só escutar: Na escola da Marta há 112 alunos…). Sem fazer referência explícita às 

diferentes fases do processo de resolução de problemas e através de incitações 

verbais sugere a participação de uma aluna, para cada uma das questões do 

enunciado do problema, fazendo, assim, a gestão espácio-temporal (17P: Este eu 

quero ver feito no quadro) e de participação-atenção (3P: Quero ouvir a Cristina).  

Na avaliação da primeira e segunda questões do enunciado, a professora 

desencadeia repetidas indagações/feedbacks (5P, 11P) que esclarecem sobre o 

modo de pensar das alunas selecionadas para intervir (3P, 9P) e conduzem a 

reelaborações de precisão (6A1, 12A1, 14A1) permitindo a reflexão individual e a 

partilha do raciocínio, alargando e enriquecendo o conhecimento de cada um, como 

observamos no excerto seguinte: 

2P: Qual é o desporto mais praticado na escola? 
3P: Quero ouvir a Cristina. 
4A: O desporto mais praticado na escola é o futebol. 
5P: Como é que tu sabes Cristina?  
6A1: Porque aqui nas raparigas (referindo-se ao gráfico de barras) está 13 e nos rapazes está 25. 
E eles todos juntos são mais. 
7P: Certo. Correto.  
8P: (Lê a segunda questão): “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, praticam 
ginástica?”. 
9P: Sofia? 
10A1: Praticam ginástica 13 alunos da escola.  
11P: Como é que tu sabes? 
12A1: Porque 8 são raparigas e 5 são rapazes. 
13P: E então? 
14A1: Dá treuze (13). 
15P: Treuze? Treze! 
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É a professora que valida as respostas (7P e 15P) confirmando os resultados e, 

apenas na avaliação da terceira questão do enunciado, promove a participação dos 

alunos no processo avaliativo, ao verificar um erro no algoritmo da adição, 

dirigindo-se à turma (21P) como recurso de apoio à colega no quadro. Vários 

alunos, autoavaliando as respetivas tarefas, identificam o erro na resolução do 

algoritmo, mas é a professora que decide quem participa (22P, 24P), como se 

observa no excerto seguinte:  

21P: Eu faço uma pergunta: alguém fez de forma diferente? 
22P: Carolina (dirigindo-se a uma aluna no lugar). 
23A3: A conta não, mas o resultado é que deu… 
24P: Diferente? Qual é a diferença Fernanda (dirigindo-se a outra aluna no lugar)? 
25A4: É que é 86 e não 78 (referindo-se ao número de alunos da escola que pratica desporto). 
26P: Então explica como é que fizeste a conta de somar (dirigindo-se à aluna no quadro). 
27A2: Enganei-me (verifica o erro e corrige a adição): 25+13+8+10+10+7+5+8= 86.  
28P: Então vamos lá alterar. E se essa estava errada… agora vamos alterar a outra. 
29A2: (Corrige a subtração): 112-86=26 (número total de alunos da escola que não pratica 
qualquer desporto). 
30P: O raciocínio estava correto a operação é que falhou. 
 

Verificamos que a dinâmica da interação implicando os diferentes alunos da turma 

potenciou o confronto de ideias tornando-as públicas e as indagações/feedbacks da 

professora dirigiram a atenção da aluna no quadro para a resolução do algoritmo, 

tendo conduzido a uma correção conjunta (27A2, 29A2). 

Podemos observar que, perante o erro na resolução do algoritmo da adição, a 

professora procura minimizar a insegurança da aluna no quadro (30P) e no final da 

resolução da tarefa por parte desta, mantém o apoio emocional, com uma 

mensagem positiva de encorajamento (33P: A professora viu que tu percebeste. Só 

te faltou fazer a conta de forma correta), valorizando mais o sentido da tarefa do 

que a sua execução e entendendo o erro numa perspetiva natural, sem reprovação, 

o que confere um clima social que potencia uma autoperceção positiva por parte 

dos alunos, facilitadora da aprendizagem. 
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Quanto à exteriorização de ideias por parte dos alunos, verificamos, que estas 

ocorrem apenas quando interpelados pela professora não se verificando qualquer 

iniciação por parte daqueles.  

Quanto às funções de integração observamos que a professora valida as respostas 

confirmando os resultados da primeira e segunda questões do enunciado e apenas 

solicita a participação dos alunos no lugar na avaliação da terceira questão. Através 

de indagações conduz a uma correção conjunta e a sucessivas reelaborações de 

precisão por parte das alunas selecionadas para intervir, como observado nos 

exemplos atrás transcritos (6A1, 12A1, 14A1). 

Ao nível da estrutura da participação, verificamos que os feedbacks da professora 

abrem espaço à continuação do diálogo com as alunas dando prosseguimento à 

interação, produzindo cadeias interativas do tipo I-R-F-R-F...A (Iniciação- Resposta- 

Feedback- Resposta- Feedback… Avaliação), tornando público o raciocínio, como 

nos mostra o exemplo seguinte: 

 8P: (I) Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, praticam ginástica? 
 9P: (I) Sofia? 
10A1: (R) Praticam ginástica 13 alunos da escola. 
11P: (F) Como é que tu sabes? 
12A1: (R) Porque 8 são raparigas e 5 são rapazes 
13P: (F) E então? 
14A1: (R) Dá treuze 
15P: (A) Treuze? Treze! 

Quanto ao processo de resolução de problemas destaca-se a abordagem à resolução 

de operações (fase 3), promovendo e tornando público a explicitação do algoritmo 

(26P: Então explica lá como é que fizeste a conta de somar). Esta é seguida da 

abordagem à planificação de operações (fase 2) através da qual a professora 

promove a explicitação da estratégia de resolução (11P: Como é que tu sabes?). A 

abordagem à compreensão do problema (fase 1) ocorre através da leitura do 

enunciado e não se observam referências explícitas à revisão de resultados (fase 4). 
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Em síntese, verificamos que é a professora que lidera a interação. Faz a gestão da 

participação propondo a colaboração dos alunos na resolução da tarefa no quadro, 

e através de sucessivas indagações/feedbacks promove a reflexão e fomenta o 

diálogo, alargando as cadeias interativas e guiando os alunos na construção de 

significados partilhados, com maior incidência na abordagem à resolução de 

operações. Estabelece interação com os alunos no lugar, apenas na terceira questão 

do enunciado, como recurso de apoio, potenciando a reflexão sobre as estratégias 

de resolução utilizadas e conduzindo a uma correção conjunta e reelaborações por 

parte das alunas diretamente implicadas na resolução da tarefa no quadro. É a 

professora que valida as respostas, aceitando o erro sem reprovação, num clima 

social afável. Constata-se, quanto aos aspetos discursivos das interações, que não 

há iniciações por parte dos alunos: não são colocadas dúvidas ou quaisquer outras 

questões à professora. Estes limitam-se a responder às propostas/questões 

colocadas por ela, o que significa que o discurso na sala de aula tem funções 

diferentes para os participantes. Alunos e professora assumem papéis sociais que 

marcam uma assimetria ou hierarquia na relação de ensino. 

3.2.- Caso 2 (escola I, professora/grupo A, problema 2) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora começa por solicitar a 

participação de uma aluna para a resolução da tarefa no quadro fazendo, assim, a 

gestão espácio-temporal e de participação-atenção (1P: Vai ao quadro Cristina). 

Procura centrar a atenção de todos os alunos, tornando público o conteúdo do 

problema através da sua leitura (3P: O Luís e os seus dois amigos…). Sem fazer 

referência explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas, vai 

dando ênfase às palavras que induzem a uma melhor compreensão do enunciado 

(5P: Os três amigos têm altura di-fe-ren-tes; 8P: Escreve o nome dos três amigos, do 
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mais bai-xo para o mais al-to) e focando a atenção dos alunos para os aspetos 

particulares da figura que o acompanha, também eles facilitadores da compreensão 

do mesmo (4P: Repara bem primeiro na figura; 7P: Tens que reparar bem como é 

que elas são… reparar muito bem no desenho). 

Observamos, no exemplo seguinte, que as instruções dadas pela professora (18P, 

20P, 22P) são, na sua maioria, centradas na tarefa e dão indicações precisas sobre 

os passos para a resolução da mesma orientando a ação da aluna (19A, 21A, 23A): 

18P: Ora coloca aí a altura de cada um dos meninos.  
19A: (Começa a escrever a altura correspondente a cada um deles): 1, 35m 
20P: Explica-me lá… enquanto vais fazendo. 
21A: Um metro e trinta e cinco é da Marta. 
22P: Basta escreveres Marta e pores uma setinha. 
23A: Um metro e trinta é do Luís. 

Das indagações desencadeadas pela professora algumas procuram suscitar 

inferências com base na informação disponível (26P: E onde é que estão os dados 

que aí faltam?) ocorrendo outras, ao longo da interação, que procuram suscitar a 

evocação de um conhecimento prévio (52P: O que é que quer dizer mais baixo? 

53A: É o que tem a medida mais baixa) e apenas uma dirigida à expressão de 

dúvidas por parte dos alunos (38P: Quem teve dúvidas põe o dedo no ar) embora 

nenhum aluno tenha manifestado qualquer dúvida, muito provavelmente, pelo 

apoio que a professora foi prestando durante a resolução individual da tarefa no 

lugar.  

A professora centra a interação com a aluna no quadro, verificando-se, em 

diferentes momentos, algumas advertências, para centrar a atenção do grupo (10P: 

Eduardo, não te esqueças do trabalhinho…) ou lembrar a necessidade de aplicação 

das regras definidas (61P: Senta-te lá, oh Hélio).  

As exteriorizações por parte dos alunos decorrem apenas das indagações/feedbacks 

desencadeados pela professora, dando resposta às questões que coloca, à 

semelhança do que ocorre na abordagem ao Problema 1 (45P: Quanto é que mede 
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a Marta? 46A: Um metro e trinta e cinco), não tendo ocorrido qualquer iniciação 

por parte daqueles.   

Quanto às funções de integração, verificamos que apenas a professora valida as 

respostas, confirmando os resultados apresentados pela aluna que resolve a tarefa 

no quadro e, ao contrário do que acontece na abordagem ao Problema 1, não 

promove a participação dos alunos no processo avaliativo (35P: Está bem feita a 

redução, sim senhor; 82P: Pronto. Correto). Não se observam correções conjuntas, 

provavelmente devido às sucessivas instruções que conduzem a ação da aluna 

diretamente implicada na resolução do problema no quadro. Ocorrem 

reelaborações de precisão por parte da mesma (30A, 32A), como observamos no 

excerto seguinte, suscitadas pelas indagações da professora (29P, 31P) que 

promovem a reflexão individual tornando-a pública:  

29P: Eu estou a ver 142. João 142…? 
30A: Centímetros. 
31P: E os outros meninos? A medida está em… 
32A: Metros. Tenho que reduzir a centímetros. 
33P: Mas eu não vi nada disso. 
34A: (Efetua a redução): 142cm=1,42m.  
35P: Está bem feita a redução, sim senhor.  
36P: Agora a resposta … 
37A: Sim (começa a escrever): Luís,… 

Constatamos que a observação da professora (33P) confronta a aluna com o facto 

da tarefa estar incompleta, manifestando menor suporte emocional do que o 

observado na interação ocorrida no Problema 1. Mas, apesar disso, a aluna 

prossegue a resolução da tarefa com sucesso. 

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar ciclos de interação do tipo 

I-R-F-R-F…A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta-Feedback….Avaliação), que 

ampliam o diálogo dando prosseguimento à interação, como no exemplo que a 

seguir apresentamos: 

63P: (I) Qual é que está por ordem decrescente? 
64A: (R) Decrescente? É este (apontando…) 
65P: (F) E a ordem decrescente é do… 
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66A: (R) Maior para o menor. 
67P: (F) E agora o inverso? 
68A: (R) É do menor para o maior. 
69P: (F) E onde é que está? 
70A: (R) Aqui (apontando...). 
71P: (F) E sabendo isso não sabes orientar os nomes? 
72A: (R) (Fica a olhar para os valores…).  
73P: (F) Cristina, o nome dos alunos é do mais baixo para o mais alto. Qual é o mais baixo? 
74A: (R) É o Luís. 
75P: (A) É o Luís. 
 

Quanto ao processo de resolução de problemas destaca-se a abordagem à 

compreensão do problema (fase 1), através da qual a professora promove e avalia a 

compreensão dos alunos, como se observa no exemplo seguinte: 

51P: E pede-se… do mais baixo para o mais alto. 
52P: O que é que quer dizer mais baixo?  
53A: É o que tem a medida mais baixa. 
54P: E a medida mais baixa? É o que mede...?  
55A: Menos. 
56P: Menos!  
 

Esta é seguida da abordagem à planificação de operações (fase 2), através da qual a 

professora promove a aplicação de estratégias de resolução (28P: Então eu quero o 

nome dos três amigos do mais baixo para o mais alto) e da revisão de resultados 

(fase 4), promovendo a expressão de resultados (16P: Explica-me uma coisa: 

primeiro é o João, segundo é a Marta e terceiro é o Luís, é a resposta do 

problema?), observando-se, ao contrário do ocorrido no Problema 1, uma menor 

expressão na abordagem à resolução de operações (fase 3) através da qual valida, 

por exemplo, a conversão da medida de centímetros a metros (35P: Está bem feita 

a redução, sim senhor).  

Em síntese, e à semelhança do que ocorre no Problema 1, verificamos que a 

professora lidera a interação fazendo a gestão da participação propondo a 

colaboração de uma aluna na resolução da tarefa no quadro. Através de sucessivas 

indagações/feedbacks promove a reflexão individual e fomenta o diálogo, 

alargando as cadeias interativas e guiando a aluna na construção de significados 

partilhados, com maior incidência na abordagem à compreensão do problema e 
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planificação de operações. Predomina a interação vertical entre a professora e os 

alunos e não são promovidas interações horizontais entre os alunos. Não promove a 

interação com os alunos no lugar, ao contrário do que ocorre no Problema 1, 

apenas dirigindo uma questão a todo o grupo, indagando dúvidas, o que não se 

verifica, provavelmente devido ao apoio pontual que foi dando durante a resolução 

individual da tarefa no lugar. É também a professora que valida as respostas da 

aluna confirmando os resultados sem implicar os alunos no processo avaliativo e 

manifestando menor empatia face ao erro, contrariamente ao que ocorre no 

problema 1, indicador de menor suporte emocional à aluna no quadro, mas que 

esta superou, tendo realizado a tarefa com sucesso. Face aos aspetos discursivos 

das interações, verificamos que, à semelhança do que ocorre no Problema 1, os 

alunos limitam-se a responder às propostas/questões colocadas pela professora, 

não se verificando qualquer iniciação por parte deles, o que significa que o discurso 

na sala de aula tem funções diferentes para os participantes. Os alunos e a 

professora assumem papéis sociais que marcam uma assimetria ou hierarquia na 

relação de ensino. 

3.3.- Caso 3 (escola I, professora/grupo A, problema 3) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora começa por solicitar a 

participação de uma aluna para a resolução da tarefa no quadro, fazendo, assim, a 

gestão espácio-temporal e de participação-atenção (1P: Vai ao quadro a Sofia). 

Procura centrar a atenção de todos os alunos tornando público o conteúdo do 

problema através da sua leitura (2P: “Na gelataria há…”). Sem fazer referência 

explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas e, à semelhança 

do que ocorre no Problema 2, vai dando ênfase às palavras que induzem a uma 

melhor compreensão do enunciado (2P: “… A Clara também queria decorar o seu 
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gelado com do-is dos ingredientes. De quantas maneiras di-fe-ren-tes poderia a 

Clara decorar o seu gelado?”). Sugere a colaboração da aluna no quadro 

implicando-se na tarefa (3P: Vamos tentar resolver?) promovendo, assim, um clima 

social de envolvimento e apoio à aprendizagem. 

Durante a resolução da tarefa no quadro, a professora, através de uma instrução, 

propõe uma estratégia que orienta a ação da aluna (8P: Sofia, se calhar é mais fácil 

colocares uma listinha com o nome dos ingredientes aí ao lado). Simultaneamente 

vai procurando manter a atenção dos alunos no lugar, advertindo um mais 

distraído, em momentos diferentes da interação (20P: Carlos …). 

Perante um olhar apreensivo da aluna no quadro e através de indagação procura 

suscitar a verbalização de alguma dúvida (10P: Há alguma dúvida, Sofia?) 

manifestando uma atitude de apoio e diluindo a ansiedade da mesma. Não tendo 

manifestado qualquer dúvida e terminada a tarefa (4A: Raspas de chocolate e 

chantili; chantili e amêndoa,…), a professora dirige-se à turma, indagando outras 

estratégias de resolução do problema (12P: Houve alguém que fez de forma 

diferente?). Face à resposta afirmativa de uma aluna no lugar (15A1: Eu fiz foi de 

outra forma) a professora propõe que explicite no quadro (18P: Então vai ao quadro 

e explica) partilhando, assim, com os colegas, uma abordagem diferente na 

resolução do problema (19A1: Desenha um retângulo, divide-o em quatro colunas 

correspondentes aos quatro ingredientes e desenha setas combinando-os dois a 

dois).  

É a professora que valida as respostas confirmando os resultados (22P: Vamos lá 

ver se corresponde ao mesmo…). Em voz alta, compara e confere cada ingrediente 

registado pelas duas alunas no quadro com esquemas diferentes tornados públicos, 

mas sem implicar o grupo neste processo de validação.  

Faz uma segunda indagação à turma, no sentido de encontrar outras estratégias de 

resolução do problema (18P: E alguém ainda fez de forma diferente?). Um aluno no 
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lugar responde afirmativamente (28A3: Eu fiz) a professora pede-lhe que lhe mostre 

(29P: Fizeste de forma diferente? Mostra lá…) e, aproximando-se dele, valida a 

resposta (30P: Está bem) sem partilhar com a turma esta nova abordagem de 

resolução, ao contrário do procedimento que desencadeou na primeira indagação 

que fez à turma, atrás citada (12P, 18P) e não promove a participação dos alunos no 

processo avaliativo. 

As exteriorizações por parte dos alunos decorrem, à semelhança da abordagem aos 

Problemas 1 e 2, das indagações/feedbacks desencadeados pela professora, dando 

resposta às questões por ela colocadas, como se observa no exemplo seguinte: 

12P: Houve alguém que fez de forma diferente? 
13A1: Eu fiz com a… 
14P: Quero ouvir ali a Catarina… um bocadinho mais alto. 
15A1: Eu fiz foi de outra forma. 
16P: Fizeste de forma diferente? 
17A1: Sim. 
18P: Então vai ao quadro e explica. 

Apenas ocorre uma iniciação por parte de um aluno no lugar, implicando-se no 

processo de validação do resultado, no momento em que a professora confere os 

dados apresentados pela segunda aluna no quadro (23A2: Está no terceiro - 

referindo-se à posição em que se encontra na lista de ingredientes). No entanto, a 

professora não comenta a sua intervenção não valorizando a participação 

espontânea deste aluno. 

Quanto às funções de integração, verificamos que é apenas a professora que valida 

as respostas confirmando os resultados apresentados pelas alunas que expõem 

diferentes estratégias de resolução do problema no quadro, tornando-as públicas e, 

à semelhança do que ocorre na abordagem ao Problema 2, não promove a 

participação dos alunos no processo avaliativo, como se observa no exemplo 

seguinte:  

27P: E alguém ainda fez de forma diferente? 
28A3: Eu fiz… 
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29P: Fizeste de forma diferente? Mostra lá querido… 
30P: Está bem. 

Não ocorrem correções conjuntas nem reelaborações de precisão por parte das 

alunas no quadro.  

Quanto à estrutura da participação podemos observar encadeamentos de 

sequência I-R-F-A (Iniciação-Resposta-Feedback-Avaliação): 

27P: (I) E alguém ainda fez de forma diferente? 
28A3: (R) Eu fiz… 
29P: (F) Fizeste de forma diferente? Mostra lá querido… 
30P: (A) Está bem. 

Relativamente ao processo de resolução de problemas, ao contrário do que 

observámos nos Problemas 1 e 2, com maior destaque na resolução de operações 

(fase 3) e compreensão do problema (fase 1), respetivamente, aqui destaca-se a 

abordagem à planificação de operações (fase 2), através da qual a professora 

promove a partilha de diferentes estratégias de resolução do problema (12P: Houve 

alguém que fez de forma diferente? 18P: Então vai ao quadro e explica). Esta é 

seguida da revisão de resultados (fase 4), comparando e confirmando os resultados 

apresentados (22P: Vamos lá ver se corresponde ao mesmo: temos gomas e 

chantili, nesta parte, aqui gomas e chantili…) e da compreensão (fase 1) com a 

leitura enfática do problema pela professora. O problema não implica a resolução 

de algoritmos (fase 3).  

Em síntese, constatamos que a professora, à semelhança da abordagem aos 

Problemas 1 e 2, lidera a interação de forma assimétrica fazendo a gestão da 

participação e propondo a colaboração dos alunos na resolução da tarefa no 

quadro, limitando-se estes a dar resposta às questões por ela colocadas. Apenas 

ocorre uma iniciação por parte de um aluno no lugar implicando-se no processo de 

validação das diferentes estratégias de resolução apresentadas pelas colegas no 

quadro, mas que a professora, aparentemente, não valoriza e não comenta. Não 
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são promovidas interações simétricas. Através de sucessivas indagações/feedbacks 

a professora promove a reflexão guiando os alunos diretamente implicados na 

tarefa na construção de significados partilhados com maior incidência na 

abordagem à planificação de operações. Promove a interação com os alunos no 

lugar, suscitando a partilha e o confronto de diferentes estratégias de resolução da 

tarefa, implicando-os no processo avaliativo, à exceção de uma situação em que 

observa e valida uma terceira estratégia apresentada por um dos alunos no lugar 

sem a partilhar com a turma. É a professora que valida todas as respostas, 

confirmando os resultados num clima social envolvente. Professora e alunos 

assumem diferentes papéis sociais que marcam uma assimetria ou hierarquia na 

relação de ensino. 

3.4.- Caso 4 (escola I, professora/grupo A, problema 4) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora promove a gestão 

espácio-temporal e de participação-atenção definindo quem vai ao quadro e solicita 

a leitura do enunciado do problema, tornando-o público, como forma de centrar a 

atenção de todos os alunos (1P: Vai ao quadro e lê lá que eu quero ouvir). Sem fazer 

referência explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas, 

sugere a explicitação da estratégia de resolução utilizada pela aluna, após a leitura 

do enunciado, certificando-se assim do nível de compreensão e da representação 

do problema (8P) tornando pública a reflexão e a estratégia de resolução individual 

(9A), procurando envolver o grupo na construção do conhecimento (14P), como nos 

mostra o excerto seguinte: 

  8P: Como é que tu sabes quanto é que a mãe pagou?  
9A: Tenho que fazer o preço do fato de banho, mais o preço dos calções e outra vez, porque 
são dois calções, e o preço dos chinelos. 
10P: E então fizeste uma conta de…?  
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11A: Mais. 
12P: E deu…? 
13A: 44 euros (28+9+5+2=44). 
14P: Estão a seguir… Entenderam? … Sim?! (dirigindo-se aos alunos no lugar). 

As instruções da professora, dirigidas apenas à aluna no quadro, são centradas na 

tarefa e dirigem a atenção desta sobre determinada informação de forma direta 

(56P: Então agora vamos ver este) ou dando indicações precisas sobre a tarefa (89P: 

Faz lá esta que eu quero ver como é que tu a fazes... a tua continha).  

Das várias indagações enunciadas pela professora, a maior parte, procura suscitar 

inferências com base na informação disponível (50P: A Fernanda comprou t-shirts? 

51A: Não) e outras procuram suscitar a evocação de conhecimentos prévios, como 

podemos observar no exemplo seguinte: 

16P: Então, o que é que quer dizer antes da época de redução de preços? Sabes o que é 
redução de preços?  
17A: É que os preços mudam.  
18P: Mudam? 
19A: Para mais barato.  
20P: Para mais barato. Ótimo.  
21P: Então, antes da redução de preços eles estariam?… 
22A: Mais caros. 
23P: E quando eles estavam mais caros qual era o preço desses produtos?  

Assim, a professora procura certificar-se do nível de compreensão por parte da 

aluna promovendo a reflexão individual e a partilha, potenciando, também, a 

compreensão de todos os outros alunos. 

As exteriorizações dos alunos decorrem das indagações/feedback desencadeados 

pela professora e conduzem a sinalização de dados (5A: Quanto pagou por todas 

essas peças?), a elaborações procedimentais (36A: Quinze, mais dez euros e meio, 

mais dois euros e meio; 37P: Então faz lá para eu ver. Não está feito; 38A: 

15+10.50+2.50=28 euros.) e a reelaborações por parte da aluna no quadro (77P: E o 

que é isso? Esse poupar? 78A: Não é gastar tanto dinheiro).  
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Quanto às funções de integração, verificamos, à semelhança do que ocorre nos 

Problemas 1, 2 e 3, que a professora valida as respostas e confirma os resultados 

apresentados sem promover a participação dos alunos neste processo (73A: A mãe 

gastaria 43 euros antes da época de redução de preços; 74P: Isso!). Observam-se 

diversas correções conjuntas nas quais a aluna implicada na tarefa, com a ajuda da 

professora, deteta e corrige os seus próprios erros:   

65P: Então, estará tudo certo? 
66A: Não. 
67A: (Corrige): 15+15+10.50+2.50= 42 euros.  
68P: Como é que fizeste a continha? 
69A: Zero mais zero, nada; cinco mais cinco, dez – escreve zero - e vai um; dois mais um, três; 
cinco mais cinco, dez, com mais três, treze… 
70P: E então? 
71A: Está mal (apaga e corrige) … Dá quarenta e três euros: 15+15+10.50+2.50=43 
72P: E a resposta? 
73A: A mãe gastaria 43 euros antes da época de redução de preços. 
74P: Isso! 

A professora aceita o erro numa perspetiva natural, tal como se verifica na 

abordagem ao Problema 1 e 3, sem reprovação, promovendo, assim, um clima 

social que potencia uma autoperceção positiva por parte dos alunos.  

Observamos, ao longo da interação, que a abordagem ao processo de resolução de 

problemas, tem maior expressão na revisão dos resultados (fase 4) promovendo a 

interpretação e confirmação dos mesmos, como podemos observar no exemplo 

seguinte:  

40P: Aqui onde é que está o fato de banho? 
41P: No de cima, … voltamos atrás. 
42A: (Aponta o valor dos calções que tinha registado) 9 euros. 
43P: Dois calções… 
44A: Dois calções… (aponta o valor que tinha registado: 14+14) 28 euros. 
45P: Vinte e oito. Está aqui.  
46P: Os nove e os vinte e oito, depois só faltam os chinelos. 
47A: Os chinelos… dois euros. 
48P: Então e aquele número cinco (euros)? 
49A: São as t-shirts. 
50P: E a Fernanda comprou t-shirts? 
51A: Não. 
52P: Então, não estará correto, pois não, filha?  
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Esta é seguida da seleção de operações (fase 2) incitando a explicitação da 

estratégia de resolução do problema (79P: E então como é que tu vais resolver?), da 

compreensão (fase 1), avaliando, por exemplo, a compreensão dos conhecimentos 

prévios (16P: Então, o que é que quer dizer “antes da época de redução de preços”? 

Sabes o que é “redução de preços”?) e a resolução de operações (fase 3), 

promovendo a resolução de algoritmos com correção (68P: Como é que fizeste a 

continha?). 

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar cadeias interativas do tipo     

I-R-F-R-F…A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta-Feedback… Avaliação), 

permitindo a partilha e a reflexão sobre as respostas dadas, como no exemplo que a 

seguir apresentamos: 

 
75P: (I) E agora há mais uma questão. 
76A: (R) Quanto poupou? 
77P: (F) E o que é isso? Esse poupar? 
78A: (R) Não é gastar tanto dinheiro. 
79P: (F) E então como é que tu vais resolver? 
80A: (R) O preço antes das reduções, menos… 
81P: (F) Menos… 
82A: (R) O preço que ela gastou pelas peças. 
83P: (F) Só que agora se fores fazer isso …  
84P: (A) Pensaste bem. Raciocinaste bem.  

Em síntese, observamos que a professora lidera as interações centrando-as no 

aluno proposto para resolver a tarefa no quadro, à semelhança do que ocorre nos 

Problemas 1, 2 e 3, procurando, no entanto, envolver o coletivo de alunos, 

certificando-se que todos acompanham/compreendem as estratégias de resolução 

partilhadas e os raciocínios implícitos. Através de sucessivas indagações/feedbacks 

a professora promove a reflexão individual e fomenta o diálogo, centrado no aluno-

alvo alargando as cadeias interativas, guiando os alunos na construção de 

significados partilhados na abordagem às diferentes etapas do processo de 

resolução de problemas, com maior expressão na fase de revisão de resultados, 

num clima social envolvente. A interação é estabelecida de forma vertical entre a 
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professora e os alunos e não são promovidas interações horizontais entre os alunos. 

Não se observam questões colocadas pelos alunos à professora, limitando-se estes 

a responder às solicitações por ela colocadas, pelo que, professora e alunos 

assumem diferentes papéis sociais que marcam uma assimetria na relação de 

ensino. 

3.5.- Caso 5 (escola I, professora/grupo B, problema 1) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora promove a interação 

com a turma lendo o enunciado do problema, tornando-o público, como forma de 

centrar a atenção de todos os alunos. Através de incitações verbais intervém ao 

nível da gestão espácio-temporal e de participação-atenção indicando quem 

participa e quem vai ao quadro (3P: Pedro; 20P: Explica no quadro). Sem fazer 

referência explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas e 

através de indagações inferenciais (5P, 11P, 13P, 15P) solicita a explicitação das 

estratégias de resolução utilizadas e certifica-se do nível de compreensão do 

enunciado conduzindo a reelaborações de precisão (6A, 12A, 14A, 16A) por parte do 

aluno selecionado para intervir, tornando pública a reflexão individual, alargando e 

enriquecendo o conhecimento de cada um, como observamos no seguinte 

exemplo, referente à abordagem da primeira e segunda questões do enunciado:  

2P: Primeira pergunta: “Qual é o desporto mais praticado na escola?” 
3P: Pedro? 
4A: O desporto mais praticado na escola é o futebol. 
5P: Como é que chegaste a essa conclusão?  
6A: Vendo o gráfico. É o futebol que está em maioria. 
7P: Bem.  
8P: Pergunta dois: “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas praticam ginástica?” 
9A: Rapazes e raparigas são 13 a praticar ginástica. 
10P: Rapazes e raparigas.  
11P: Como é que chegaste a essa conclusão? 
12A: Somando os rapazes e as raparigas. 
13P: Quantos são os rapazes? 
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14A: 5. Eu fiz com a régua… 5. 
15P: E as raparigas? 
16A: Oito. 
17P: Oito. 

É a professora que valida as respostas (7P, 10P, 17P) sem envolver os alunos neste 

processo avaliativo. Na abordagem à terceira questão, a seguir transcrita, mantém a 

interação centrada no mesmo aluno indicado para resolver a tarefa: 

18P: Número três: “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer 
desporto?” 
19A: Rapazes e raparigas que não praticam desporto são 46. 
20P: Explica no quadro.  

 

O aluno, como se observa no excerto seguinte, começa por explicitar o seu 

raciocínio (23A) e resolve o algoritmo da adição, obtendo o resultado 86 (25A), 

correspondente ao número total de alunos da escola que pratica desporto. 

Continua com a explicitação do raciocínio, tornando-o público e prossegue com a 

resolução do algoritmo da subtração (27A) verificando-se que, em parte, o 

confunde com o processo de adição com transporte, tendo obtido um valor 

incorreto (46 em vez de 26). Ao detetar o erro, a professora não propõe qualquer 

reflexão, nem promove a participação dos alunos no lugar como recurso de ajuda à 

dificuldade manifestada e prossegue com instruções (31P, 32P) que procuram 

orientar a ação do aluno, no sentido de corrigir o resultado apresentado:  

 
23A: Eu somei todos os rapazes e raparigas. 
24P: Então vamos, soma todos os rapazes e raparigas.  
25A: 25+13, dá 38; 38+10, dá 48; 48+8, dá 56; 56+10, dá 66, 66+7, dá 73; 73+8, dá… 81; 81+5, 
dá 86 (número correspondente ao total de alunos da escola que pratica desporto). Depois 112 
é o número de alunos da escola, menos 86 (inicia a subtração)…  
26P: Aah… continua.  
27A: 12-6, dá 6 e vai um; 11-8 é 3, mais um 4. Depois faz-se assim (parece confuso)… não… e 
vai um. Este vai para aqui (apontando para a coluna das centenas) e depois um menos um, 
nada. É 46 (resultado obtido na subtração). 
31P “Pedro, reformula a conta de menos (subtração) a partir de baixo para cima (referindo-se 
ao subtrativo e ao aditivo) ”. 
32P: Verifica. 
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A expressão utilizada pela professora (31P) “… a partir de baixo para cima”, 

referindo-se, respetivamente, ao subtrativo e ao aditivo, induz o aluno em erro, 

levando-o a focalizar-se no resto e no subtrativo e, como se observa no excerto 

seguinte, fica confuso (33A). Perante a dificuldade manifestada a professora, 

através de sucessivas indagações inferenciais, põe em comum passo a passo o 

processo de resolução do algoritmo da subtração e orienta a ação do mesmo até 

chegar ao resultado final:  

 
33A: 186+46…(lê os números correspondentes ao subtrativo e ao resto e parece confuso…)  
34P Pedro 6 para 12?  
35P: Seis e vai um. 
36A: É. 
37P: Oito mais um? 
38A: Nove. 
39P: Para? 
40A: Onze. 
41P: Onze. 
42A: Dois (apaga e corrige o resultado): 26. 
43P: Aah! 
 

É a professora que responde à sua primeira pergunta (34P) não dando tempo ao 

aluno para pensar. Progride rapidamente através de indagações inferenciais (37P, 

39P) que conduzem à reformulação do algoritmo (42A) parecendo não valorizar a 

participação do(s) aluno(s) na construção do conhecimento. Não fica claro se o 

aluno entendeu o erro, uma vez que, corrigido o resultado, volta para o lugar sem 

que tivesse sido promovida qualquer reflexão sobre o mesmo. É, mais uma vez, a 

professora que valida as respostas confirmando os resultados sem promover a 

participação dos alunos no processo avaliativo.  

Durante a realização da tarefa no quadro, ocorre uma advertência por parte da 

professora, procurando centrar a atenção de uma aluna mais distraída (28P: Está 

feito Daniela? 29A1: Não, 30P: Então?) sendo esta a única interação estabelecida 

com os alunos no lugar.  
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Todas as exteriorizações por parte dos alunos decorrem das incitações verbais 

desencadeadas pela professora não se verificando qualquer iniciação por parte 

daqueles.  

Quanto às funções de integração, estas são orientadas pela professora que valida e 

corrige as respostas/resultados apresentados e promove reelaborações de precisão 

por parte do aluno selecionado para intervir, como observado no excerto atrás 

transcrito (6A, 12A e 14A), não se verificando correções conjuntas.  

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar cadeias interativas do tipo 

I-R-F-R-A (Iniciação- Resposta- Feedback- Resposta- Avaliação), permitindo a 

reflexão individual e a partilha do raciocínio, como no exemplo a seguir transcrito: 

 
2P: (I) Qual é o desporto mais praticado na escola? 
3P: (I) Pedro? 
4A: (R) O desporto mais praticado na escola é o futebol. 
5P: (F) Como é que chegaste a essa conclusão? 
6A: (R) Vendo o gráfico. É o futebol que está em maioria. 
7P: (A) Bem. 

Relativamente ao processo de resolução de problemas, destaca-se a abordagem à 

planificação de operações (fase 2) através da qual a professora promove a 

explicitação das estratégias de resolução utilizadas pelo aluno no quadro, 

observadas na avaliação da primeira e segunda questões do enunciado, atrás 

transcritas (2P a 17P). Esta é seguida da abordagem à resolução de operações 

(fase3) promovendo a resolução de algoritmos com correção (31P: Pedro, reformula 

a conta de menos) e da revisão de resultados (fase 4) confrontando o aluno com os 

resultados apresentados (46 P: Estava correta a tua resposta?). Quanto à 

compreensão do problema (fase 1) esta é apenas abordada através da sua leitura. 

Em síntese, verificamos que a professora lidera toda a interação. Faz a gestão da 

participação nomeando, apenas, um aluno para a resolução da tarefa no quadro, 

após a leitura do problema a toda a turma. Através de sucessivas 
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indagações/feedbacks promove a reflexão individual alargando as cadeias 

interativas e guia o aluno na construção de significados partilhados, com maior 

incidência na abordagem à planificação de operações, como forma de promover a 

explicitação das estratégias de resolução utilizadas. À exceção de uma advertência 

que faz a uma aluna no lugar, que funciona como elemento disciplinador, toda a 

interação é centrada, apenas, no aluno no quadro. É a professora que valida todas 

as respostas confirmando os resultados, não promovendo a participação dos alunos 

no processo avaliativo, nem recorrendo aos mesmos como apoio às dificuldades 

manifestadas durante a resolução da tarefa no quadro. Não ocorrem indagações 

que certifiquem se algum aluno apresenta dúvidas. Sem reprovar explicitamente o 

erro, o tom de voz é pouco afável, indicador de pouca aceitação do mesmo 

enquanto parte integrante do processo de aprendizagem. O aluno apenas se limita 

a responder às propostas/questões colocadas pela professora, revelando-se 

adaptado ao processo de interação assimétrica, assim como os colegas no lugar. 

Não se observam quaisquer iniciações por parte dos alunos, nem são promovidas 

interações horizontais entre eles. Alunos e professora assumem papéis sociais que 

marcam uma assimetria na relação de ensino. 

3.6.- Caso 6 (escola I, professora/grupo B, Problema 2) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora promove a interação 

com a turma lendo o enunciado problema, tornando-o público, como forma de 

centrar a atenção de todos os alunos. Indica quem participa no quadro (4P: 

Mariana) fazendo, assim, a gestão espácio-temporal e da participação-atenção. Sem 

fazer referência explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas, 

evidencia aspetos específicos da figura que acompanha o enunciado (2P: A Marta 

está em cima de um banco, o João está no chão e o Luís está em cima de uma 
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cómoda) destacando algumas palavras, promovendo, assim, uma melhor 

compreensão do problema (3P: Tendo em conta apenas as medidas indicadas na 

figura, escreve o nome dos três amigos, do mais bai-xo para o mais al-to).  

É a professora que conduz todo o diálogo ao longo da interação. A partir da 

explicitação do raciocínio/representação da tarefa por parte da aluna e através de 

indagações inferenciais (8P) promove a justificação da estratégia de resolução (9A) 

e avalia-a (10P), sem envolver os alunos no processo avaliativo, como observamos 

no exemplo seguinte:   

3P: Tendo em conta apenas as medidas indicadas na figura, escreve o nome dos três amigos, 
do mais bai-xo para o mais al-to. 
7A: … Primeiro vou transformar os centímetros em metros. 
8P: Porquê? 
9A: É para depois fazer uma conta de menos. 
10P: Está bem. Vamos ver … 

 
 
Durante a resolução da tarefa no quadro, algoritmo da subtração, a aluna, 

autoavaliando a sua produção, corrige o valor do subtrativo, incorretamente 

registado e após indagação da professora (20P: Porque é que apagaste?) justifica 

claramente a resposta (21A: Porque estava mal. A Marta estava em cima do banco) 

que a professora valida (22P: Ah!). Mas, podemos observar no exemplo seguinte, 

efetua um erro (35A) perante o qual a professora, através de indagações 

inferenciais (36P, 46P), põe de imediato em comum passo a passo o processo de 

resolução do algoritmo da subtração e através de instruções (43P, 45P, 46P) orienta 

a ação da aluna até ao resultado final, num tom de voz que denota alguma 

impaciência (38P) que parece inibir a intervenção da mesma (49A):  

33P: Vamos… 
34A: 8 menos 4, … 4. 
35P: Então e 1 que vai de trás? 
36A: 5. 
37P: Mariana concentra-te!… Concentra-te! (aproxima-se da aluna no quadro)  
38P: 5 para… 
39A: 10,… são 5 
40P: E vai… 
41A: 1. 
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42P: Vens para aqui (apontando a coluna das décimas). 
43A: 8-4… 
44P: Não se começa por cima, começa-se por baixo (referindo-se ao aditivo e subtrativo). 
45P: 4+1? 
46A: 5. 
47P: Para? 
48A: 8! … 2… 4 (contando pelos dedos). 
549P: Não. 
50: 3. 
51P: Ah! (afasta-se do quadro). 

À semelhança do que ocorre na interação estabelecida no Problema 1, a professora 

não promove a participação dos alunos no lugar como recurso de ajuda à 

dificuldade manifestada pela aluna no quadro, focalizando nela toda a interação.  

Durante a realização da tarefa, ocorre uma advertência através da qual procura 

centrar a atenção dos alunos (30P: Chiiiiu!...) regulando as suas intervenções e não 

promovendo a participação espontânea dos mesmos. 

As exteriorizações dos alunos decorrem, maioritariamente, das 

indagações/feedbacks desencadeados pela professora dando resposta às questões 

por ela colocadas. Pontualmente, alguns alunos, intervêm espontaneamente, mas 

focada na interação com a aluna no quadro, a professora interrompe um dos que a 

interpela (17A1: Professora… 18P: Espera…), não responde ao pedido de avaliação 

de outro aluno face à sua produção (62A3: O meu está certo, professora?), nem 

acolhe a expressão de autoavaliação manifestada por um outro (70A4: O meu está 

igual professora) que, tentando de novo (72A4: Eu fiz igual), não obtém o 

reconhecimento da professora.   

Quanto às funções de integração, verificamos que apenas a professora valida as 

respostas confirmando os resultados apresentados pela aluna que resolve a tarefa 

no quadro, sem promover a participação dos colegas no lugar, como se observa no 

exemplo atrás transcrito (7A a 10P). Promove reelaborações de precisão por parte 

da aluna selecionada para intervir, não se verificando correções conjuntas. 



 Capítulo 6 
Estudo empírico II 

 

  

304 
 

  

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar cadeias interativas do tipo 

I-R-F-R- … A (Iniciação- Resposta- Feedback- Resposta- … Avaliação), em que os 

feedbacks da professora vão especificando o progresso e orientando a ação da 

aluna, como expresso no exemplo seguinte:  

 
33P: (I) Vamos… 
34A: (R) 8 menos 4, … 4. 
35P: (F) Então e 1 que vai de trás? 
36A: (R) 5. 
37P: (F) Mariana concentra-te!… Concentra-te!...  
38P: (F) 5 para… 
39A: (R) 10,… são 5. 
40P: (F) E vai… 
41A: (R) 1. 
42P: (F) Vens para aqui (apontando a coluna das décimas). 
43A: (R) 8-4… 
44P: (F) Não se começa por cima, começa-se por baixo (referindo-se ao aditivo e subtrativo). 
45P: (F) 4+1? 
46A: (R) 5. 
47P: (F) Para? 
48A: (R) 8! … 2… 4 (contando pelos dedos). 
49P: (F) Não. 
50A: (R) 3. 
51P: (A) Ah! (afasta-se do quadro). 

Relativamente ao processo de resolução de problemas, destaca-se a abordagem à 

resolução de operações (fase3) promovendo a resolução de algoritmos com 

correção, como podemos observar no exemplo atrás transcrito (33P a 51P). Esta é 

seguida da abordagem à planificação de operações (fase 2) promovendo a 

explicitação das estratégias de resolução utilizadas (7A: Primeiro vou transformar os 

centímetros em metros; 8P: Porquê? 9A: É para depois fazer uma conta de menos) 

e da compreensão do problema (fase 1) através da qual promove e avalia a 

compreensão (2P: A Marta está em cima de um banco, o João está no chão e o Luís 

está em cima de uma cómoda). A revisão de resultados (fase 4) é explicitamente 

menos abordada.  

Em síntese, e à semelhança do que ocorre na abordagem ao Problema 1, 

verificamos que a professora lidera toda a interação de forma assimétrica. Faz a 

gestão da participação elegendo uma aluna para a resolução da tarefa no quadro 
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após a apresentação/leitura do problema a toda a turma. Regula a participação dos 

alunos e, através de sucessivas indagações/feedbacks, promove a reflexão e guia a 

ação da aluna diretamente implicada na tarefa na construção de significados 

partilhados, com maior incidência na abordagem à resolução de operações. Centra a 

interação com a aluna no quadro, validando todas as respostas e confirmando os 

resultados sem envolver os alunos no processo avaliativo e sem recorrer aos 

colegas no lugar como recurso de apoio à dificuldade manifestada durante a 

resolução do algoritmo da subtração, tal como ocorre na abordagem ao Problema 

1. Quanto aos aspetos discursivos das interações, observamos que ocorrem 

algumas iniciações por parte dos alunos procurando implicar-se na tarefa, mas a 

professora não dá continuidade, interrompe ou não responde, num clima social 

pouco envolvente. O discurso na sala de aula tem funções diferentes para os 

participantes. Alunos e professora assumem papéis sociais que marcam uma 

assimetria na relação de ensino. 

3.7.- Caso 7 (escola I, professora/grupo B, problema 3) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora lê o enunciado do 

problema, tornando-o público, como forma de centrar a atenção de todos os 

alunos. Através de incitações verbais, dirige-se a um deles, coloca a primeira 

questão (3P: O Pedro acha que conseguiu? Quantas maneiras diferentes?) e solicita 

a explicação no quadro (5P: Então vais explicar ao quadro) fazendo assim a gestão 

espácio-temporal e da participação. 

Sem fazer referência explícita às diferentes fases do processo de resolução de 

problemas, dá instruções centradas na tarefa, que dirigem a atenção do aluno no 

quadro, com orientações genéricas sobre a estratégia de resolução do problema 
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(8P: Desenha como tu tinhas desenhado para podermos todos perceber o que é que 

fizeste primeiro). Uma vez terminada a tarefa e decorrente de indagação da 

professora (11P: Então, de quantas maneiras?) o aluno reelabora a sua resposta e 

justifica-a partilhando, assim, o seu raciocínio, alargando e enriquecendo o 

conhecimento de cada um (12A: Seis. Porque é com dois ingredientes. Dois 

ingredientes, mais dois, mais dois, dão seis maneiras). 

Um aluno no lugar, autoavaliando a sua produção, verifica um erro e pede para 

explicar (14A1: Já sei porque é que o meu dá mal… porque eu… Posso ir explicar 

como eu fiz?) tendo ocorrido uma correção conjunta por parte dele. Neste processo 

de autoavaliação, o aluno faz a regulação da sua aprendizagem e a professora, 

aceitando a sua intervenção espontânea (15P: Podes), valoriza a participação 

daquele potenciando a partilha e a construção conjunta do conhecimento, 

contrariamente à interação estabelecida na abordagem ao Problema 2. O aluno 

reformula a sua resposta e um colega no lugar, atento à resolução da tarefa, deteta 

um erro de repetição e a professora, não o tendo ainda observado, sugere que 

tenha calma, mas o aluno explicita-o verbalmente e o colega no quadro de imediato 

o corrige, como nos mostra o seguinte excerto: 

18A2: Mas o chocolate e as gomas já tinham sido, não é? 
19P: Não sei, vamos ver… calma. 
20A2: Pôs o chocolate e as gomas e depois as gomas e o chocolate e é a mesma coisa. 
21A1: (Apaga todas as setas que tinha desenhado e repete usando duas cores para as 
diferentes combinações): Fiz isto assim. 

Uma nova indagação da professora permite-lhe avaliar a compreensão do aluno 

face à estratégia utilizada (22P: Então e porque é que não podia ser?) e desencadeia 

uma justificação por parte deste (23A1: Porque estão aqui a juntar as mesmas 

coisas) permitindo, assim, uma ampliação/reformulação da resposta e do raciocínio 

tornado público.  

As exteriorizações por parte dos alunos decorrem, maioritariamente, das incitações 

verbais desencadeadas pela professora, verificando-se duas iniciações por parte de 
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um aluno no lugar que a professora acolhe potenciando a sua participação 

espontânea na construção conjunta do conhecimento, ao contrário do 

procedimento que ocorre na abordagem ao Problema 1 e 2. 

Quanto às funções de integração, estas são dirigidas pela professora que valida e 

corrige as respostas apresentadas, tendo ocorrido uma correção conjunta por parte 

de um aluno no lugar e diversas reelaborações de precisão por parte dos alunos 

decorrentes das indagações da professora (expresso, por exemplo, nos turnos 11P e 

12A atrás citados).  

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar cadeias interativas 

alargadas, do tipo I-R-F-R-….A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta-… Avaliação), 

permitindo a reflexão individual a partilha das respostas, como se verifica no 

exemplo seguinte: 

3P (I): O Pedro acha que conseguiu? Quantas maneiras diferentes? 
4A (R): Seis.  
5P (F): Então vais explicar ao quadro.Podes apagar. 
6A (R): Pode ser: o chocolate e as amêndoas é um; o chocolate e o chantili é outro… 
7P (F): Não Pedro.  
8P (F): Explica.  
9P (F): Desenha como tu tinhas desenhado para podermos todos perceber o que é que fizeste 
primeiro.  
10A (R): (Escreve chocolate/símbolo do quadrado; amêndoa/símbolo do círculo; 
chantili/símbolo do triângulo com base invertida/; gomas/símbolo do triângulo): A 1ª é: 
chocolate e amêndoa; depois pode ser chocolate e chantili; pode ser também chocolate e 
gomas. Também pode ser: amêndoa com chantili; amêndoa com gomas … e já dá cinco. Agora 
só falta chantili com gomas. (E conta): 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
11P (F): Então, de quantas maneiras? 
12A (R): Seis. Porque é com dois ingredientes. Dois ingredientes, mais dois, mais dois, dão seis 
maneiras. 
13P (A): Isso. 
 

Relativamente ao processo de resolução de problemas, destaca-se a abordagem à 

planificação de operações (fase 2) através da qual a professora promove a 

explicitação das estratégias de resolução (11P: Então, de quantas maneiras?) e à 

revisão de resultados (fase 4) incitando a interpretação do resultado (22P: Então e 
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porque é que não podia ser?). Com menor expressão observa-se a abordagem à 

compreensão (fase 1). O problema não implica a resolução de algoritmos (fase 3). 

Em síntese, e à semelhança do que ocorre na abordagem ao Problema 1 e 2, 

verificamos que a professora lidera toda a interação de forma assimétrica. Faz a 

gestão da participação selecionando um aluno para a resolução da tarefa no 

quadro, após a leitura do problema a toda a turma. Através de sucessivas 

indagações/feedbacks promove a reflexão individual alargando as cadeias 

interativas e guia o aluno na construção de significados partilhados, com maior 

incidência na abordagem à planificação de operações, à semelhança do que ocorre 

no Problema 1, como forma de promover a explicitação das estratégias de 

resolução utilizadas e da revisão de resultados, incitando a interpretação dos 

mesmos. 

Mais centrada na interação com o aluno no quadro, acolhe a intervenção 

espontânea de um aluno no lugar que, a seu próprio pedido, vai ao quadro partilhar 

a estratégia de resolução utilizada. É a professora que valida as respostas 

confirmando os resultados sem promover a participação dos companheiros no 

processo avaliativo, à semelhança do que ocorre na abordagem aos Problemas 1 e 

2, nem fazer indagações para se certificar de alguma dúvida por parte deles.  

Quanto aos aspetos discursivos das interações, observamos que ocorrem duas 

iniciações por parte de um aluno no lugar implicando-se na tarefa e que a 

professora acolhe, contrariamente ao seu procedimento na abordagem ao 

Problema 2.  

O discurso na sala de aula tem funções diferentes para os participantes. Alunos e 

professora assumem papéis sociais que marcam uma assimetria na relação de 

ensino. 
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3.8.- Caso 8 (escola I, professora/grupo B, problema 4) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora lê o enunciado do 

problema, tornando-o público, como forma de centrar a atenção de todos os 

alunos. Faz a gestão da participação indicando quem vai ao quadro resolver a tarefa 

em cada uma das questões do enunciado do problema (2P: Diana; 18P: Sofia; 31P: 

Patrícia). 

Durante a realização da tarefa no quadro, na abordagem à primeira questão e sem 

fazer referência explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas, 

a professora desencadeia repetidas indagações (5P, 11P, 16P) que conduzem a 

aluna a reelaborações de precisão (6A, 8A) permitindo a reflexão sobre a tarefa e a 

explicitação do raciocínio partilhando-o, alargando e enriquecendo o conhecimento 

de cada um, como podemos observar no excerto seguinte:  

5P: Primeiro explica como é que chegaste a este resultado e qual foi o resultado a que 
chegaste?  
6A: Então eu li o problema e vi que ela comprou um fato de banho, dois calções e uns 
chinelos. 
7P: Hum, hum… (manifestando acordo). 
8A: Depois: os calções é 14 euros, tive que somar duas vezes 14 euros; o fato de banho é 9 
euros e os chinelos 2 euros e eu fiz a conta. 
9P: Então faz… 
10A: 14+14+9+2= 39  
11P: Então quanto é que pagou? 
12A: 39 euros. 
13P: 39 euros. 
14P: O sinal + fica em baixo. 
15A: (Corrige, colocando o sinal no lugar indicado). 
16P: Então a resposta?… 
17A: A mãe pagou 39 euros. 
 

Com o mesmo procedimento interativo, a professora prossegue a abordagem das 

questões seguintes do enunciado, num clima social essencialmente dirigido por si, 

através de sucessivas indagações (19P, 22P, 25P, 27P, 29P) que promovem 

reelaborações de precisão por parte da aluna no quadro (20A1, 23A1, 26A1) 
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conduzindo a ação da mesma e partilhando o raciocínio, tornando-o público, como 

se verifica no excerto seguinte: 

 
18P: 4.2 Sofia. 
19P: “Quanto gastaria a mãe antes da época de redução de preços?” 
20A1: É o que está a X (referindo-se aos preços indicados antes da redução). 
21P: Vai ao quadro e efetua a adição.  
22P: Primeiro explica como é que estás a fazer? 
23A1: Eu vi os preços que estavam dantes e depois eu somei. 
24P: Os preços que estavam dantes…Como é que descobriste os preços que estavam dantes? 
25A1: Está aqui a dizer (e continua a resolver a adição). 
26P: Já fizeste? 
27A1: Já. 
28P: Então, quanto é que gastaria a mãe antes da época das reduções? 
29A1: A mãe gastaria 43 euros. 
30P: 43 euros. Correto.  

Na resolução da última questão do enunciado, a professora repete a sua leitura 

centrando a atenção da aluna que resolve a tarefa no quadro: 

 
31P: A mãe pagou por estas peças todas 39 euros. Se tivesse ido lá antes da época de reduções 
tinha pago 43 euros. 
31P: Então quanto é que a senhora poupou? 
 

Registando corretamente os preços das peças de roupa antes e depois da época de 

reduções, a aluna efetua uma subtração obtendo o valor de dezasseis (36A2: 43-39= 

16). Insegura, procura certificar-se da correção do mesmo (37A2: É assim 

professora?) e a professora, indagando, ao verificar o erro, ajuda-a a refletir sobre o 

processo de resolução do algoritmo (38P, 42P, 46P) tendo conduzido a uma 

correção conjunta, através da qual a aluna deteta e corrige o erro (49P, 50A2, 52A2), 

como observamos no excerto seguinte: 

 
33P: Explica alto como é que chegaste a esse resultado? Explica. Fala com a conta. 
34A2: É 43-39. 
35P: Menos 39… Agora explica. Fala alto. Conversa com a conta para eu ouvir. 
36P: É uma conta de? 
37A2: Menos. 
38P: Menos! 
39A2: Zero para zero, zero; zero para zero, zero; nove menos três, seis… 
40P: Porquê? 
41A3: É o de cima menos… (referindo-se ao aditivo). 
... 
43P: Estamos numa conta de menos (subtração) 
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44A2: Não está bem (apaga o resultado). 
45P: Fala alto… 
46A2: Nove para treze… 
47P: Ah!... 

 

As exteriorizações dos alunos decorrem das indagações/feedbacks desencadeados 

pela professora, como se verifica nos excertos anteriormente transcritos, não 

ocorrendo iniciações por parte destes. Verifica-se uma advertência à turma (42P: 

Chiu!) procurando centrar a atenção dos alunos no lugar. 

Quanto às funções de integração, verificamos que, ao longo da interação, é a 

professora que valida as respostas/resultados apresentados sem envolver os alunos 

no processo avaliativo (28P: Então, quanto é que gastaria a mãe antes da época das 

reduções? 29A1: A mãe gastaria 43 euros; 30P: 43 euros. Correto), nem promover a 

interação entre eles, mas aceita o erro sem reprovação promovendo uma 

autoperceção positiva por parte dos alunos.  

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar cadeias interativas do tipo       

I-R-F-R-F…A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta-Feedback… Avaliação), 

permitindo a reflexão individual e a partilha do conhecimento, como observamos 

no exemplo seguinte: 

 
18P (I): Sofia 
19P (I): “Quanto gastaria a mãe antes da época de redução de preços?” 
20A1 (R): É o que está a X (referindo-se aos preços antes da redução). 
21A1 (R):(Vai ao quadro e efetua a adição com os preços correspondentes). 
22P (F): Primeiro explica como é que estás a fazer? 
23A1 (R): Eu vi os preços que estavam dantes e depois eu somei. 
24P (F): Os preços que estavam dantes… Como é que descobriste os preços que estavam dantes? 
25A1 (R): Está aqui a dizer (e continua a resolver a adição). 
26P (F): Já fizeste? 
27A1 (R): Já. 
28P (F): Então, quanto é que gastaria a mãe antes da época das reduções? 
29A1 (R): A mãe gastaria 43 euros. 
30P (A): 43 euros. Correto.  

Relativamente ao processo de resolução de problemas, destaca-se a abordagem à 

resolução de operações (fase 3) promovendo a correção na resolução de algoritmos 

(49P: Estamos numa conta de menos), seguida da planificação de operações (fase 2) 
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através da qual a professora promove a explicitação das estratégias de resolução 

(5P: Primeiro explica como é que chegaste a este resultado e qual foi o resultado a 

que chegaste?), da revisão de resultados (fase 4) incitando a interpretação do 

resultado (49P: Então afinal quanto é que a senhora pagou?). Com menor expressão 

observa-se a abordagem à compreensão do problema (fase 1).  

Em síntese, e à semelhança do que ocorre na abordagem aos Problemas 1, 2 e 3, 

verificamos que a professora lidera toda a interação de forma assimétrica. Faz a 

gestão da participação indicando quem vai ao quadro em cada uma das três 

questões do enunciado após a leitura do problema a toda a turma. Regula a 

participação dos alunos e através de sucessivas indagações/feedbacks promove a 

reflexão individual alargando as cadeias interativas e guia os alunos na construção 

de significados partilhados, com maior incidência na abordagem à resolução de 

operações, à semelhança do que ocorre no Problema 2. Centra a interação com as 

alunas no quadro e não promove interação com os alunos no lugar, apenas se 

dirigindo à turma para uma advertência, como forma de centrar a atenção do 

grupo. É a professora que valida as respostas confirmando os resultados sem 

promover a participação dos alunos no processo avaliativo e sem recorrer aos 

colegas como recurso de apoio à dificuldade manifestada durante a resolução da 

terceira questão do enunciado, à semelhança do que ocorre na abordagem aos 

Problemas 1, 2 e 3, assim como não faz qualquer indagação à turma para se 

certificar de alguma dúvida por parte dos alunos.  

Quanto aos aspetos discursivos das interações, não ocorrem iniciações por parte 

dos alunos. O discurso na sala de aula tem funções diferentes para os participantes. 

Alunos e professora assumem papéis sociais que marcam uma assimetria na relação 

de ensino. 
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3.9.- Caso 9 (escola II, professora/grupo C, problema 1) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, observamos que a professora começa 

por solicitar a participação de uma aluna para a resolução da tarefa no quadro, 

fazendo, assim, a gestão espácio-temporal e de participação-atenção. Torna público 

o conteúdo do problema através da sua leitura pela aluna no quadro (2P: Lê lá o 

problema; 3A:“Na escola da Marta há 112 alunos...) procurando, assim, centrar a 

atenção dos alunos. Sem fazer referência explícita às diferentes fases do processo 

de resolução de problemas, a professora, através de indagações inferenciais (6P, 

11P), incentiva a aluna a explicitar os seus raciocínios e as estratégias utilizadas na 

resolução do problema (7A, 9A,12A) avaliando a sua compreensão e promovendo a 

reflexão individual e a partilha do raciocínio, alargando e enriquecendo o 

conhecimento de cada um, como se observa no exemplo seguinte: 

4P: A primeira como é que é? 
5A: Qual é o desporto mais praticado na escola? 
6P: Sim. Como é que fizeste? 
7A: Eu fiz oito mais cinco e deu-me treze. 
8P: Então qual é o desporto mais praticado? 
9A: É o futebol. 
10P: É o futebol.  
11P: Como é que chegaste lá? 
12A: Vendo as alturas ”mais grandes” (referindo-se às barras do gráfico). 
13P: Mais altas. As barras mais altas.  
14P: Tinham certo este (dirigindo-se à turma)? 
15AC: Siiiim… 
16P: Foi o futebol.  
17P: Não há dúvidas (dirigindo-se à turma)? 
18AC: Nããão… 
 

É a professora que valida (10P) e corrige as respostas (13P) sem promover a 

participação dos alunos no processo avaliativo. Mas interage com a turma (14P) 

permitindo a expressão de dúvidas e/ou a verbalização de erros observados (17P), 

facto que não ocorreu. O exemplo seguinte mostra-nos que, após a resolução da 

segunda questão e mantendo a mesma dinâmica na interação com os alunos, a 



 Capítulo 6 
Estudo empírico II 

 

  

314 
 

  

professora indagando (25P, 27P) aproxima-se do aluno (28P) que tendo 

autoavaliado a sua tarefa a corrige e manifesta dúvidas quanto à compreensão do 

problema (37A1). Reelaborando a ideia (38P) por ele exteriorizada antes (33A1), a 

professora conclui que a dúvida apresentada se centra no algoritmo da adição (39P) 

e partindo do princípio que o aluno compreendeu, o que não é muito evidente, 

prossegue a interação interpelando outro aluno no lugar (40P): 

25P: Também vos deu 13? (dirigindo-se à turma). 
26AC: Sim…. 
27P: Não houve ninguém… que teve…  
28P: Não te deu 13 João? (aproxima-se do João). 
29A1: Sim… 
30P: Como é que te deu? Como é que tu fizeste? 
31A1: Fiz uma conta… mas a conta estava mal… 
32P: E qual foi a conta? 
33A1: Fiz isto mais isto (apontando para o gráfico de barras que indica o número de alunos 
que pratica ginástica). 
34P: Diz? Não percebi… 
35A1: É … fiz isto (apontando, de novo, para o gráfico de barras)   
36P: Oito… 
37A1: Mais… Professora, eu não estava a perceber… e depois… fiz a conta mas… 
38P: Então… era oito mais cinco. 
39P: Não te deu 13? Fizeste a conta mas não te deu 13, foi? 
40P: Deu-te 13? (dirigindo-se a outro aluno). 
41A2: Sim 
 

Na abordagem à terceira questão do enunciado, observamos na transcrição 

seguinte, que através do mesmo processo de indagação, a professora, incitando a 

explicitação de estratégias de resolução da tarefa e perante o silêncio da aluna no 

quadro promove a compreensão (48P, 52P) que lhe permite seguir o raciocínio 

(49A, 54A, 56A) e concluir a resolução do problema, num clima social de aceitação e 

de valorização da participação dos alunos na construção do conhecimento: 

45A: “Quantos alunos, rapazes e raparigas não praticam qualquer desporto?” 
46P: Pronto. Então como é que tu achas que nós vamos saber quantos é que não praticam 
nenhum desporto? 
47A: (Olha para a folha… ). 
48P: Através do gráfico nós ficamos a saber… quantos é que... ? 
49A: … Praticam desporto. 
50P: Fizeste essa conta (na ficha)? Não?... 
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51A: Não… 
52P: Então, primeiro temos que saber quantos é que praticam um desporto. Seja que desporto 
for.  
53P: Temos que fazer o quê? Como?  
54A: Somando. 
55P: Somando… uma conta, uma conta de mais… Então vá… Como é que começamos? 
Começamos primeiro no futebol… no futebol. 
56A: (Escreve os números correspondentes aos alunos que praticam futebol): 25+13. 
57P: É isso mesmo.  
 

Interage de novo com o grupo implicando os alunos no lugar e questionando-os 

(63P) promove, mais uma vez, a expressão de dúvidas e/ou a verbalização de erros 

observados. Alguns alunos referenciam um resultado diferente e a professora 

aproxima-se de um deles (67P) e, envolvendo toda a turma, coloca uma questão 

que remete para a interpretação do resultado (69P): 

 
63P: Deu-vos 86? (dirigindo-se à turma). 
64AC: Nããão…  
65AC: Siiim… 
66A3: Nããão… 
67P: A ti não? Então? (aproxima-se do aluno). 
68A3: Deu-me 81. 
69P: (Olha para a folha de trabalho do aluno e dirige-se à turma): 86 é o número de quê?  
 

No entanto, vemos no excerto seguinte, a observação de uma outra aluna (71A4) à 

qual responde de imediato (72P, 74P) interrompe esta sequência comunicativa 

deixando, assim, por concluir a explicação que tinha iniciado àquele de quem se 

tinha aproximado:  

 
70A4: Ah… é aquilo tudo?...  
71A4: Mas eu não fiz essa conta toda… Pus só 24.  
72P: Mas foste ver quantos alunos é que praticavam desporto? 
73A4: Sim. Fui ver aqui… os “coisos” (barras) mais altas, escusava de estar a fazer contas. Aqui 
estão os “quadradinhos” (barras) mais altas… é o futebol. 
74P: Oh querida… nós estamos na alínea 3… 
75A1: Já vamos na última. 
76A4: Ah… na última. 

 
Face à observação da aluna, ainda que descontextualizada, a professora mantém 

uma atitude de aceitação (74P), sem crítica, o que promove o envolvimento dos 

alunos nas tarefas. Podemos observar, no exemplo seguinte, que continua a 
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interação voltando a dirigir-se à aluna no quadro (77P) retomando, assim, a 

avaliação da última questão do enunciado do problema numa abordagem coletiva 

como forma de dar resposta às dúvidas individuais que surgiram. Focalizada nos 

aspetos da compreensão (77P, 83P, 87P, 89P, 91P, 93P) e da seleção de estratégias 

de resolução do problema (79P, 81P, 85P) privilegia a construção conjunta do 

conhecimento, com suporte emocional aos alunos (95P): 

 
77P: Pronto, então minha linda … 86 praticam… ? A pergunta é quantos praticam ou quantos 
não praticam? (dirigindo-se à aluna no quadro). 
78A: Quantos não praticam… 
79P: Então e agora? Como é que sabemos? 
80A: Fazemos uma conta de menos. 
81P: Conta de menos, como? 
82A: (Olha atentamente para o gráfico … ). 
83P: Então… já sabemos quantos é que praticam… E sabemos o quê, mais? 
84A: Quantos é que praticam ginástica… 
85P: Pois… mas isso agora… para sabermos quantos é que não praticam nenhum desporto? 
86A: Olha alternadamente para a folha e para a professora (parece pedir ajuda)… 
87P: Os oitenta e seis são… os alunos que praticam desporto, não é? 
88A: Sim (acompanhado com um movimento da cabeça…). 
89P: Então… nós estamos numa escola, com muitos alunos… Sabes quantos são, não sabes? 
90A: Oitenta e seis. 
91P: Ao todo? Ao todo? Ao todo? 
92A: Cento e doze. 
93P: Então… uma escola, com muitos alunos, são cento e doze… e depois, sabes quantos é que 
praticam… E agora? Quantos é que não praticam? 
94A: Cento e doze menos oitenta e seis. 
95P: É isso mesmo. 

Observamos no exemplo seguinte que vários alunos, ao longo da interação, 

intervêm espontaneamente (99A6) confrontando os seus resultados com os 

apresentados pela colega no quadro (101A6) e a professora, através de indagações 

inferenciais, avalia a compreensão dos alunos (105P, 113P) valorizando a 

participação dos mesmos na construção do conhecimento partilhado, num clima 

social promotor da aprendizagem: 

 99A6: Deu-me 116. 
 100P: Cento e dezasseis? Onde é que está 116? Onde foste buscar 116? 

101A6: Professora, eu pus 112. 
102A5: Dá na mesma. 
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103P: Dá na mesma? 
104AC: Não dá… senão a conta fica diferente. 
105P: Oh querida,… quantos alunos é que são no total? 
106A6: Cento e doze. 
107P: Então onde foste buscar o 116? 
108A6: Não sei… dá na mesma. 
109P: Dá na mesma, o quê? 
110A7: A conta. 
111P: O mesmo resultado? Então vamos ver… 
112A8: Eu acho que não! 
113P: Achas que cento e dezasseis menos oitenta e seis dá o mesmo que cento e doze menos 
oitenta e seis?  
114AC: Não!  

Quanto à exteriorização de ideias por parte dos alunos, verificamos que estas 

ocorrem, maioritariamente, quando interpelados pela professora, mas também de 

forma espontânea, partilhando e participando na construção do conhecimento. 

As funções de integração são dirigidas pela professora que valida as respostas 

confirmando os resultados e não ocorrem correções conjuntas, mas através de 

sucessivas indagações inferenciais promove sucessivas reelaborações de precisão  

por parte dos alunos (11P: Como é que chegaste lá? 12A: Vendo as alturas ”mais 

grandes”, 13P: Mais altas. As barras mais altas).  

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar, no exemplo seguinte, que 

os feedbacks da professora dão prosseguimento à interação criando cadeias 

interativas do tipo I-R-F-R-F…A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta-Feedback… 

Avaliação) permitindo a reflexão individual e a partilha do conhecimento: 

117P (I): Então?  
118A (R): Não praticam 26. 
119P (F): Não praticam o quê? Qual é a pergunta? 
120A(R): “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer desporto?”. 
121P(F): Como é que fica a resposta? Não… 
122A(R): Não praticam… 
123P(F): … qualquer desporto… quantos? 
124A(R): Vinte e seis alunos. 
125P (A): É isso mesmo. Dá a resposta. 
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Quanto ao processo de resolução de problemas destaca-se a abordagem à 

planificação de operações (fase 2) incitando os alunos a explicitar a(s) estratégia(s) 

de resolução do problema, como se observa no seguinte excerto: 

4P: A primeira como é que é? 
5A: Qual é o desporto mais praticado na escola? 
6P: Sim. Como é que fizeste? 
7A: Eu fiz oito mais cinco e deu-me treze. 
8P: Então qual é o desporto mais praticado? 
9A: É o futebol. 
10P: É o futebol.  
11P: Como é que chegaste lá? 
12A: Vendo as alturas… 

Esta é seguida da abordagem à revisão de resultados (fase 4) através da qual a 

professora promove a interpretação dos resultados apresentados (113P: Achas que 

cento e dezasseis menos oitenta e seis dá o mesmo que cento e doze menos oitenta 

e seis?). Observamos, também, algum enfoque na compreensão do problema (fase 

1) ao longo da interação, promovendo a interpretação dos dados (83P: Então… já 

sabemos quantos é que praticam… E sabemos o quê, mais?), sendo a resolução de 

operações (fase 3) explicitamente menos abordada. 

Em síntese, verificamos que a professora lidera a interação mas interage com todos 

os alunos envolvendo-os nas tarefas e promovendo a construção conjunta e a 

partilha do conhecimento. Faz a gestão da participação propondo a colaboração 

dos alunos na resolução do problema no quadro e através de sucessivas 

indagações/feedbacks promove a reflexão individual e fomenta o diálogo, 

alargando as cadeias interativas guiando os alunos na construção de significados 

partilhados, com maior incidência na abordagem à planificação de operações. 

Estabelece interação com os alunos no lugar promovendo a explicitação de dúvidas 

e potenciando a reflexão individual sobre as estratégias de resolução utilizadas. É a 

professora que valida as respostas, aceitando o erro sem reprovação, num clima 

social envolvente e potenciador da aprendizagem. Quanto aos aspetos discursivos 
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das interações, observamos que ocorrem várias iniciações por parte dos alunos, 

para além de responderem às propostas/questões colocadas pela professora. 

Apesar de toda a envolvência, o discurso na sala de aula tem funções diferentes 

para os participantes. Alunos e professora assumem papéis sociais que marcam 

uma assimetria na relação de ensino. 

3.10.- Caso 10 (escola II, professora/grupo C, Problema 2) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora promove a interação 

com a turma solicitando a participação de um aluno para a resolução da tarefa no 

quadro, fazendo, assim, a gestão espácio-temporal e de participação-atenção (1P: 

Vai ao quadro João). Torna público o conteúdo do problema através da sua leitura 

pelo aluno que resolve a tarefa no quadro (3A) procurando, assim, centrar a 

atenção de todos os alunos. 

Sem referir explicitamente as diferentes fases do processo de resolução de 

problemas promove a compreensão do enunciado salientando aspetos específicos 

da figura que o acompanha (4P, 6P) e, através de indagações inferenciais (12P), vai 

suscitando justificações/reelaborações por parte do aluno (7A, 9A, 13A, 15A) 

tornando público o raciocínio e enriquecendo o conhecimento de cada um, como 

observamos no exemplo seguinte: 

3A:“O Luís e os seus amigos andaram a brincar às alturas …” 
4P: Então é assim… tens os três meninos… tem lá as medidas… 
5A: Tem… 
6P: Mas… nem todas são as medidas verdadeiras dos meninos. Por causa de?… 
7A: Porque as medidas estão em metros. 
8P: É só esse o problema? 
9A: Não, porque há meninos que estão em cima de coisas… 
10P: Pronto.  
11P: Então nós temos que saber quanto é que eles medem exatamente…  
12P: Como é que fazemos? 
13A: Temos que mudar metros para centímetros… 
14P: Para depois… 
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15A: Fazer uma conta de menos e ver as alturas deles. 
                 16P: Então faz… vá… 

Constatando um erro no algoritmo da subtração, a professora prossegue a 

interação com questões inferenciais/indagações (27P, 29P, 35P) que remetem para 

a interpretação do resultado e, através de uma instrução (37P), incita a reflexão do 

processo de resolução apoiando passo a passo o referido processo (39P, 41P) e 

orienta a ação do aluno até chegar ao resultado final (44A) que a professora valida 

(45P) sem o envolvimento dos alunos, como nos mostra o exemplo seguinte: 

25P: Dá quanto? 
26A: 180 cm (apontando para o resultado). 
27P: Então isto é o quê? É a medida da Marta? 
28A: É. 
29P: A Marta mede isto? 
30A: Sim. 
31P: Espera… mudaste para centímetros, para saber a altura da… da Marta. 
32A: Agora tenho que fazer uma conta de menos. 
33P: Ah! 
34A: Ela (a Marta) mede 35 centímetros: 180-45=35. 
35P: Achas que a Marta mede 35 cm? 
36A: (Fica a pensar…). 
37P: Faz lá bem a conta… 
38A: (Repete a operação) Cinco para dez são cinco e vai um, … quatro mais um são cinco, … 
cinco para oito são três… e vai um… 
39P: E vai um, porquê? É cinco para oito ou cinco para dezoito? 
40A: É cinco para oito. 
41P: Então “não vai um”. 
42A: Zero para um… é um (escreve 135 cm). 
43P: Então agora… aqui ao lado (aponta o nome da Marta) quantos centímetros é que tem a 
Marta? 
44A: 135 centímetros.  
45P: 135 centímetros. Correto. 
 

A professora focaliza a interação no aluno que resolve a tarefa no quadro, 

ocorrendo uma advertência a uma aluna no lugar (51P: Oh Maria) para centrar a 

atenção da mesma, interagindo pela primeira e única vez com os alunos no lugar, 

contrariamente ao que ocorre no Problema 1.  

Quanto à exteriorização de ideias por parte dos alunos, verificamos que decorrem 

das indagações/feedback desencadeados pela professora, apenas direcionadas ao 

aluno no quadro, não se verificando intervenções espontâneas por parte deles.  
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Quanto às funções de integração, estas são dirigidas pela professora que valida e 

corrige as respostas/resultados apresentados pelo aluno no quadro sem envolver os 

alunos no processo avaliativo nem promover a participação dos mesmos como 

recurso de apoio às dificuldades apresentadas, contrariamente ao que acontece no 

Problema 1 e não se observam correções conjuntas. Ocorrem várias reelaborações, 

durante a realização da tarefa por parte do aluno no quadro, como se verifica no 

exemplo atrás transcrito (7A, 9A, 13A, 15A). 

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar cadeias interativas do tipo     

I-R-F-R-… A (Iniciação- Resposta- Feedback- Resposta-… Avaliação), permitindo a 

reflexão individual e a partilha do raciocínio, como no exemplo que a seguir se 

transcreve: 

1P (I): Vai ao quadro. 
2P (I): Lê o problema. 
3A (R): “O Luís e os seus amigos andaram a brincar às alturas, como podes observar na figura. 
Os três amigos têm alturas diferentes. Tendo em conta apenas as medidas indicadas na figura, 
escreve o nome dos três amigos, do mais baixo para o mais alto”. 
4P (F): Então é assim… tens os três meninos… tem lá as medidas… 
5A (R): Tem… 
6P (F): Mas… nem todas são as medidas verdadeiras dos meninos. Por causa de… 
7A (R): Porque as medidas estão em metros. 
8P (F): É só esse o problema? 
9A(R): Não, porque há meninos que estão em cima de coisas… 
10P (A): Pronto.  

Quanto ao processo de resolução de problemas destaca-se, à semelhança do que 

ocorre no Problema 1, a abordagem à planificação de operações (fase 2) incitando 

os alunos a explicitar a(s) estratégia(s) de resolução do problema, como podemos 

observar no exemplo seguinte: 

12P: Como é que fazemos? 
13A: Temos que mudar metros para centímetros… 
14P: Para depois… 
15A: Fazer uma conta de menos e ver as alturas deles. 

                 16P: Então faz… vá… 

Esta é seguida da compreensão do problema (fase 1) promovendo a interpretação 

do enunciado (4P: Então é assim… tens os três meninos… tem lá as medidas…), aqui 
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com maior ênfase do que no Problema 1. Destaca-se a seguir a abordagem à revisão 

de resultados (fase 4) através da qual a professora promove a interpretação dos 

resultados apresentados (P: Então isto é o quê? É a medida da Marta?) e, à 

semelhança do que ocorre no Problema 1, a resolução de operações (fase 3) 

também ocorre, mas é menos abordada (39P: E vai um, porquê? É cinco para oito 

ou cinco para dezoito?). 

Em síntese, verificamos que a professora lidera toda a interação. Faz a gestão da 

participação propondo a colaboração de um aluno na resolução do problema no 

quadro no qual centra toda a comunicação sem interagir com os alunos da turma, 

contrariamente ao que ocorre no Problema 1, ocorrendo, apenas, uma advertência 

a uma aluna no lugar. Através de sucessivas indagações/feedbacks, centradas no 

aluno-alvo, promove a reflexão individual alargando as cadeias interativas e 

guiando o aluno na construção de significados partilhados, com maior incidência na 

abordagem à planificação de operações. É a professora que valida as respostas 

aceitando o erro sem reprovação num clima social de tolerância. Quanto aos 

aspetos discursivos das interações, não se observam iniciações por parte dos 

alunos. Apenas o aluno no quadro responde às propostas/questões colocadas pela 

professora. O discurso na sala de aula tem funções diferentes para os participantes. 

Alunos e professora assumem papéis sociais que marcam uma assimetria na relação 

de ensino. 

3.11.- Caso 11 (escola II, professora/grupo C, problema 3) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora solicita a participação de 

um aluno para a resolução da tarefa no quadro fazendo, assim, a gestão espácio-

temporal e de participação-atenção. Sugere a leitura do enunciado, tornando 
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público o conteúdo do mesmo, como forma de centrar a atenção de todos os 

alunos (1P: Lê lá o problema; 2A: “Na gelataria, há quatro ingredientes diferentes 

para colocar por cima do gelado …”). 

Sem fazer referência explícita às diferentes fases de resolução de problemas, avalia 

a compreensão do aluno face ao enunciado promovendo a reflexão individual, 

tornando-a pública, como se observa no excerto seguinte: 

3P: Então, quantos ingredientes é que tu tens? 
4A: Quatro. 
5P: 4 à escolha.  
6P: E a menina escolheu quantos? 
7A: Dois. 
8P: Dois. 
 

Ao longo da interação, a professora vai dando instruções com orientações genéricas 

sobre a tarefa (58P: Agora pensa noutro ingrediente) ou indicações precisas sobre 

os passos a seguir (33P: Então escreve gomas com chantili) dirigindo, assim, a ação 

do aluno até concluir a resolução do problema. Através de sucessivas indagações, 

procura suscitar inferências com base na informação disponível (10P: Então, quais 

são as hipóteses que ela tem para poder escolher?) fazendo prosseguir a tarefa, não 

ocorrendo qualquer indagação dirigida à turma para promover a participação dos 

alunos, nem para a expressão de dúvidas.  

A professora centra a interação, exclusivamente, com o aluno selecionado para 

intervir, não tendo interagido, em nenhum momento, com os outros alunos, ao 

contrário da sua intervenção na abordagem ao Problema 1, embora semelhante à 

abordagem efetuada no Problema 2. 

As exteriorizações por parte dos alunos decorrem, exclusivamente, das 

indagações/feedbacks desencadeados pela professora que conduz toda a interação, 

apenas dirigida ao aluno diretamente implicado na tarefa, não se verificando 

intervenções espontâneas por parte de qualquer um. A mesma situação ocorre na 
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abordagem ao Problema 2, embora não se verifique no Problema 1, no qual se 

observam iniciações por parte dos alunos. 

Quanto às funções de integração, verificamos que é a professora que valida as 

respostas/resultados apresentados, sem promover a participação dos alunos no 

processo avaliativo, à semelhança do que ocorre no Problema 2 e não se observam 

correções conjuntas, tal como acontece na abordagem ao Problema 1 e 2. Ocorrem 

várias reelaborações, durante a realização da tarefa, por parte do aluno no quadro. 

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar que os feedbacks da 

professora dão prosseguimento à interação produzindo cadeias interativas do tipo       

I-R-F-R-F…A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta-Feedback… Avaliação), como no 

exemplo que a seguir apresentamos: 

 
1P (I): Lê lá o problema. 
2A (R): “Na gelataria, há quatro ingredientes diferentes para colocar por cima do gelado: 
raspas de chocolate, amêndoa, chantili e gomas. O Nuno escolheu um gelado e decorou-o 
colocando por cima raspas de chocolate e amêndoa. A Clara também queria decorar o seu 
gelado com dois dos ingredientes. De quantas maneiras diferentes poderia a Clara decorar o 
seu gelado? 
3P (F): Então, quantos ingredientes é que tu tens? 
4A (R): Quatro. 
5P (A): 4 à escolha.  
6P (F): E a menina escolheu quantos? 
7A (R): Dois. 
8P(A) : Dois. 
 

Quanto ao processo de resolução de problemas destaca-se, à semelhança do que 

ocorre nos Problemas 1 e 2, a abordagem à planificação de operações (fase 2) 

incitando o aluno a explicitar a(s) estratégia(s) de resolução do problema (11P: 

Como é que tu podes fazer?). Esta é seguida da abordagem à revisão de resultados 

(fase 4) através da qual a professora promove a interpretação dos resultados 

apresentados (114 P: Como é que fica a resposta?) e da compreensão do problema 

(fase 1) promovendo a interpretação do enunciado (3P: Então, quantos ingredientes 

é que tu tens?). O problema não implica a resolução de algoritmos (fase 3). 
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Em síntese, verificamos que a professora lidera toda a interação. Faz a gestão da 

participação propondo a colaboração de um aluno na resolução do problema no 

quadro, no qual centra toda a comunicação sem interagir com a turma, tal como 

ocorre no Problema 2, mas não no Problema 1. Através de sucessivas 

indagações/feedbacks promove a reflexão individual alargando as cadeias 

interativas e guiando o aluno na construção de significados partilhados, com maior 

incidência na abordagem à planificação de operações. É a professora que valida as 

respostas, sem envolver os alunos neste processo, aceitando o erro sem 

reprovação, num clima social de tolerância (comum na interação estabelecida nos 

Problemas 1 e 2), que potencia uma autoperceção positiva por parte dos alunos. 

Quanto aos aspetos discursivos das interações, não se observam iniciações por 

parte daqueles. Apenas o aluno selecionado para intervir responde às 

propostas/questões colocadas pela professora. O discurso na sala de aula tem 

funções diferentes para os participantes. Alunos e professora assumem papéis 

sociais que marcam uma assimetria na relação de ensino. 

3.12.- Caso 12 (escola III, professora/grupo D, Problema 1) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, observamos que a professora 

promove a interação com a turma solicitando a participação de um aluno no quadro 

para cada uma das questões do enunciado, fazendo, assim, a gestão espácio-

temporal e de participação-atenção. Procura centrar a atenção de todos os alunos 

tornando público o conteúdo do problema através da sua leitura pelo aluno no 

quadro (1P: Lê o problema; 2A:“Na escola da Marta há 112 alunos...). Após a leitura 

da primeira parte do enunciado e sem referir explicitamente as diferentes fases do 

processo de resolução de problemas, a professora salienta alguns aspetos 
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específicos da figura que acompanha o enunciado (3P, 7P), promovendo a sua 

compreensão, como podemos observar no exemplo seguinte: 

3P: Então agora, olhando bem o gráfico… está separado por sexos, não é? 
4A: Sim… 
5P: Rapazes… 
6A: … e raparigas. 
7P: Por baixo do gráfico também … que modalidades é que eles praticam? 
8A: Futebol, atletismo, basquetebol e ginástica. 
9P: E ginástica. 
10P: E todos os alunos praticam algum desporto? 
11A: Não. 
12P: Não. 
 

Continua a interação com uma instrução solicitando a leitura da primeira questão 

do enunciado (13P) e prossegue com indagações inferenciais (15P, 19P) que 

esclarecem sobre o pensamento do aluno, tornando pública a reflexão individual e 

a partilha do conhecimento, como podemos observar: 

13P: Vamos ao ponto 1.1. Lê. 
14A: “Qual é o desporto mais praticado na escola? 
15P: Como é que vais resolver este problema? Vais responder o quê? 
16A: Na escola o desporto mais praticado é… tenho que fazer primeiro a conta. 
17P: Não, diz lá… responde primeiro.  
18A: Na escola o desporto mais praticado é o futebol. 
19P: E como é que tu chegaste a essa conclusão?  
20P: Faz lá aí no quadro. 

 

O aluno começa a responder, mas fica hesitante, parecendo querer seguir os passos 

sequenciais do processo de resolução do problema (16A) mas a professora 

interrompe-o (17P) suscitando a resposta decorrente da leitura da figura/gráfico de 

barras avaliando, assim, a compreensão do aluno face à questão colocada. 

Prossegue a interação com indagações inferenciais (21P, 23P, 27P, 29P, 34P) que 

suscitam reelaborações de precisão por parte do aluno (24A, 28A) através de um 

discurso no qual, pontualmente, se inclui, parecendo favorecer o sentimento de 

grupo (25P), como nos mostra o exemplo seguinte: 

21P: Como é que tu chegaste a essa conclusão?  
22A: Vinte cinco … 
23P: Esses 25 o que é? 
24A: São os rapazes que praticam futebol. 
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25P: Então escreve lá rapazes, para não nos enganarmos. 
26A: 25 rapazes. 
27P: E depois? 
28A: 13… raparigas. 
29P: Esses 13 é o quê? É 13 ou é 15? 
30A: 13. 
31P: Ah… 13, parecia um cinco. 
32A: (Efetua a adição: 25+13= 38). Trinta e oito. 
33P: Trinta e oito alunos.  
34P: Que praticam então qual modalidade? 
35A: Futebol. 
 

Prossegue com indagações inferenciais que lhe permitem avaliar o nível de 

compreensão do aluno (57P: Queremos saber só rapazes ou só raparigas? 58A1: É 

rapazes e raparigas) não tendo este manifestado qualquer dúvida e resolvido a 

tarefa com sucesso (69P: Então qual será a resposta, Pedro? 70A1: Praticam 

ginásticas treze alunos). A professora valida as respostas confirmando os resultados, 

tal como acontece nas questões anteriores, regulando a participação dos alunos 

(71P: Treze alunos… Pode sentar-se). Na sequência desta última validação, ocorre, 

pela única vez, uma iniciação por parte de um aluno no lugar que, autoavaliando a 

sua tarefa, se dá conta da diferença na redação da resposta ao problema e procura 

certificar-se da correção da mesma (73A2: Professora eu pus “Na escola os alunos 

que praticam ginástica são treze”) que a professora confirma valorizando o 

resultado (74P: Pois… não importa desde que esteja lá o número correto).  

Na abordagem à última questão do enunciado, a professora recapitula os dados 

(78P, 80P) promovendo a compreensão, à semelhança do que ocorre nas questões 

anteriores, mas face ao registo que o aluno efetua (81A3) propõe repetidamente 

que o reformule (82P, 84P) e manifestando alguma impaciência (85P, 88P, 92P) que, 

claramente, contribui para aumentar a ansiedade do aluno bloqueando a sua 

capacidade interventiva, solicita a resposta a uma aluna no lugar (94P), reforçando 

a insegurança do aluno no quadro:  

 
78P: De qualquer maneira já chegamos à conclusão que… futebol… escreve lá aí a modalidade. 
79A3: Futebol. 
80P: É praticado por quantos alunos? Já vimos há bocado. 
81A3: Treze (escreve o número 13 por baixo da palavra futebol). 
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82P: Escreve à frente (da palavra futebol). 
83A3: (Apaga e escreve de novo no lugar indicado): futebol 13. 
84P: Põe um tracinho (futebol – 13). 
85P: Com atenção…  
86P: Quantos alunos, Nuno? 
87A3: … 
88P: Nuno? 
89A3: Sim… 
90P: Quantos alunos praticam futebol? Já fizeste bem a conta? 
91A3: Não sei… 
92P: Estavas a dormir ou estavas onde? 
93A3: … 
94P: Aleixa… 
95P: … Quantos alunos é que praticam futebol? 
96A4: Trinta e oito. 
97P: Ah, 38! 
 

A professora continua a interação com o mesmo aluno solicitando a leitura da 

última questão do enunciado (103P) e através de indagações inferenciais (105P) 

procura que este explicite o seu raciocínio (106A3) e valida a resposta (107P): 

103P: Lê lá a pergunta 1.3, Nuno.  
104A3: “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer desporto?” 
105P: Então para nós chegarmos à conclusão de quantos alunos não praticam qualquer 
desporto, vamos ter de saber primeiro, o quê? 
106A3: Aqueles que praticam. 
107P: Aqueles que praticam.  
 

Podemos observar, no exemplo seguinte, que apesar da adequação das respostas 

do aluno, a professora mantém o tom de impaciência no seu discurso (111P, 119P, 

133P) dirigindo, mais uma vez ao pormenor, a forma de apresentação do esquema 

no quadro (114P, 121P, 123P, 125P) aumentando a ansiedade do aluno:   

108P: Já iniciámos com a modalidade de futebol. 
109P: Vamos agora ver qual modalidade? 
110A3: Atletismo. 
111P: Vá, despacha-te. Escusas de estar agora a… 
112A3: Atletismo 18; basq… 
113P: Basquetebol é agora a modalidade? (interrompendo o aluno). 
114P: Pronto, põe só um pontinho. 
115A3: (Coloca o pontinho) basq. 
116P: Então, basquetebol quantos são? 
117A3: Dezassete. 
118P: Dezassete.  
119P: Devias era despachar-te um bocadinho mais…  
120P: E ginástica?  
121P: Põe só um G, de ginástica… é a última modalidade. 
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122A3: (Escreve G por cima das outras modalidades). 
123P: Em baixo. 
124A3: (Escreve no espaço indicado pela professora) G 13. 
125P: Tracinho… 
126A3: (Acrescenta o tracinho) G – 13. 
127P: E agora qual é o exercício que vamos fazer a seguir? O raciocínio que temos que seguir? 
128P: Primeiro já sabes… disseste que?... Tínhamos que saber quem?... 
129A3: Quem… praticava. 
130P: Então temos que fazer uma conta de quê? 
131A3: Temos que somar. 
132P: Vamos. 
133P: Rápido… 
134A3: (Efetua a adição) 38+18+17+13=86. 
135P: Vá, sai da frente…  
 

A interação da professora cria algum constrangimento face ao ritmo de trabalho do 

aluno condicionando a ação do mesmo parecendo não valorizar o papel do(s) 

aluno(s) na construção da sua aprendizagem. Mas, apesar desta tensão, que se 

mantém até ao final da avaliação do problema, o aluno resolve a tarefa com 

sucesso (139A3, 151A3) mas a professora não expressa qualquer apoio emocional, 

como podemos observar no excerto seguinte: 

136P: Então já sabemos que os que praticam alguma modalidade são … 
137A3: 86. 
138P: Então e agora a seguir? 
139A3: Agora tenho que fazer… 112 são os alunos que… andam naquela escola menos 86 
(112-86). 
140P: Correto. Vamos… 
141A3: (Efetua a subtração): 112-86=26. 
142P: Então qual será a resposta? Como é que vamos dar a resposta? 
143A3: Não praticam… 
144P: Os alunos da escola que não… 
145A3: … que não praticam qualquer desporto… Os alunos da escola que não praticam 
qualquer desporto… 
146P: Mais alto que eu não te ouço… 
147A3:Professora, eu não … 
148P: Como é que respondes, então? 
149A3: Eu acho que é: não praticaram qualquer desporto 26 rapazes e raparigas. 
150P: Não quê? 
151A3: Não praticam qualquer desporto… 
152P: Ah!  
153P: Pode sentar então. 
154P: Está certo. 
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Todas as exteriorizações por parte dos alunos decorrem das incitações verbais 

desencadeadas pela professora ocorrendo, apenas, uma iniciação por parte de um 

aluno no lugar, como observado atrás (73A2). 

Quanto às funções de integração, estas são dirigidas pela professora que valida e 

corrige as respostas/resultados apresentados promovendo reelaborações de 

precisão por parte do aluno selecionado para intervir, não se verificando correções 

conjuntas.  

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar cadeias interativas do tipo 

I-R-F-R-F…A (Iniciação- Resposta- Feedback- Resposta- Feedback… Avaliação) 

permitindo a reflexão individual e a partilha do raciocínio, como no exemplo que a 

se transcreve:  

1P (I): Lê o problema. 
2A (R): “Na escola da Marta há 112 alunos. O gráfico indica o número de alunos inscritos em cada 
modalidade desportiva praticada na escola. Cada aluno só pratica um desporto.”  
3P (F): Então agora, olhando bem o gráfico… está separado por sexos, não é? 
4A (R): Sim… 
5P (F): Rapazes… 
6A (R): … e raparigas. 
7P (F): Por baixo do gráfico também … que modalidades é que eles praticam? 
8A (R): Futebol, atletismo, basquetebol e ginástica. 
9P (A): E ginástica. 
10P (F): E todos os alunos praticam algum desporto? 
11A (R): Não. 
12P (A): Não. 
 

Quanto ao processo de resolução de problemas destaca-se a abordagem à 

planificação de operações (fase 2) através da qual a professora promove a 

explicitação das estratégias de resolução utilizadas pelos alunos observadas, por 

exemplo, na avaliação da terceira questão do enunciado, atrás transcritas (102P a 

107P). Esta é seguida da abordagem à compreensão do problema (fase 1) através da 

qual a professora promove e avalia a compreensão dos alunos (57P: Queremos 

saber só rapazes ou só raparigas?) e da revisão de resultados (fase 4) promovendo a 

expressão dos resultados (142P: Então qual será a resposta? Como é que vamos dar 
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a resposta?) e, por último, a resolução de operações (fase 3) indagando a correção 

na resolução de algoritmos (38P: Quanto é que é 10+8?). 

Em síntese, verificamos que a professora lidera toda a interação regulando as 

intervenções dos alunos de forma assimétrica. Faz a gestão da participação 

selecionando quem resolve a tarefa no quadro e através de sucessivas 

indagações/feedbacks promove a reflexão individual alargando as cadeias 

interativas e guiando os alunos selecionados na construção de significados 

partilhados, com maior incidência na abordagem à planificação de operações. Toda 

a interação é centrada nos alunos no quadro tendo ocorrido, apenas, uma 

interpelação a uma aluna no lugar, a quem solicita a resposta a uma das questões 

do enunciado, face ao insucesso de um aluno no quadro. Este procedimento, ao 

contrário de ajudar emocionalmente o referido aluno, intensifica a ansiedade do 

mesmo, promovendo um clima social pouco afável.  

É a professora que valida todas as respostas confirmando os resultados, sem 

promover a participação dos alunos no processo avaliativo.  

Constata-se, quanto aos aspetos discursivos das interações, que há apenas uma 

iniciação por parte de um aluno no lugar, que autoavaliando a sua tarefa, procura 

certificar-se da correção da mesma. Não ocorre a exteriorização de qualquer dúvida 

por parte dos alunos. Estes limitam-se a responder às propostas/questões 

colocadas pela professora, num clima social pouco libertador, o que significa que o 

discurso na sala de aula tem funções diferentes para os participantes.  

Alunos e professora assumem papéis sociais que marcam uma assimetria ou 

hierarquia na relação de ensino. 
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3.13.- Caso 133 (escola III, professora/grupo D, problema 4) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora solicita a participação de 

um aluno para a resolução da tarefa no quadro fazendo, assim, a gestão espácio-

temporal e de participação-atenção. Sem fazer referência explícita às diferentes 

fases de resolução de problemas, à semelhança da abordagem anterior (Caso 12), 

sugere a leitura do enunciado (1P: Vais ler o problema e escrever os dados) 

tornando público o conteúdo do mesmo, e centrando, assim, a atenção de todos os 

alunos (2A: “A mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para 

comprar roupas novas para a filha…”). O aluno no quadro, de acordo com as 

instruções da professora, após efetuar a leitura do enunciado, regista o valor das 

peças escolhidas pela Fernanda (2A: 9 + 2 + 28). Através de indagações sucessivas, a 

professora, avalia a compreensão da informação  por parte deste (3P, 5P, 7P), 

promovendo a reflexão individual (9P, 11P, 13P) e, tornando público o raciocínio, 

potencia a partilha do conhecimento, como observamos no excerto seguinte: 

41P: Então o que é que tu tens aí nesse algoritmo? Quais são os dados que tens aí? 
42A: 9 euros, 2 euros e…   
43P: Os 2 euros correspondem a quê? 
44A: Os 2 euros correspondem aos chinelos. 
45P: Certo. 
46P: E os 28 correspondem… 
47A: Aos calções. 
48P: Então e agora o que é que vais fazer?... Então?... 
49A: Uma conta de mais… 
50P: Porquê? 
51A: Porque temos de somar… 
52P: O que é que tu queres saber? Qual é a pregunta para esta situação problemática? 
53A: “Quanto pagou a mãe por todas essas peças?” 
54P: Então agora vamos lá fazer a continha… 

 

Após a resolução do algoritmo da adição por parte do aluno (16A), verificamos no 

excerto seguinte, que a professora valida a resposta, confirmando o resultado, sem 

                                                           
3Não foi possível recuperar a totalidade do vídeo desta atividade, mas apenas a primeira parte, correspondente 
à primeira das três questões do problema. 
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envolver a turma no processo avaliativo, à semelhança da abordagem anterior 

(Caso 12), mantendo o mesmo padrão interativo, embora, neste caso, o clima social 

tenha decorrido de forma mais afável: 

55A: (Efetua a adição contando pelos dedos e regista o resultado) 9 + 2 + 28 = 39 euros. 
56P: Qual é a resposta, então? 
57A: A mãe da Fernanda pagou 39 euros. 
58P: 39 euros pelas…. 
59A: Pelas peças de roupa. 
60P: Sim, muito bem! 

As exteriorizações dos alunos decorrem das indagações/feedbacks desencadeados 

pela professora que conduz a interação, centrada, exclusivamente, no aluno no 

quadro, sem que tenha ocorrido qualquer iniciação por parte deste. 

Quanto às funções de integração, verificamos que é a professora que valida as 

respostas/resultados apresentados, como observado no excerto atrás transcrito 

(19P) e não promove a participação dos alunos no processo avaliativo.   

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar que os feedbacks da 

professora dão prosseguimento à interação produzindo cadeias interativas do tipo 

I-R-F-R-F-A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta- Avaliação), como se verifica no 

exemplo que a seguir se transcreve: 

 
1P (I): Vais ler o problema e escrever os dados. 
2A (R): (Lê o problema): A mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para 
comprar roupas novas para a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns 
chinelos. Quanto pagou a mãe por todas essas peças? 
3P (F): Quais são os dados que tens aí? 
4A (R): 9 euros, 2 euros… 
5P (F): Os 2 euros correspondem a quê? 
6A (R): Os 2 euros correspondem aos chinelos. 
7P (F): E os 28 correspondem… 
8A (R): Aos calções.  
9P (F): Então e agora o que é que vais fazer? 
10A (R): Uma conta de mais. 
11P (A): Certo. Porquê? 
 

Quanto ao processo de resolução de problemas, destaca-se a abordagem à 

interpretação de resultados (fase 4), promovendo a interpretação e confirmação 
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dos mesmos (17P: Qual é a resposta?), seguida da planificação de operações (fase 

2) incitando a explicitação das estratégias de resolução (9P: Então e agora o que é 

que vais fazer?) e da compreensão do problema (fase 1) promovendo a 

compreensão do enunciado (13P: O que é que tu queres saber? Qual é a pergunta?) 

e finalmente, sem referência explícita, a resolução de operações (fase 3). 

Em síntese, verificamos que a professora lidera a interação fazendo a gestão da 

participação sugerindo a colaboração de um aluno para a resolução da tarefa no 

quadro, regulando a ação deste, sem interagir com os alunos no lugar, ao contrário 

do que ocorre na abordagem ao problema anterior (Caso 12). Através de sucessivas 

indagações/feedbacks promove a reflexão individual alargando as cadeias 

interativas e guiando o aluno-alvo, no qual centra a interação, na construção de 

significados partilhados, com maior incidência na abordagem à interpretação de 

resultados. É a professora que valida as respostas sem promover o envolvimento 

dos alunos no processo avaliativo, num clima social mais afável do que o que 

decorreu no problema anterior (Caso 12). Quanto aos aspetos discursivos das 

interações, verificamos que não ocorrem iniciações por parte dos alunos. Apenas o 

aluno selecionado para resolver o problema no quadro responde às questões 

colocadas pela professora. O discurso na sala de aula tem funções diferentes para 

os participantes. Alunos e professora assumem papéis sociais que marcam uma 

assimetria na relação de ensino. 

3.14.- Caso 14 (escola IV, professora/grupo E, Problema 3) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora solicita a participação de 

uma aluna para a resolução da tarefa no quadro, fazendo, assim, a gestão espácio-

temporal e de participação-atenção. Sugere a leitura do enunciado, tornando 



 Capítulo 6 
Estudo empírico II 

 

  

335 
 

  

público o conteúdo do mesmo (1P: Vais ler o problema e escrever os dados) como 

forma de centrar a atenção de todos os alunos (Ex: 2A “Na gelataria, há quatro 

ingredientes diferentes para colocar por cima do gelado …”). Sem fazer referência 

explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas e através de 

instruções dá indicações precisas sobre a planificação da tarefa orientando a ação 

da aluna (3P: Agora podes começar por escrever quais são os ingredientes que tu 

tens para decorar os gelados). Indagando promove a definição da estratégia de 

resolução, incitando justificações por dela, tornando público o seu raciocínio:  

31P: Então explica porque é que começaste sempre por raspas de chocolate?  
32A: Porque ela queria decorar o gelado com duas coisas.  
33P: Dois ingredientes.  
34A: Pois.  
35P: E tu começaste a fazer por ordem. Foi isso?  
36A: Sim.  
37P: Então escolheste raspas de chocolate com amêndoa.  
38P: E mais?  
39A: Raspas de chocolate com chantili; raspas de chocolate com gomas; amêndoa com 
chantili; amêndoa com gomas e chantili com gomas. 
 

Dirige-se à turma, interagindo com os alunos no lugar e, fomentando o 

envolvimento de todos, procura verificar a concordância das hipóteses registadas 

pela aluna no quadro, como se observa no excerto seguinte: 

40P: Há mais alguma hipótese, meninos?  
41A1: Não. Acho que não professora.  
42P: Todos fizeram assim, mais ou menos? Ou houve alguma estratégia diferente? 
43A1: A mim deu o mesmo resultado. 
44P: Deu o mesmo resultado? Então deu quantas hipóteses ao todo? 
45A1: Seis.  
46P: Seis hipóteses.  
47P: Todos tinham assim? 
48A1: Não 
49A2: Eu sim. 
50A3: Eles não… 
 

Face à discordância das hipóteses apresentadas por um dos alunos, a professora, 

indagando de novo, procura esclarecer a diferença exposta, como a seguir se 

observa: 
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51P: Eles tinham quantas? 
52A3: Duas. 
53P: Só duas? 
54A4: Sim professora. 
55A4: Ali dizia que só podia ser dois ingredientes!? 
56P: Sim… 
57P: Mas ao todo, quantos é que ela poderia usar?…  
58P: Ela poderia só usar dois ingredientes de cada vez. Mas ela tinha vários.  
59P: Quantas hipóteses, com aqueles ingredientes, ela poderia combinar? 
60 P: Seis, não era!? 
 

Podemos verificar que o aluno não interpretou corretamente a questão colocada no 

enunciado (“A Clara também queria decorar o seu gelado com dois dos ingredientes. 

De quantas maneiras diferentes poderia a Clara decorar o seu gelado?”), tendo 

subentendido que apenas poderia escolher duas hipóteses (55A). A professora, 

pretendendo garantir a compreensão por parte do aluno, ao responder às suas 

próprias questões (57P a 60P) anula a possibilidade de avaliar se o aluno 

verdadeiramente entendeu o seu erro e não envolve os colegas como recurso de 

apoio à dificuldade manifestada. 

As exteriorizações dos alunos decorrem apenas das indagações/feedback 

desencadeados pela professora que conduz a interação num clima amistoso, não 

ocorrendo iniciações por parte deles. Todas as intervenções dos alunos são 

reguladas pela professora que dirige a interação. 

Quanto às funções de integração, verificamos que é a professora que valida as 

respostas/resultados apresentados sem promover a participação dos alunos no 

processo avaliativo. Ocorre uma correção conjunta de um aspeto não matemático, 

no decorrer da tarefa no quadro (18P: Olha bem para a palavra que escreveste, 

raspas. Vê lá se está bem escrito? 19A: Corrige a palavra “rapa”/raspas) sendo o 

erro aceite sem reprovação, o que confere um clima social que potencia uma 

autoperceção positiva por parte dos alunos facilitadora da aprendizagem. 

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar que os feedbacks da 

professora dão prosseguimento à interação produzindo cadeias interativas do tipo       
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I-R-F-R-F-R-A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta-… Avaliação), como no 

exemplo que a seguir transcrito: 

40P (I): Há mais alguma hipótese, meninos?  
41A1(R): Não. Acho que não professora.  
42P (F): Todos fizeram assim, mais ou menos? Ou houve alguma estratégia diferente? 
43A1 (R): A mim deu o mesmo resultado. 
44P (F): Deu o mesmo resultado? Então deu quantas hipóteses ao todo? 
45A1 (R): Seis.  
46P (A): Seis hipóteses.  
 

Quanto à abordagem ao processo de resolução de problemas, observamos que tem 

maior expressão a revisão dos resultados (fase 4) promovendo a interpretação e 

confirmação dos mesmos (44P: Deu o mesmo resultado? Então deu quantas 

hipóteses ao todo?). Esta é seguida da seleção de operações (fase 2) incitando a 

explicitação da estratégia de resolução do problema (7P: … como é que vais 

descobrir de quantas formas diferentes ela pode decorar o gelado dela?) e da 

compreensão (fase 1) promovendo a compreensão do enunciado (58P: Ela poderia 

só usar dois ingredientes de cada vez. Mas ela tinha vários). O problema não implica 

a resolução de algoritmos (fase 3). 

Em síntese, verificamos que a professora lidera a interação. Faz a gestão da 

participação propondo a colaboração de um aluno na resolução do problema no 

quadro. Interage com os alunos no lugar promovendo a construção conjunta e a 

partilha do conhecimento. Através de sucessivas indagações/feedbacks promove a 

reflexão individual e fomenta o diálogo, alargando as cadeias interativas e guiando 

os alunos na construção de significados partilhados, com maior incidência na 

abordagem à revisão dos resultados. É a professora que valida as respostas, 

aceitando o erro sem reprovação, num clima social envolvente. Quanto aos aspetos 

discursivos das interações, não se observam iniciações por parte dos alunos, 

limitando-se estes a responder às propostas/questões colocadas pela professora. O 

discurso na sala de aula tem funções diferentes para os participantes. Apesar da 
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envolvência, alunos e professora assumem papéis sociais que marcam uma 

assimetria na relação de ensino. 

3.15.- Caso 15 (escola IV, professora/grupo E, Problema 4) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora faz a gestão da 

participação-atenção sugerindo a leitura do enunciado do problema (1P: Lê o 

problema), tornando público o conteúdo do mesmo, como forma de centrar a 

atenção do grupo (2A: A mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços 

para comprar roupas novas para a filha… Quanto pagou a mãe por todas essas 

peças?). Após a leitura, o aluno explicita de imediato a estratégia de resolução 

utilizada (3A) e a professora, através de sucessivas indagações (4P, 7P, 9P, 11P) 

promove justificações/reelaborações por parte do aluno (8A, 10A, 11A) permitindo 

a reflexão individual e a partilha do conhecimento tornando público o raciocínio, 

como se observa no exemplo seguinte:  

3A: Eu fiz todas as peças que a mãe comprou aos preços que lá tinha e deu-me 39 euros: 
14+14+9+2=39. 
4P: Portanto, fizeste uma conta foi isso?  
5A: Sim.  
6A: Fiz a conta com todas as peças que a mãe tinha comprado. 
7P: E qual foi o preço que tu usaste? 
8A: Usei o preço que não estava riscado (correspondente ao preço com reduções). 
9P: Porquê? 
10A: Porque o preço que estava riscado é o preço que ainda não estava na redução. 
11P: Ainda não havia saldos, é isso? 
12A: Sim. 
13P: E agora é que estão em saldos, com redução de preços. 
14P: Está bem.  

Sem fazer referência explícita às diferentes fases de resolução de problemas, dá 

instruções, ao longo da interação, procurando focalizar a atenção do aluno em 

aspetos específicos da tarefa, promovendo a interpretação dos resultados (24P: 

Mas agora vê lá as contas… 25P:Verifica a primeira, para ver se está certa) e sugere 
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a colaboração dos colegas como recurso de ajuda (27P: Os teus colegas podem-te 

ajudar) potenciando a participação de todos na construção da aprendizagem.  

A professora prossegue com o mesmo procedimento interativo na abordagem às 

diferentes questões do enunciado num clima social de envolvimento dos alunos e 

de aceitação das suas sugestões. Face ao erro, valoriza o raciocínio (24P) e sugere a 

focalização nos algoritmos da adição e subtração (25P) propondo a colaboração dos 

alunos no lugar (27P) na revisão do resultado como recurso de ajuda ao colega no 

quadro. Através de indagações (28P) avalia o desempenho global dos alunos (29P, 

32P) e certifica-se dos resultados individuais (36P) validando-os, como observamos 

no excerto seguinte: 

 
22A: A outra pergunta era: “Quanto poupou?” 
23A: E eu fiz uma conta de menos: 39 euros menos 28 euros e deu-me 11 euros. E eu respondi: 
poupou 11 euros. 
24P: Então o teu raciocínio está correto.  
25P: Mas agora vê lá as contas… Verifica a primeira, para ver se está certa. 
26A: … 
27P: Os teus colegas podem-te ajudar.  
28P: A primeira conta, será que está certa? 
29P: Quanto é que vos deu? (dirigindo-se ao grupo). 
30A1: A mim deu-me igual: 14+14+9+2=39 
31P: Deu-te igual: 39 (euros). 
32P: Deu a todos? A ti Cristiana deu? 
33A2: Deu. 
34P: Deu. 
 

Podemos ainda observar, no excerto seguinte, que na abordagem à segunda 

questão (35P) a professora certifica-se que o aluno aplicou as regras da adição com 

números decimais (36P) e, envolvendo toda a turma (38P), questiona os alunos ao 

verificar uma diferença no resultado apresentado e sugere a revisão do mesmo, 

através de um discurso no qual se implica (40P) favorecendo o sentimento de 

grupo. Assim, desencadeia a intervenção espontânea de uma aluna no lugar (41A4), 

que a professora acolhe e através de sucessivas indagações (44P, 46P, 48P) 

promove sucessivas reelaborações de precisão por parte desta (47A4, 49A4):  

 

35P: Agora a segunda. Vamos verificar a segunda. 
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36P: Usaste vírgulas debaixo de vírgulas, unidades debaixo de unidades, Ruben? 
37A: Sim, usei. 
38P: A segunda quanto é que vos deu? (dirigindo-se ao grupo). 
39A3: A mim deu-me 43 (euros) vírgula zero. 
40P: Então porque é que ao Ruben não deu isso? Vamos ver qual é a diferença… 
41A4: Eu… 
42P: Joana… 
43A4: O Ruben, se calhar, pôs 15 euros, mas a Fernanda tinha escolhido dois calções, por isso 
tinha de ser 10.50+15+15+2.50 (43 euros).  
44P: Porquê? Explica lá? 
45A4: … 
46P: Os 10.50 eram de quê? 
47A4: Os 10.50 era do fato de banho, os 15 era de um calção, os outros 15 era de outro calção 
e os 2.50 era do par de chinelos. 
48P: Ela comprou quantos calções? 
49A4: Dois. 
50P: E o par de chinelos. 
51P: Ruben, o que é que te falta aí, então? 
52A: Mais o número 15. 
53P: Mais o número 15. Porquê? 
54A: Porque eram dois calções. 
55P: Porque eram quantos? 
56A: Dois calções. 
57P: Dois calções Então acrescenta lá, para ver se já está certo… 
58A: (Corrige a adição): 10.50+15+15+2.50 (43 euros). 
59P: O que é que vocês podem fazer, quando é assim, para não se enganarem? 
60P: Escrevem o nome da peça de vestuário e o preço à frente, para enumerarem as peças 
todas certinhas. Com o preço à frente já não se enganam. 

 

A interação desencadeada pela professora, suscitando o envolvimento ativo dos 

alunos da turma como recurso de apoio, promoveu a compreensão do enunciado 

do problema e a revisão/correção dos dados apresentados por parte do aluno no 

quadro (56P a 65A) potenciando a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento do pensamento matemático. Finaliza sugerindo uma estratégia de 

planificação mais eficaz, do seu ponto de vista, para evitar o erro (59P, 60P) sem, no 

entanto, ouvir outras possíveis sugestões dos alunos. 

As exteriorizações dos alunos são, na maioria, decorrentes das indagações/feedback 

desencadeados pela professora que conduz a interação num clima amistoso, 

verificando-se, também, intervenções espontâneas por parte daqueles, que a 

professora potencia como recurso de ajuda ao grupo.  
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Quanto às funções de integração, verificamos que a professora avalia as 

respostas/resultados apresentados, mas recorre também ao grupo potenciando a 

participação dos alunos no lugar, envolvendo-os no processo avaliativo. Ocorre uma 

correção conjunta (51P, 52A) transcrita no excerto anterior, sendo o erro aceite sem 

reprovação, o que confere um clima social que potencia uma autoperceção positiva 

por parte dos alunos, facilitadora da aprendizagem. 

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar que os feedbacks da 

professora dão prosseguimento à interação produzindo cadeias interativas 

alargadas, do tipo I-R-F-R-F-…A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta- … 

Avaliação), como no exemplo que a seguir apresentamos: 

 

1P (I): Lê o problema. 
2A (R): “A mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para comprar roupas 
novas para a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns chinelos. E a 
pergunta é: “Quanto pagou por todas essas peças?” 
3A (R): Eu fiz todas as peças que a mãe comprou aos preços que lá tinha e deu-me 39 euros 
(14+14+9+2=39). 
4P (F): Portanto, fizeste uma conta foi isso? 
5A (R): Sim.  
6A (R): Fiz a conta com todas as peças que a mãe tinha comprado. 
7P (F): E qual foi o preço que tu usaste? 
8A (R) : Usei o preço que não estava riscado (correspondente ao preço com reduções). 
9P (F): Porquê? 
10A (R): Porque o preço que estava riscado é o preço que ainda não estava na redução. 
11P (F): Ainda não havia saldos, é isso? 
12A (R): Sim. 
13P (F): E agora é que estão em saldos, com redução de preços. 
14P (A): Está bem.  
 

Quanto ao processo de resolução de problemas, observamos que a abordagem com 

maior expressão incide na revisão dos resultados (fase 4), à semelhança do que 

ocorre no Problema 3, promovendo a interpretação e confirmação dos mesmos 

(51P: P: Ruben, o que é que te falta aí, então?). Esta é seguida da compreensão (fase 

1) promovendo a compreensão do enunciado (48P: Ela comprou quantos calções?), 

da planificação de operações (fase 2) incitando a explicitação das estratégias de 

resolução do problema (85P: E então? Como é que fizeste?), sendo a resolução de 
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operações (fase 3) a de menor expressão (36P: Usaste vírgulas debaixo de vírgulas, 

unidades debaixo de unidades, Ruben?).  

Em síntese, e à semelhança do que ocorre na abordagem ao Problema 3 (Caso 13), 

verificamos que a professora lidera a interação fazendo a gestão da participação 

sugerindo a colaboração de um aluno na resolução da tarefa no quadro. Interage 

com os alunos no lugar, promovendo a participação ativa dos alunos na construção 

e na partilha do conhecimento. Através de sucessivas indagações/feedbacks 

promove a reflexão individual e fomenta o diálogo, alargando as cadeias interativas 

e guiando os alunos na construção de significados partilhados, com maior incidência 

na abordagem à revisão dos resultados. É a professora que valida as respostas 

envolvendo também os alunos no processo avaliativo, à semelhança da situação 

anterior (Caso 14), aceitando o erro sem reprovação, num clima social envolvente, 

comum nas duas atividades. Quanto aos aspetos discursivos das interações, 

verificamos que ocorrem algumas iniciações por parte dos alunos, não ocorrendo o 

mesmo no Problema 3. Estes respondem às propostas/questões colocadas pela 

professora, mas intervêm espontaneamente participando na construção conjunta 

do conhecimento. O discurso na sala de aula, apesar do clima social envolvente, 

tem funções diferentes para os participantes. Alunos e professora assumem papéis 

sociais que marcam uma assimetria na relação de ensino. 

3.16.- Caso 16 (escola V, professora/grupo F, problema 4) 

Ao nível das funções transacionais e de ajuda, a professora solicita a participação de 

um aluno para a resolução da tarefa no quadro fazendo, assim, a gestão espácio-

temporal e de participação-atenção. Sugere a leitura do problema (1P: Lê o 

enunciado do problema) tornando público o conteúdo do mesmo, como forma de 
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centrar a atenção de todos os alunos (2A: “A mãe da Fernanda aproveitou a época 

de redução de preços para comprar roupas novas para a filha…”). Sem fazer 

referência explícita às diferentes fases de resolução de problemas, dá instruções 

focalizando a atenção do aluno em aspetos específicos do enunciado, de forma 

enfática, promovendo a compreensão do enunciado e orientando a ação do mesmo 

(3P: Ora vamos lá olhar para a montra e identificar, i-den-ti-fi-car o fato de banho, 

os calções e os chinelos; 5P: Para além disso, identificar... dizer quais são os preços).  

Prossegue a interação, através de sucessivas indagações, avaliando a compreensão 

da informação (7P, 9P) e promove a reflexão por parte do aluno (8A, 10A) 

permitindo a partilha do conhecimento e tornando público o raciocínio, validando 

as respostas (11P) sem envolver os alunos no processo avaliativo, como observamos 

no excerto seguinte: 

7P: Gonçalo, o que são esses 9 euros? 
8A: Estes 9 euros… são do fato de banho. 
9P: Ela comprou quantos fatos de banho? 
10A: Comprou um. 
11P: Certo. Então esse valor está correto. 
 

Repete o mesmo procedimento interactivo, promovendo a compreensão e 

conduzindo passo a passo a ação do aluno na resolução da tarefa (15P, 17P, 19P, 

22P, 25P, 27P, 29P, 32P) num clima social afável, como se observa no exemplo a 

seguir:  

15P: Ora… tu sabes que esse valor corresponde ao preço do… 
16A: Fato de banho. 
17P: Agora, para além do fato de banho, ela comprou também… 
18A: Os calções. 
19P: Comprou só uns calções? 
20A: Dois. 
21P: Comprou dois. 
22P: Então… quanto é que custa um calção? 
23A: Catorze. 
24P: Catorze.  
25P: Comprou só um? 
26A: Não. 
27P: Comprou quantos? 
28A: Dois. 
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29P: Então? 
30A: Catorze… vinte e oito. 
31P: Ah! 
32P: Então nos calções gastou… quanto? 
33A: Vinte e oito euros: 2,8. 
34P: Ai… vinte e oito, eu estou a ver bem vinte e oito? 
35A: Apaga 2,8 (fica a olhar…). 
36P: Como é que se representa vinte e oito euros?(dirigindo-se à turma) 
37A: Continua a olhar… 
38P: P: Como é que se representa vinte e oito euros? 
39A1: Vinte e oito é o 8 das unidades e o 2 dasdezenas 
40A: 28 (escreve de acordo com a indicação do colega e começa a fazer a adição). 
 
 

O aluno foi avançando passo a passo na resolução da tarefa guiado pela professora, 

até que, verificando um erro na representação numérica de vinte e oito (33A), 

chama a atenção para o mesmo (34P) sem o corrigir e dá algum tempo ao aluno 

para refletir, mas perante o seu silêncio faz uma indagação dirigida à turma (36P, 

38P) respondendo de imediato uma aluna no lugar (39A1) ajudando, assim, o colega 

no quadro na correção da escrita do número, a partir da qual este efetuou a adição 

com sucesso. A professora aceitou o erro sem reprovação o que confere um clima 

social que potencia uma autoperceção positiva por parte dos alunos facilitadora da 

aprendizagem. 

Mantém o mesmo padrão interativo através de indagações sucessivas (41P, 43P, 

46P, 48P, 50P, 52P, 56P, 58P) conduzindo a ação do aluno até à conclusão da tarefa: 

41P: O que é que tens aí? 
42A: Nove euros, dois euros e… 
43P: Os dois euros correspondem a quê? 
44A: Aos chinelos. 
45P: Certo!  
46P: E os 28 correspondem?… 
47A: Aos calções. 
48P: Então… e agora o que é que vais fazer? 
49A: Uma conta de mais. 
50P: Porquê? 
51A: Porque temos que somar… euros. 
52P: O que é que tu queres saber? Qual é a pergunta para esta situação problemática? 
53A: “Quanto pagou a mãe por todas essas peças?” 
54P: Então vamos lá fazer a continha… 
55A: 39 euros (efetua a adição contando pelos dedos e regista o resultado). 
56P: Então qual é a resposta a esta situação problemática? 
57A: A mãe da Fernanda pagou 39 euros. 
58P: 39 euros… pelas?… 
59A: Pelas peças de roupa. 
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60P: Sim, muito bem. 
 

As exteriorizações dos alunos decorrem das indagações/feedbacks desencadeados 

pela professora que conduz a interação, centrada no aluno no quadro, num clima 

social amistoso. 

Quanto às funções de integração, verificamos que é a professora que valida as 

respostas/resultados apresentados, como observado nos excertos atrás transcritos 

(11P, 45P, 60P) e promove a participação dos alunos no lugar (36P) como recurso de 

ajuda ao colega no quadro.  

Ao nível da estrutura da participação, podemos observar que os feedbacks da 

professora dão prosseguimento à interação produzindo cadeias interativas do tipo 

I-R-F-R-F-A (Iniciação-Resposta-Feedback-Resposta- Avaliação), como no exemplo 

que a seguir apresentamos: 

 
1P (I): Lê o enunciado do problema. 
2A (R): (Lê o problema): a mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para 
comprar roupas novas para a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns 
chinelos. Quanto pagou a mãe por todas essas peças? 
3P (F): Ora vamos lá olhar para a montra e identificar, i-den-ti-fi-car (enfatiza a palavra) o fato 
de banho, os calções e os chinelos.  
4A (R): (Começa a escrever no quadro): 9 euros… 
5P (F): Para além disso, identificar... dizer quais são os preços. Certo? Então vamos lá ver… 
6A (R): 9 euros (preço do fato de banho), 2 euros (preço dos chinelos) … 
7P (F): Gonçalo, o que são esses 9 euros? 
8A (R): Estes 9 euros… são do fato de banho. 
9P (F): Ela comprou quantos fatos de banho? 
10A (R): Comprou um… 
11P (A): Certo. Então esse valor está correto. 
 

Quanto ao processo de resolução de problemas, destaca-se a abordagem à 

compreensão do problema (fase 1) promovendo a compreensão do enunciado (3P: 

Ora vamos lá olhar para a montra e identificar, i-den-ti-fi-car o fato de banho, os 

calções e os chinelos), seguida da revisão de resultados (fase 4) promovendo a 

interpretação e confirmação dos mesmos (56P: Então qual é a resposta a esta 

situação problemática?), da planificação de operações (fase 2) incitando a 
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explicitação das estratégias de resolução (48P: Então… e agora o que é que vais 

fazer?) e finalmente, com menor expressão, a resolução de operações (fase 3) 

Em síntese, verificamos que a professora lidera a interação fazendo a gestão da 

participação sugerindo a colaboração de um aluno para a resolução da tarefa no 

quadro, regulando passo a passo a ação deste, mas interagindo com os alunos no 

lugar face à dificuldade manifestada pelo colega, promovendo, assim, a ajuda e a 

construção conjunta do conhecimento. Através de sucessivas indagações/feedbacks 

promove a reflexão individual alargando as cadeias interativas e guiando o aluno, 

no qual centra a interação, na construção de significados partilhados, com maior 

incidência na abordagem à compreensão do problema. A professora valida as 

respostas aceitando o erro sem reprovação, num clima social amistoso. Quanto aos 

aspetos discursivos das interações, verificamos que não ocorrem iniciações por 

parte dos alunos. Estes apenas respondem às propostas/questões colocadas pela 

professora tendo intervindo, pontualmente, na ajuda à dificuldade manifestada 

pelo colega no quadro favorecendo a construção conjunta do conhecimento. O 

discurso na sala de aula tem funções diferentes para os participantes. Alunos e 

professora assumem papéis sociais que marcam uma assimetria na relação de 

ensino. 

4.- RESULTADOS II: ANÁLISE QUANTITATIVA DA ESTRUTURA, 
FUNCIONALIDADE E CONTEÚDO DA INTERAÇÃO VERBAL 

As 16 atividades de avaliação pública de problemas matemáticos foram transcritas e 

segmentadas em mensagens verbais, de acordo com os critérios metodológicos 

expostos no ponto 2.4. Com a excepção do caso 13 (do qual não foi possível 

recuperar a totalidade do filme), na gravação da atividade mais breve registaram-se 
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60 mensagens e na mais extensa 83. Destacam-se, no entanto, os Grupos C e E com 

maior número de interações (média de 109 e 92, respetivamente). 

No conjunto das atividades registaram-se 1137 mensagens. As professoras 

verbalizaram um total de 691 mensagens (60,8%), os alunos-alvo, no quadro, 350 

mensagens (30,8%) e o resto dos alunos da aula 96 mensagens (8,8%). 

Cada mensagem foi categorizada quanto ao papel desempenhado por cada um dos 

atores na estrutura da participação da atividade, quanto à sua função transacional 

no marco do intercâmbio comunicativo entre os mesmos, quanto aos tipos de ajuda 

(gerais e específicas) que promoviam, e quanto ao seu conteúdo matemático. Nesta 

última dimensão, analisaram-se unicamente as mensagens da professora. 

Considerou-se, por um lado, a fase do processo de resolução do problema 

matemático em que se centrava a mensagem verbal; e, por outro lado, os critérios 

gerais e específicos de avaliação matemática (explorados no primeiro estudo 

empírico desta tese). 

As tabelas seguintes refletem a frequência e proporção de mensagens que foram 

classificadas nas categorias de cada dimensão, em função dos papéis dos 

participantes (professor, aluno-alvo no quadro e o resto dos alunos que 

permanecem nos seus lugares). No total, realizaram-se 6351 categorizações das 

mensagens verbais registadas no conjunto das trascrições. 
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Tabela 6.10. Frequência e percentagem de cada categoria interativa das mensagens em função 
do emissor 

Papel do emissor Aluno no quadro Aluno 
mesa Coletivo Professor Total 

Dimensão Categoria F % F % F % F % F % 

Estrutura 

Iniciação 3 3,1 16 16,7 0 0 77 80,2 96 8,4 
Resposta 337 80,2 59 14 9 2,1 15 3,6 420 36,9 
Avaliação 0 0 3 3,1 1 1 94 95,9 98 8,6 
Feedback 10 1,9 8 1,5 0 0 505 96,6 523 46 

Transação 
Incitação 4 0,8 7 1,4 0 0 476 97,7 487 42,8 

Exteriorização 152 69,4 34 15,5 1 0,5 32 14,6 219 19,3 
Integração 194 45 45 10,4 9 2,1 183 42,5 431 37,9 

Ajuda I 
(geral) 

Gestão 4 4,5 5 5,6 0 0 80 89,9 89 7,8 
Instrução 0 0 2 2,3 0 0 85 97,7 87 7,7 
Indagação 0 0 0 0 0 0 311 100 311 27,4 
Sinalização 97 66,9 19 13,1 0 0 29 20 145 12,8 
Elaboração 46 78 11 18,6 1 1,7 1 1,7 59 5,2 

Dúvida 9 60 4 26,7 0 0 2 13,3 15 1,3 
Avaliação 40 19,9 27 13,4 9 4,5 125 62,2 201 17,7 
Correção 13 38,2 2 5,9 0 0 19 55,9 34 3 

Reelaboração 141 71,9 16 8,2 0 0 39 19,9 196 17,2 

Ajuda II 
(específica) 

Espacio-temp. 3 12 1 4 0 0 21 84 25 2,2 
Colaboração 1 14,3 3 42,9 0 0 3 42,9 7 0,6 
Participação 0 0 1 1,9 0 0 53 98,1 54 4,7 
Planificação 0 0 0 0 0 0 12 100 12 1,1 
Focalização 0 0 2 5,9 0 0 32 94,1 34 3 
Operação 0 0 0 0 0 0 44 100 44 3,9 
Inferência 0 0 0 0 0 0 274 100 274 24,1 
Evocação 0 0 0 0 0 0 33 100 33 2,9 
Questão 0 0 0 0 0 0 4 100 4 0,4 
Esq-dado 97 67,4 18 12,5 0 0 29 20,1 144 12,7 

Ação 0 0 1 100 0 0 0 0 1 0,1 
Concetual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procedimental 46 78 11 18,6 1 1,7 1 1,7 59 5,2 
Precisa 8 80 1 10 0 0 1 10 10 0,9 

Imprecisa 1 20 3 60 0 0 1 20 5 0,4 
Acordo 26 15,3 18 10,6 6 3,5 120 70,6 170 15 

Não acordo 14 45,2 9 29 3 9,7 5 16,1 31 2,7 
Externa 0 0 1 8,3 0 0 11 91,7 12 1,1 

Conjunta 13 59,1 1 4,5 0 0 8 36,4 22 1,9 
De precisão 141 75 16 8,5 0 0 31 16,5 188 16,5 
De exemplo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
De síntese 0 0 0 0 0 0 8 100 8 0,7 
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Tabela 6.11. Frequência e percentagem de mensagens de avaliação e feedback do professor em 
função do seu conteúdo matemático 

 
Dimensão Categoria F % 

Processo 

Compreensão 119 19,8 
Planificação 224 37,3 
Resolução 67 11,1 

Revisão 156 26 
Outros 35 5,8 

Critério_I 
(geral) 

Procedimental 63 10,5 
Habilidades 430 71,5 
Resultado 13 2,2 

Forma 62 10,3 
Autorregulação 10 1,7 

Outros 23 3,8 

Critério_II 
(específico) 

Operações 52 8,7 
Tabuadas 0 0 

Cálculo mental 3 0,5 
Números 4 0,7 
Reduções 4 0,7 
Geometria 0 0 

Automatização 0 0 
Raciocínio 150 25 

Compreensão 116 19,3 
Criatividade 0 0 

Generalização 0 0 
Operação 65 10,8 

Análise 96 16 
Atenção 3 0,5 

Apresentação 12 2 
Notação 1 0,2 

Resultado final 62 10,3 
Tempo 3 0,5 

Autonomia 0 0 
Esforço 7 1,2 
Outros 23 3,8 

 

4.1.- Estrutura comunicativa e transacional 

A análise das transcrições mostra claramente uma estrutura de participação muito 

articulada, principalmente entre a professora e o aluno que vai ao quadro. Não se 

registaram mensagens isoladas nem configurações monologais. Praticamente, a 
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totalidade das mensagens estruturaram-se em configurações conversacionais IRA, 

IRAF e, sobretudo, IRF. A prova Qui-quadrado não deteta diferenças significativas 

entre os 6 grupos-turma (A, B, C, D, E, F) quanto à distribuição das categorias da 

estrutura comunicativa; nem tampouco quanto às categorias transacionais. 

A estrutura comunicativa IRF (iniciação-resposta-feedback), predominante no 

conjunto das atividades, organiza-se na maioria das ocasiões em torno de uma 

sequência típica, com papéis claramente marcados. A sequência comunicativa é 

iniciada em 80% das vezes pela professora, no entanto, também se observa um 

número signficativo de iniciações (16%) por parte dos alunos no lugar. Em 

contrapartida, o aluno-alvo que vai ao quadro, adopta um papel mais passivo ou 

reativo, acumulando 80% das respostas. A professora acumula, finalmente, mais de 

95% das avaliações e retroalimentações (Figura 6.1). A comparação das 

percentagens de distribução destas categorias com a prova Qui-quadrado (junto com 

o cálculo do correspondente coeficiente de contingência) confirma a 

significatividade das diferenças entre os alunos (que ficam no lugar e os que vão ao 

quadro) e as professoras, em função dos papéis (iniciação, resposta, avaliação ou 

feedback) que tendem a assumir na estrutura comunicativa (X2=966,3; C= 0,68; 

p<0,01).  
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Figura 6.1. Frequência das mensagens em função da categoria estrutural e o papel do emissor 

 
 
 

A análise da função transacional das mensagens mostra um padrão similar quanto 

às incitações, acumuladas quase exclusivamente pelas professoras, e quanto às 

exteriorizações, registadas numa proporção significativamente maior pelos alunos 

(Figura 6.2). No entanto, chama a atenção, que os alunos tenham registado mais 

integrações que as professoras, o que supõe uma elevada participação na correção 

ou reelaboração das suas próprias respostas (X2=545,7; C= 0,57; p<0,01). Por outro 

lado, salvo algumas respostas de integração, constata-se pouca participação 

coletiva dos alunos. Isto quer dizer que as professoras focalizaram quase sempre as 

solicitações de participação mediante perguntas e instruções dirigidas a alunos 

concretos (principalmente ao que estava no quadro, mas também a alguns dos que 

permaneciam nos seus lugares). 
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Figura 6.2. Frequência das mensagens em função da categoria de transação e o papel do emissor 

 

4.2. - Funções de ajuda 

A análise das ajudas implicadas nas mensagens comunicativas (Figuras 6.3 e 6.4) 

produz alguns resultados destacáveis. O mais claro é a concessão, quase em 

exclusivo, de determinados tipos de ajuda no papel do professor. Concretamente, 

as professoras emitem mais de 90% das gestões, das instruções e das indagações 

(neste caso 100%). As indagações consistem, principalmente, em perguntas 

dirigidas a facilitar uma inferência procedimental sobre as operações de resolução 

do problema, e em menor medida a ajudar o aluno a evocar conhecimentos prévios 

(são escassas, no entanto, as solicitações centradas na formulação de dúvidas 

concretas, por parte do aluno). As instruções repartem-se equilibradamente em 
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diferentes funções específicas relacionadas, principalmente, com solicitar a 

planificação de uma estratégia, a focalização da atenção ou a realização de um 

cálculo numérico. 

Os alunos, por sua vez, asumem a função de colocar dúvidas (87% das dúvidas são 

verbalizadas pelos alunos), elaborar (98% das elaborações) e reelaborar as 

respostas (80%). Como é lógico numa tarefa centrada na resolução de um 

problema, as elaborações são exclusivamente procedimentais (não se verbaliza 

nenhum conceito matemático). As reelaborações, na sua maioria realizadas pelo 

aluno-alvo, consistem sobretudo em precisões de uma resposta anterior. 

Outras funções mais repartidas entre os diferentes atores são a sinalização ou 

verbalização de dados do problema, a avaliação (com muito mais expressões de 

acordo que de desacordo com a mensagem emitida por outro participante), e a 

correção dos supostos erros. Em função do emissor, a prova Qui-quadrado e a prova 

z confirmam que existem diferenças significativas na proporção de avaliações, a 

favor das professoras, e nas sinalizações, a favor dos alunos (X2=707,7; C= 0,62; 

p<0,01). Por sua vez, embora as professoras verbalizem 60% das correções, a 

diferença em função do emissor não é realmente significativa; isto é, a função de 

corrigir erros na resolução do problema realiza-se de um modo mais simétrico ou, 

pelo menos, é partilhada com os próprios alunos que vão ao quadro (que corrigem 

ou se autocorrigem em 38% das situações), e em menor medida com os que 

permanecem nos seus lugares (6%). 

Enquanto as sinalizações e avaliações são relativamente frequentes (ambas 

acumulam mais de 30% das mensagens), as correções são surprendetemente 

escassas, principalmente devido ao facto dos alunos cometerem poucos erros 

durante esta atividade (já que as professoras tinham supervisionado a atividade 

prévia da realização individual dos exercícios). Só foram classificadas nesta 

categoria 32 mensagens (3% no total). Estas mensagens centram-se quase 
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exclusivamente nos erros do aluno que está no quadro, mas são verbalizados tanto 

pelos alunos (sobretudo coletivamente), como pela professora. Quase dois terços 

do total das correções (1,9%) foram categorizadas como correções conjuntas. Isto 

quer dizer que o aluno no quadro participou verbalmente no processo de correção 

de boa parte dos seus próprios erros. 

Figura 6.3. Frequência das mensagens em função da categoria geral de ajuda e o papel do 
emissor 
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Figura 6.4. Frequência das mensagens em função da categoria específica de ajuda e o papel do 
emissor 

 
 
 

Os perfis de ajuda que acabámos de descrever são muito similares entre uns grupos 

e outros, de modo que as caraterísticas dos alunos ou da professora não têm uma 

influência clara. A prova Qui-quadrado deteta, na obstante, algumas diferenças 

significativas entre as professoras em função do uso de algumas categorias de ajuda 

(X2=100,9; C= 0,28; p<0,01). Estas diferenças afetam principalmente a gestão (as 

professoras dos grupos C, E, F utilizam bastante menos que o resto); as avaliações (a 

professora do grupo A utiliza menos que o resto); as correções (apenas os grupos C, 

D, F as utilizam); e as reelaborações (no grupo E a percentagem de mensagens 

categorizadas como tais é significativamente menor do que no resto). 
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4.3.- Conteúdo matemático da avaliação 

Os processos de resolução de problemas matemáticos que tiveram uma maior 

percentagem de mensagens do professor são a planificação de operações, seguido 

da revisão e da compreensão do problema (Figura 6.5). 

Figura 6.5. Percentagem das mensagens do professor em função do processo de resolução do 
problema a que se referem 

 
 

 

Cabe assinalar, no entanto, algumas diferenças significativas entre as professoras, 

em função do perfil de distribuição destas percentagens (X2=163,2; C= 0,46; p<0,01). 

Assim, as professoras dos grupos A e F verbalizaram uma percentagem 

significativamente maior de mensagens centradas na compreensão do problema 

(30% e  37,5%, respetivamente) que o resto; por sua vez, nos grupos C e D, registou-

se uma percentagem significativamente maior de mensagens centradas na 

planificação de estratégias para resolver o problema (48% e 50,5%, respetivamente); 
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no grupo B registou-se uma percentagem significativamente maior de mensagens 

centradas na resolução do problema (33%); e a professora do grupo E emitiu uma 

percentagem maior de mensagens de revisão do resultado (51,5%). 

Quanto ao critério de avaliação implícito nas  mensagens das professoras, observa-

se, claramente, uma preponderância nos critérios centrados nas habilidades 

cognitivas, concretamente, raciocínio, compreensão e análise (Figuras 6.6 e 6.7). As 

mensagens relacionadas com a avaliação da capacidade de autorregulação (o 

controlo do tempo, a autonomia e o esforço) têm, sem dúvida, uma escassa 

presença no discurso, assim como a avaliação de aspetos meramente formais. 

Também são muito escassas as mensagens centradas na supervisão de conteúdos 

curriculares, salvo, lógicamente, as operações aritméticas, que são objeto de 8,7% 

das intervenções das professoras. 

Figura 6.6. Percentagem das mensagens do professor em função do critério de avaliação geral 
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Figura 6.7. Frequência das mensagens do professor em função do critério de avaliação específico 

 
 

Novamente se compararmos o comportamento das professoras de cada grupo 

detetam-se algumas diferenças significativas (X2=130,2; C= 0,42; p<0,01). A 

professora do grupo C centra-se, quase exclusivamente, na supervisão das 

habilidades de compreensão e racicocínio (86,4%); por sua vez, o resto das 

professoras repartem um pouco mais as suas mensagens entre outras funções 

avaliativas. Concretamente, as professoras dos grupos B (25,3%) e, em menor 

medida, A (14,5%) e F (12,5%), dedicam bastantes intervenções às operações 

aritméticas; a do grupo E à supervisão do resultado (27,3%); a professora do grupo 

D, finalmente, é a que mais intervem na avaliação dos aspetos formais (9,7%), e é 

quase a única que presta alguma atenção à autorregulação (5,4%). 
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5.- DISCUSSÃO 

O principal objetivo deste segundo estudo empírico era descrever qualitativa e 

quantitativamente as peculiaridades da interação educativa numa das práticas de 

avaliação mais desenvolvidas nas aulas de matemática: as atividades de avaliação 

pública focalizada. A principal peculiaridade desta prática é a revisão conjunta do 

processo de resolução de um problema matemático, a partir de um exercício que um 

dos alunos (o aluno-alvo) resolve publicamente no quadro. 

Como já argumentámos, a avaliação pública focalizada é mais eficiente que outras 

alternativas de avaliação individual privada, em que o professor revê, uma por uma, 

as tarefas de cada aluno, na própria aula ou em casa. Em vez de avaliar 20 ou 25 

tarefas, o professor analisa uma só: a que é resolvida publicamente por um dos 

alunos no quadro. Ao mesmo tempo, espera que esta atividade pública de avaliação, 

ajude os companheiros a autoavaliar os seus próprios exercícios (que anteriormente 

realizaram de forma individual) e inclusivamente que participem na coavaliação do 

aluno-alvo. Ao contrário, a atividade seria unicamente útil para este último e uma 

perda de tempo para os demais. 

A principal dificuldade, por outro lado, reside em conseguir que todos os alunos, e 

não só o que está no quadro, se implique efetivamente na autoavaliação dos seus 

próprios exercícios. Esta atividade requere um complexo processo de transação e 

ajuda entre os diferentes atores que participam, e não só entre o professor e o 

aluno-alvo. 

Os resultados anteriores permitiram-nos documentar estes processos 

comunicativos, registados ao longo de 16 atividades de avaliação pública de 

problemas matemáticos, no 4º ano de escolaridade. A seguir discutiremos os 

principais resultados encontrados relativamente às caraterísticas da dinâmica 
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comunicativa e avaliativa deste tipo de práticas, assim como sobre o conteúdo e os 

critérios avaliativos que se refletem. 

5.1. Caraterísticas comunicativas das atividades de avaliação 
pública de problemas matemáticos 

A avaliação pública individual (focalizada no aluno-alvo que resolve um problema no 

quadro) é uma atividade típica de ensino da matemática em todos os níveis 

educativos. Trata-se, porém, de uma atividade mais complexa do à primera vista 

possa parecer. Esta complexidade não reside tanto na dificuldade de avaliar o 

aluno-alvo, como em conseguir que o resto dos companheiros, tomando como 

espelho a referida avaliação, consigam autoavaliar os seus próprios exercícios, 

detetar os seus erros e implicar-se ativamente em corrigi-los. Para isso o professor 

deve gerir a participação de todos os alunos no processo de coavaliação do 

problema que se resolve no quadro. 

Nas páginas anteriores documetámos os processos comunicativos que caracterizam 

este tipo de atividade numa ampla amostra de salas de aula do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Os resultados destacam certas peculiaridades do discurso e da estrutura 

conversacional, assim como dos diferentes tipos de ajuda, promovidos para facilitar 

uma avaliação formativa. 

5.1.1. Estrutura da participação 

Após a análise da interação educativa na avaliação pública focalizada de problemas 

matemáticos verificámos, quanto à estrutura dos intercâmbios comunicativos, que 
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as atividades assentam, principalmente, num discurso articulado com base em 

configurações de iniciação-resposta-feedback (IRF).  

Todos os casos estudados mostram um perfil muito similar. A sequência é iniciada 

(I), maioritariamente, pelas professoras, sendo estas a liderar a emissão de 

mensagens e monopolizando, também, as avaliações e os feedbacks. Observa-se 

um número reduzido de intervenções (I) por parte dos alunos no lugar. Apenas em 

6, das 16 atividades analisadas, alguns alunos no lugar (12 no total) tomam a 

iniciativa de participar revelando, explicitamente, envolvimento na tarefa (Caso 3, 6, 

7,  9, 12 e 15); sendo de salientar que, em duas das atividades (Casos 3 e 6),  os 

alunos que intervêm espontaneamente (I) não obtêm resposta da professora que, 

centrada na interação com o aluno no quadro, parece não valorizar a participação 

daqueles na dinâmica da aula e da aprendizagem, induzindo, aparentemente (no 

Caso 6), alguma desmotivação nos mesmos. No entanto, a mesma professora 

(Grupo B), na atividade seguinte (Problema 3), acolhe a intervenção espontânea (I) 

de um aluno no lugar, que, autoavaliando a sua produção, verifica um erro e o 

corrige, e pede para explicar no quadro. Neste processo de autoavaliação, o aluno 

participa diretamente na gestão e supervisão da sua aprendizagem (Johnson, 

Johnson & Stanne, 2000) e a professora valoriza a sua participação potenciando a 

construção conjunta do conhecimento, contrariamente à interação estabelecida na 

atividade anterior (Problema 2).   

Os alunos no quadro, alunos-alvo, revelam um papel mais passivo, cujas 

intervenções se focalizam nas respostas (R) às questões colocadas pelas 

professoras, em todas as atividades analisadas.  A grande maioria destas respostas 

consiste em exteriorizações dos raciocínios e decisões tomadas na resolução do 

problema matemático em questão. 

Por sua vez, o professor acumula a imensa maioria das iniciações, avaliações e 

retroalimentações. As primeiras consistem sobretudo em incitações interrogativas 
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(indagações) e, em menor quantidade, imperativas (solicitações e instruções); as 

avaliações consistem sobretudo em manifestações de acordo com uma resposta do 

aluno; enquanto que os feedback implicam maioritariamente uma reformulação ou 

ampliação da dita resposta. 

Um resultado destacável em relação a esta última consideração é que os alunos que 

foram ao quadro registaram um número de integrações semelhante ao dos 

professores. Este dado sugere que os alunos participaram verbalmente na 

articulação das ideias que verbalizaram os companheiros ou o próprio professor, 

mas foi sobretudo o aluno-alvo que o fez. A participação individual ou coletiva do 

resto dos alunos foi bastante escassa, pois só verbalizaram 12% das mensagens de 

integração. Consequentemente, poderá dizer-se que a sua implicação no processo 

de coavaliação foi insuficiente. 

Ponte et al. (2007) salientam a importância da exteriorização e da partilha dos 

pensamentos dos alunos e do professor para desenvolver a negociação de 

significados matemáticos, com vista à construção de um significado socialmente 

partilhado e compreendido por todos.  Neste sentido, referem os autores, que: 

… os significados matemáticos não existem por si mas são gerados durante o 
processo de comunicação e interação social. Neste processo de construção do 
conhecimento matemático é também fundamental que os alunos possam envolver-
se em momentos efetivos de discussão, regulada direta ou indiretamente pelo 
professor, em que tenham oportunidade de argumentar, defendendo as suas 
posições, bem como de questionar e apresentar argumentos contra as ideias dos 
outros (e do próprio professor). A discussão, ao pressupor uma certa igualdade de 
papéis, envolve os alunos (e o professor) numa partilha de significados e ideias 
matemáticas construídos e partilhados oralmente na sala de aula, valorizando a 
argumentação, quer na defesa das ideias matemáticas quer na construção de 
exemplos ou contraexemplos, com o objetivo de confirmar ou infirmar relações 
matemáticas, quer na apresentação de conjeturas e de estratégias de resolução de 
problemas quer na exploração de novos caminhos (p. 47). 

 

Verifica-se, em todos os Casos, que é a professora a promover a interação com a 

turma a partir da leitura oral do problema, propondo a participação de um aluno, 
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na maioria dos grupos (C, D, E e F), ou efetuada por ela própria (Casos A e B), 

centrando, assim, a atenção do grupo e tornando público o enunciado. 

Em todas as atividades analisadas a professora focaliza a interação com o aluno-

alvo, que vai ao quadro, sendo reduzida, no geral,  a interação estabelecida com os 

alunos no lugar. Não ocorre, em 2 das 16 atividades (Casos 11 e 13), qualquer 

interação com estes e observa-se, ainda, a ocorrência exclusiva de advertências aos 

alunos no lugar nos Casos 5, 6, 8 e 10. Destaca-se, no entanto, pelo 

envolvimento/participação ativa dos alunos no lugar, uma atividade (Caso 15) na 

qual a professora, alargando a discussão a toda a turma, promove e potencia a 

construção conjunta do conhecimento, fomentando a reflexão e o diálogo, 

alargando as cadeias interativas e guiando os alunos na construção de significados 

partilhados, promove a participação destes no processo avaliativo, num clima social 

envolvente e confiante. Assim, segundo Orton (2004), a professora destaca a 

importância do envolvimento dos alunos para que a discussão seja proveitosa para 

todos os intervenientes. 

Quanto à participação dos alunos no processo avaliativo é de salientar que apenas 

ocorre em 6 das 16 atividades analisadas (Casos 1, 3 7, 9, 14 e 15). Esta diminuta 

participação dos alunos neste processo prende-se com o predomínio de situações 

de heteroavaliação, em que o professor avalia e corrige o aluno que resolve o 

problema no quadro, face ao reduzido número de episódios de coavaliação, em que 

os companheiros colaboram ativamente no referido processo, autoavaliando a sua 

tarefa e/ou corrigindo o colega no quadro. Vários autores subinham a importância 

da participação dos alunos na validação dos raciocínios/resultados, em vez do certo 

ou errado decidido, apenas, pelo professor (Serrazina, 2008; Serrazina & Ribeiro, 

2012). Neste sentido, é importante descentralizar a autoridade do professor 

solicitando aos alunos justificações das suas produções de modo a que estes 
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possam também assumir o poder de decidir o que está certo ou errado (Martinho & 

Ponte, 2005). 

Em todos os Casos se observa que a gestão da atividade ocorre de forma diretiva, 

assimétrica, sendo as professoras a liderar toda a interação, regulando a 

participação dos alunos, ora promovendo a reflexão individual e a partilha do 

raciocínio, através de indagações, potenciando o confronto de ideias tornando-as 

públicas, alargando e enriquecendo, assim, o conhecimento de cada um, ora 

conduzindo os alunos na resolução da tarefa, orientando a ação dos mesmos, 

através de sucessivas instruções. Parafraseando Monardi (2002), o professor é ator 

e gestor das situações que conduz no interior da aula.  

Alunos e professoras assumem papéis sociais que marcam uma assimetria ou 

hierarquia na relação de ensino, predominando a interação vertical entre 

professora e alunos.  Não são promovidas interações entre os alunos, em nenhuma 

das 16 atividades analisadas. 

A estrategia que principalmente se utiliza para conseguir que o resto dos alunos se 

impliquem na coavaliação consiste em indagar se estão de acordo com uma 

determinada decisão ou resultado, verbalizado previamente pelo aluno no quadro. 

No Grupo A (Casos 1 e 3), por exemplo, a professora, ao verificar um erro no 

resultado, dirige-se à turma indagando outros processos de resolução do problema 

e vários alunos, autoavaliando as respetivas tarefas, manifestam interesse na 

partilha do processo avaliativo No entanto, a professora privilegia a participação 

individual solicitando a uma aluna a explicitação/justificação da estratégia utilizada 

(processo e resultado), permitindo, assim, a deteção e correção do erro pela aluna-

alvo, a partir da reflexão verbalizada da colega. O mesmo ocorre com o Grupo C 

(Caso 9) e Grupo E (Casos 14 e 15).  

No Grupo B (Caso 7), observa-se a intervenção espontânea de um aluno no lugar 

que, revelando um envolvimento ativo no processo de coavaliação, partilha com os 
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colegas, a seu próprio pedido, a explicitação/justificação da estratégia por si 

desenvolvida, esquematizando-a no quadro e que a professora acolheu e ela 

própria validou.  

Estudos comprovam que as metodologias de aprendizagem ativas promovem a 

construção do conhecimento permitindo que os alunos aprendam melhor quando 

implicados ativamente no processo de aprendizagem (Haitie, 2009; Petty, 2006). 

5.1.2. Caraterísticas da ajuda educativa 

Os tipos de ajuda educativa que se registam nos diferentes grupos manifestam uma 

diversidade ligeramente maior que a estrutura comunicativa. Porém, os perfis são 

muito similares. 

Os professores verbalizam, como era de esperar, quase todas as instruções e 

indagações. As primeiras consistem em pedidos, relacionadas com a gestão espacio-

temporal da atividade ou a atenção sobre determinados aspetos da tarefa, assim 

como solicitações de planificação de uma estrategia ou realização de um cálculo 

numérico. As indagações consistem, principalmente, em perguntas dirigidas a 

facilitar uma inferência procedimental sobre as operações de resolução do 

problema ou, em menor medida, a ajudar a recordar um conhecimento prévio 

relevante. 

Os alunos, por sua vez, assumem a função de colocar dúvidas, elaborar e reelaborar 

as respostas. Estas últimas consistem, principalmente, em precisões que o aluno-

alvo faz de uma resposta anterior, a pedido do professor. 

As restantes funções de ajuda encontram-se mais repartidas entre os diferentes 

atores. Chama a atenção positivamente que a responsabilidade de corrigir erros na 

resolução do problema não recai unicamente sobre as professoras. Os alunos que 

vão ao quadro corrigem ou autocorrigem-se em mais de uma terça parte das 
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situações. O número de correções é, contudo, relativamente baixo, provavelmente 

porque os alunos alvo resolveram bem os problemas no quadro. De qualquer modo, 

o resto dos alunos apenas verbalizam 6% das correções. Também são escassas 

(menos de 2%) as correções conjuntas. Este tipo de verbalizações sugere a 

implicação dos alunos em processos de autoavaliação e negociação construtiva das  

aprendizagens.  

No Caso 1, a professora promove a participação do grupo no processo avaliativo ao 

verificar um erro no resultado da adição, dirigindo-se à turma como recurso de 

apoio à colega no quadro (21P). Vários alunos, autoavaliando as respetivas tarefas, 

identificam o erro na resolução do algoritmo, mas é a professora que decide quem 

participa. A dinâmica da interação com o grupo potenciou o confronto de ideias 

tornando-as públicas e dirigiram a atenção da aluna no quadro para a resolução do 

algoritmo, tendo conduzido a uma correção conjunta. 

Também, no Caso 15 a professora procura focalizar a atenção do aluno-alvo em 

aspetos específicos da tarefa, promovendo a interpretação dos resultados (28P) e 

sugerindo a colaboração dos colegas como recurso de ajuda (29P) potencia a 

participação de todos na construção da aprendizagem.  

Acolhe as intervenções espontâneas dos alunos no lugar, potenciando, assim, a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento matemático. 

Face ao erro, valoriza o raciocínio e, através de sucessivas indagações, promove 

sucessivas reelaborações de precisão que conduzem a uma correção conjunta. O 

erro é entendido numa perspetiva natural (Casos 1 e 15), sem reprovação, o que 

confere um clima social que potencia a autoperceção positiva por parte dos alunos, 

facilitadora da aprendizagem. Sendo o erro inerente à aprendizagem, este revela 

uma conceção associada a uma determinada representação que o aluno formou, 

pelo que, quando o próprio aluno consegue identificar o erro e corrigi-lo, acontece 

aprendizagem (Santos, 2002). A autora sublinha, ainda, que: 
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Cabe ao professor interpretar o seu significado, formular hipóteses 
explicativas do raciocínio do aluno, para o poder orientar. A orientação por 
parte do professor deve atender a certos aspetos, como seja, não identificar 
o erro, nem tão pouco corrigi-lo, mas simnquestionar ou apresentar pistas 
de orientação da ação a desenvolver pelo aluno que o leve à identificação e 
correção do erro (p.80). 

 

Observa-se, ainda, numa abordagem focalizada no aluno-alvo (Casos 4 e 8) que a 

professora promove, através de sucessivas indagações/feedbacks, o processo de 

reflexão individual que conduz, no decorrer da intervenção, a duas correções 

conjuntas, sem o envolvimento dos alunos no lugar. Vários autores reforçam a 

necessidade de ter em conta, nas formas de operacionalização da avaliação 

reguladora em matemática, estratégias de motivação (Hannula, 2006), de interação 

e de regulação (Schwarz, Dreyfus & Hershkowitz, 2009). E estudos comprovam que 

as metodologias de aprendizagem ativas promovem a construção do conhecimento 

permitindo que os alunos aprendam melhor quando implicados ativamente no 

processo de aprendizagem (Haitie, 2009; Petty, 2006), pelo que o professor deve 

envolver os alunos, auxiliando-os na análise do trabalho que realizam e na tomada 

de decisões para melhorarem a sua aprendizagem (Wiliam, Harrison & Black, 2004). 

5.2. Conteúdo matemático da avaliação 

A estrutura das atividades de avaliação pública de problemas aritméticos foi 

semelhante em todos os casos, não se verificando, em nenhum deles, qualquer 

referência explícita às diferentes fases do processo de resolução de problemas. No 

entanto, a abordagem foi estruturada, em todas as situações, em 4 fases: (1) 

leitura, compreensão e, em 6 casos (1, 4, 5, 6, 7 e 9), representação dos dados do 

problema; (2) planificação de operações/estratégias de resolução; (3) resolução de 

operações/algorítmos implicados; e (4) interpretação/revisão de resultados.  
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Os resultados da análise comparativa entre as professoras revela diferenças 

significativas quanto ao conteúdo matemático predominante nas suas  mensagens  

de avaliação e feedback. Contudo, em quase todos os casos se observa uma clara 

preponderância da avaliação dos processos de compreensão, planificação e revisão 

do problema (83%), face à mera resolução das operações aritméticas implicadas 

(11,3% das mensagens). 

Verifica-se sobretudo uma maior incidência na abordagem à Planificação de 

Operações (Fase 2), através da qual se promove a explicitação, aplicação e partilha 

de estratégias/operações de resolução utilizadas, sendo esta fase abordada, com 

maior destaque, em 13 casos, 7 dos quais, em 1º lugar (Casos 3, 6, 7, 9, 10 e 12) e 6 

em 2º lugar (Casos 1, 2, 4, 5, 8 e 14). Esta é seguida da abordagem à 

Interpretação/Revisão de Resultados (Fase 4), através da qual se promove a 

expressão, interpretação, comparação e/ou confirmação de resultados, em 4 casos 

(Casos 4, 13, 14 e 15). A seguir destaca-se a abordagem à Compreensão do 

Problema (fase 1), através da leitura do enunciado, interpretação e/ou 

representação dos dados do problema, em 6 casos, 3 dos quais em 1º lugar (Casos 

2, 13 e 16) e 3 em 2º lugar (Casos 10, 12 e 15). Finalmente, a Resolução de 

Operações (Fase 3), abordagem na qual se promove a explicitação/resolução de 

algorítmos, ocorre, com maior destaque, em 4 casos, 3 dos quais em 1º lugar (Casos 

1, 6 e 8). 

Neste sentido, quanto aos critérios implícitos de avaliação, 71,4% das mensagens se 

centrou-se na avaliação de habilidades cognitivas (principalmente de raciocínio, 

compreensão e análise). Por outro, lado apenas 12,6% se centram na avaliação dos  

resultados ou em aspetos formais de presentação do exercício; eapenas 10% 

abordam conteúdos curriculares (principalmente as operações aritméticas 

implicadas). 



 Capítulo 6 
Estudo empírico II 

 

  

369 
 

  

O facto das professoras centrarem as suas mensagens de avaliação e feedback em 

habilidades cognitivas, para além do mero cálculo aritmético, pode derivar da 

própria natureza dos problemas que se resolveram na  aula. Tratava-se de tarefas 

de avaliação de competências, cuja resolução requeria sobretudo a compreensão 

do problema e dos dados fornecidos; em  contraste com as operações aritméticas 

por resolver, que consistiam em somas e subtrações, relativamente simples. As 

professoras supervisionaram e apoiaram a compreensão dos problemas mediante 

diversas estratégias. 

Através da leitura oral do enunciado dos problemas, tornando-os públicos, de 

forma enfática (Casos 2, 3 e 6 ), salientando aspetos específicos da figura (Casos 2, 

6, 10, 12) ou através de indagações procurando suscitar a evocação de 

conhecimentos prévios (Caso 2, 4) e/ou promovendo a reflexão individual, através 

de questões que permitem ao aluno a clarificação do seu raciocínio, eliminando 

equívocos e ambiguidades de linguagem, no sentido de garantir a compreensão do 

problema conduzindo os alunos à resolução das tarefas e à aprendizagem (Caso 11, 

12, 13 e 15), interagindo  de forma positiva com os alunos. Neste sentido, afirma 

Pinto (2003), a importância de desenvolver uma ação marcada pela 

intencionalidade de criar momentos significativos de aprendizagem durante o 

trabalho quotidiano da sala de aula onde o aluno é protagonista do 

desenvolvimento de um raciocinio que leve à compreensao daquilo que faz e por 

que faz.  

Verifica-se, por último, que a maioria das atividades (12, no total) decorre num 

clima social envolvente, observando-se algumas ajudas emocionais, por parte da 

professora, no sentido de transmitir segurança ao aluno no quadro e/ou aos alunos 

no lugar, sendo o erro entendido numa perspetiva natural, sem reprovação, o que 

confere um clima social que potencia a autoperceção positiva por parte dos alunos, 

facilitadora da aprendizagem. Ibañez-Salgado (2011) sublinha, de acordo com a 
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Unesco, que o clima escolar é a variável que mais influencia o desempenho dos 

alunos. Neste sentido, vários autores destacam a importância de criar um ambiente 

de trabalho onde os alunos se sintam à vontade para pensar, argumentar e expor as 

suas ideias sem constrangimentos, num clima de confiança (Handley & Williams, 

2011; Pinto & Santos, 2006), no qual se sintam apreciados pelos colegas e 

professor. 
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1.- CONCLUSÕES SOBRE O OBJETIVO 1 

A presente tese de doutoramento está centrada na compreensão das práticas 

avaliativas dos professores do 1º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Matemática 

enquanto instrumento pedagógico e formativo do quotidiano escolar fundamental 

na regulação das práticas pedagógicas. 

Neste contexto, propusémo-nos dois objetivos gerais de investigação. O primeiro 

objetivo foi estudar os critérios implícitos evidenciados na avaliação de problemas 

matemáticos na perspetiva dos diferentes atores (professores, alunos com 

insucesso e alunos com sucesso  na aprendizagem matemática). 

Fizemos uma análise sobre as práticas avaliativas a partir do estudo dos critérios de 

avaliação referidos e utilizados pelos professores e analisámos as distâncias entre 

eles. Estudámos também os critérios de avaliação percecionados pelos alunos, 

comparando-os com os utilizados pelos professores e analisámos as diferenças na 

perceção dos critérios por parte dos alunos do 2º e 4º ano de escolaridade e dos 

alunos com sucesso e insucesso escolar. 

É importante conhecer a realidade escolar e o ambiente avaliativo em sala de aula, 

pois a avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, 

resultando de uma complexa rede de interatividade entre professor e alunos, 

geradora de uma dinâmica própria na classe e de uma relação pedagógica 

particular, uma vez que as ações, quer do professor quer dos alunos, se 

condicionam reciprocamente.  

As evidências teóricas sustentam que as situações de avaliação que decorrem do 

quotidiano da aula a partir da análise da tarefa facilitam a explicitação e a 
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negociação de critérios, tanto de realização, como de êxito da própria tarefa. Assim,  

o conhecimento dos critérios de avaliação potencia a compreensão, melhorando a 

realização das avaliações efetuadas aos trabalhos e produções dos alunos, o que 

implica tornar explícitas e públicas expetativas educativas, obter e analisar, 

sistematicamente, evidências que permitam estabelecer a relação entre o 

desempenho dos alunos e os critérios estabelecidos, facto que condiciona os 

resultados escolares (Noizet & Caverni, 1983; Pacheco, 2002; Martins et al., 1991; 

Pinto & Santos, 2006; Fernandes, 2006)  

Os resultados do Estudo I evidenciam que os professores de matemática atribuem 

muita importância, não só à correção das operações aritméticas e ao resultado final, 

como também a alguns critérios de índole cognitiva e processual, relacionados 

principalmente com o raciocínio matemático (um dos mais importantes para quase 

97% dos professores) e, em menor medida, com a compreensão do enunciado do 

problema e a seleção das operações para o resolver. Ao contrário, a maioria não 

menciona explicitamente outros critérios relacionados com a autorregulação das 

tarefas e, apenas dois professores, consideram importantes os aspetos formais de 

apresentação dos exercícios. 

Porém, esta avaliação difere bastante da perceção que os seus próprios alunos têm. 

É de destacar o facto de que 41% dos alunos entenda que o raciocínio matemático 

tem um peso significativo nas classificações dos seus exercícios; se bem que para a 

grande maioria (73%) o mais importante é a correção das operações e algoritmos 

aritméticos. Em relação aos professores, 44% considera que a concentração e o 

esforço tem um peso muito relevante nas classificações, e 15% que a apresentação 

formal dos exercícios é também muito importante. 

Os resultados da observação da actividade de avaliação “cega” distam 

consideravelmente dos resultados das entrevistas, embora se aproximem mais da 

perceção dos alunos que à dos professores. O único critério que a grande maioria 
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dos professores refere explicitamente nas entrevistas e efetivamente utiliza na 

atividade de avaliação é o raciocínio matemático. Os únicos critérios que apenas 

mencionam nas entrevistas e sobre os quais tão-pouco solicitam informação 

durante a prática de avaliação “cega” são relativos aos aspetos formais e ao tempo 

gasto pelo aluno.  

De acordo com as medidas obtidas no índice de Jaccard, não obstante, em quase 

um terço dos professores se observou uma significativa discrepância entre o que 

“disseram” nas entrevistas e o que “fizeram” na actividade de avaliação. Pelo 

contrário, apenas uma décima parte dos alunos entrevistados declararam uma 

perceção muito diferente do que obsevámos na referida atividade de avaliação. 

Em definitivo, podemos concluir, por um lado, que a maioria dos professores de 

matemática do 1º Ciclo do Ensino Básico que participaram no estudo consideram 

importante avaliar as tarefas matemáticas, não só em função de critérios de 

resultado, mas também segundo critérios processuais ou de realização (Nunziati, 

1990). Estes últimos têm maior incidência na avaliação formativa dos processos de 

regulação da aprendizagem (Barbosa & Alaiz, 1994): com enfoque na deteção de 

erros de raciocínio ou na tomada de decisões sobre as operações aritméticas 

necessárias para resolver os problemas aritméticos, assim como, a facilitar a ajuda 

que os alunos necessitam (e não unicamente a classificação do seu resultado. No 

entanto, falta uma maior reflexão sobre outros critérios explicitamente vinculados à 

avaliação da autorregulação e ao esforço dos alunos. Temos evidências de que, 

quando se devolve aos alunos uma simples classificação, o seu trabalho não 

melhora significativamente numa avaliação ulterior (Black & Wiliam, 1998a). A 

informação mais útil para potenciar a autonomia dos alunos é aquela, de carácter 

qualitativo, que permite detetar os processos em que o aluno necessita fortalecer 

ou corrigir: o que faz bem e o que pode melhor.  
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Por outro lado, a discrepância encontrada entre os critérios referidos pelos 

professores nas entrevistas, percebidos pelos seus alunos e utilizados na atividade 

de avaliação “cega”, é coerente com os resultados de outras investigações 

antecedentes em níveis educativos diferentes (Nunes, 1990; Martins et al., 1991; 

Feu, 1985; Vidigal, 1988). Sugerem uma insuficiente consciência de uma boa parte 

dos professores acerca dos critérios de avaliação realmente subjacentes nas 

actividades de avaliação da resolução de problemas matemáticos. Em consonância 

com as conclusões de Barreira e Pinto (2005) numa investigação longitudinal 

desenvolvida em Portugal de 1990 a 2005, é admissível pensar que os professores 

aderem concetualmente a critérios de avaliação formativa, apesar das suas práticas 

permanecerem, todavia, ancoradas em muitos casos numa perspectiva sumativa.   

A escassa convergência entre os critérios que os professores referem e os que 

percepcionam os seus próprios alunos destaca a necessidade de um maior diálogo 

professor-aluno neste sentido. Num estudo já clássico de Amigues e Guignard-

Andreucci (1981), evidenciaram a insuficiência quantitativa e qualitativa da 

informação que se fornece aos alunos sobre a avaliação das tarefas, assim como, as 

contradições entre a abordagem destas tarefas e os critérios de avaliação e 

classificação. A clarificação e a compreensão dos critérios por parte dos alunos têm 

uma importante influência no impacto que a avaliação tem sobre a aprendizagem 

(Bonniol, 1984). Não se trata simplesmente de comunicar com precisão o quê e 

como se vai avaliar os alunos. Mas além da avaliação formativa é necessário 

promover uma avaliação formadora (Sanmarti, 2007). Por outras palavras, é 

necessário que o aluno participe ativamente na concretização e aplicação dos 

critérios de avaliação; não unicamente como objeto da avaliação, mas também 

como sujeito ativo do processo de avaliação desde o seu início.  
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2.- CONCLUSÕES SOBRE O OBJETIVO 2 

O principal objetivo do segundo estudo empírico foi descrever qualitativa e 

quantitativamente as peculiaridades da interação educativa numa das práticas de 

avaliação formativa mais desenvolvidas nas aulas de matemática: as atividades de 

avaliação pública focalizada no quadro na resolução de problemas. A principal 

peculiaridade desta prática é a revisão conjunta do processo de resolução de um 

problema aritmético, a partir do exercício que um dos alunos (o aluno-diana) resolve 

publicamente no quadro. 

Nas páginas anteriores tratámos de documentar os processos comunicativos e de 

ajuda educativa numa ampla amostra deste tipo de atividades, sobre a qual se 

realizou uma análise pormenorizada, quantitativa e qualitativa, caso a caso (vêja-se 

o capítulo 6). 

Os resultados evidenciam certas peculiaridades do discurso e a estrutura de 

participação dos diferentes atores, assim, como dos diferentes tipos de ajuda, no 

sentido de facilitar uma avaliação formativa neste tipo de atividades. A pesar da 

diversidade de tarefas (4 problemas matemáticos) e de participantes (6 professores, 

com os seus respetivos grupo-turma de diferentes escolas), as características gerais 

do discurso apresentam resultados muito semelhantes. 

Em todos os casos as professoras geriram a atividade de um modo muito diretivo e 

assimétrico, o que se manifesta no discurso que, sendo de natureza dialógica, é 

iniciado, centralizado e finalizado pelas suas constantes intervenções. Exceto em 

um dos grupos-turma (E), em que apenas se registaram interlocuções iniciadas 

pelos próprios alunos ou diálogos não mediados diretamente pela professora. A 

estrutura de participação predominante é refletida em sequências I-R-F (iniciação-

resposta-feedback), muito dialógicas e encadeadas, nas quais o ajuda docente se 

articula numa série de feedbacks sobre as sucessivas respostas dos alunos. 
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A sequência comunicativa adequa-se com certa clareza a um “padrão de elicitação” 

(Voigt, 1985; Wood, 1998) ou de “comunicação contributiva” (Brendefur & 

Frykholm, 2000), semelhante ao que foi descrito já em outros tipos de atividades de 

avaliação formativa em Matemática (veja-se o capítulo 4). As professoras elicitaram 

quase sempre as respostas dos alunos com uma instrução ou uma indagação. As 

primeiras consistem em perguntas relacionadas com a gestião espácio-temporal da 

atividade ou a atenção sobre determinados aspetos da tarefa, assim como, 

solicitações de planificação de uma estratégia ou realização de um cálculo 

numérico. As indagações consistem principalmente em perguntas abertas (Santos, 

2008), dirigidas a elicitar uma inferência procedimental sobre as operações de 

resolução do problema ou, em menor medida, a ajudar a recordar um 

conhecimento prévio relevante. Posteriormente, o aluno-alvo responde, e a 

professora retroalimenta a referida resposta (normalmente com uma nova 

pergunta), tentando que o aluno a precise ou justifique; ou que verbalize mais 

informação sobre as decisões seguintes tomadas no processo de resolução do 

problema.  

Por conseguinte, as questões de indagação são colocadas únicamente como 

iniciação, mas constituem também o principal recurso de feedback das atividades 

de avaliação pública, como se salienta em outros tipos de atividades de avaliação 

formativa (Hattie & Timperley, 2007). A sequência repete-se, em situações com 

bastante extensão, até que se alcança um acordo que é explicitado ou avaliado pela 

professora.  

No geral, provavelmente graças à ajuda proporcionada previamente (durante a 

atividade de resolução individual dos problemas), os alunos cometem poucos erros 

e registam-se relativamente poucas mensagens de correção (especialmente nas 

turmas C, D e F). No entanto, a escassez de erros não desencoraja as professoras do 
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seu propósito de avaliação formativa, investigando também se as respostas corretas 

se fundamentan realmente em raciocínios corretos (Sleep & Boerst, 2012). 

Também, os erros são, no geral, corrigidos sem reprovação. Ainda que se registem 

poucas mensagens “cálidas” (De Sixte & Sánchez, 2012) explícitamente dirigidas a 

reduzir a ansiedade do aluno no quadro, o clima emocional não resulta stressante 

nem ameaçador (salvo em certa medida no grupo B), o que presumivelmente 

facilita os raciocínios com os quais os alunos argumentam as suas decisões (Handley 

& Williams, 2011). 

É de destacar, ainda, que a responsabilidade de corrigir os erros na resolução do 

problema não recai sempre sobre as professoras. Os própios alunos que vão ao 

quadro participam ativamente na revisão dos seus erros e, inclusivamente, 

autocorrigem-se com a ajuda da professora, em mais de uma terça parte das 

situações. Este processo de negociação e correção conjunta sugere uma conceção 

construtivista do processo de resolução do problema (Santos, 2002), no qual o 

discurso da aula tem um papel semiótico fundamental na regulação dos processos 

de resolução de problemas (Schwarz, Dreyfus & Hershkowitz, 2009) e na negociação 

de significados matemáticos (Ponte, 2007). No geral, as professoras não se limitam 

a tornar pública a resposta correta ao problema matemático colocado, mas tentam 

envolver o aluno que vai ao quadro numa reflexão metacognitiva: na tomada de 

consciência, no raciocínio e na revisão das decisões previamente tomadas para 

resolver o problema (Martinho & Ponte, 2005; Serrazina et al., 2008). 

O facto de as mensagens de avaliação e feedback serem, também, muito mais 

frequentes nas fases de compreensão, planificação e revisão do problema (que nos 

episódios nos quais os alunos resolvem no quadro os algorítmos) é outro dado que 

incide nesta mesma conclusão. Salvo a professora do grupo B, que prestou mais 

atenção à resolução das operações aritméticas, todas as outras centraram 

claramente a sua atuação em avaliar e facilitar o raciocínio sobre o processo de 
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resolução do problema, ainda que o aluno-alvo o tivesse já resolvido corretamente. 

No entanto, apenas se registaram mensagens de feedback explicitamente dirigidas 

a promover a criatividade ou a transferência de tais estratégias a outros contextos 

ou problemas  

Em suma, a análise dos registos verbais permite-nos concluir que as professoras que 

participaram no estudo tinham uma consciência clara da natureza formativa desta 

atividade de avaliação tendo gerido a interação verbal com a aluno-alvo neste 

sentido. Parafraseando Monardi (2002), o docente percebe-se essencialmente 

como gestor da experiência de aprendizagem que protagoniza o aluno-alvo. O 

principal recurso verbal que regula a interação professor-aluno são sucessivas 

questões de indagação. Cada indagação, por si mesma, não é um recurso que 

facilite a regulação e a avaliação formativa da resolução do problema matemático; 

apenas o é, na medida em que se articula com uma meta e um sentido reflexivo 

(Guerreiro, 2014; Lopes e Silva, 2015), num processo de “andaime brando” (Brush & 

Saye, 2002), que visa que o aluno se aproprie das competências cognitivas de 

raciocinio e de resolução de problemas.  

No entanto, não podemos chegar à mesma conclusão em relação aos outros alunos 

da turma, que teve um envolvimento muito limitado e superficial em 75% das 

atividades gravadas. Salvo no grupo E, os episódios de co-avaliação nos quais os 

alunos-observadores participaram na avaliação do processo de resolução do 

problema foram esporádicos ou simplesmente não existiram. Os alunos que 

permaneceram sentados nas suas mesas apenas participam nos processos de 

correção conjunta e apenas verbalizam  6% das correções. Só nos casos 14 e 15 

(grupo B) se aprecia um padrão predominante de “discussão” (Voigt, 1985; Wood, 

1998) no qual a professora promove reiteradamente as contribuições individuais de 

todos os alunos na reflexão conjunta. 
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Estes dados evidenciam, em definitivo, a intenção ocasional de implicar os alunos-

observadores na atividade de avaliação, mas pode perguntar-se se é suficiente. A 

avaliação pública focalizada é mais eficiente que outras alternativas de avaliação 

individual privada, nas quais o professor se vê obrigado a rever uma por uma as 

tarefas de cada aluno na própria aula ou em casa. Em vez de avaliar 20 ou 25 

tarefas, na avaliação pública o professor focaliza principalmente a sua atenção em 

apenas uma: a que resolve públicamente um dos alunos no quadro. Ao mesmo 

tempo, espera que tal ação ajude os colegas a autoavaliar os seus próprios 

exercícios (que, em geral, realizaram individualmente antes). Caso contrário, a 

atividade só seria útil para o aluno que vai ao quadro e um desperdício de tempo 

para os outros. A análise da interação verbal que teve lugar nas 16 atividades 

gravadas mostra, contudo, a complexidade de gerir este “jogo de espelhos”, de 

modo a que todos os alunos, e não só o que vai ao quadro,  se impliquem 

efetivamente na autoavaliação dos seus próprios exercícios. O desafio para os 

professores não é tanto avaliar o aluno-alvo, como em conseguir que o resto dos 

companheiros, tomando como espelho a referida avaliação, se impliquem no 

raciocínio que se torna público, detetem os seus erros e compreendam como 

corrigi-los. Para isso, o professor deve gerir a participação de todos os alunos no 

processo de coavaliação do problema que se resolve no quadro e implicá-los na 

construção de conhecimentos (Haitie, 2009; Petty, 2006). 

Repare-se, porém, na dificuldade que implica conseguir que os alunos relativamente 

imaduros, consigam implicar-se de um modo efetivo, não simplesmente em 

contrastar se o resultado do seu exercício coincide ou não com o do quadro, mas no 

raciocinio que um companheiro tenta tornar público. O principal risco não parece ser 

tanto a passividade, mas a desorientação ou a incapacidade do aluno de enfrentar a 

autoavaliação do processo de compreensão do problema e de tomada de decisões; o 

que supostamente requere um complexo processo de transação e ajuda entre os 
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diferentes atores (Orton, 2004). Como se mostra nos fragmentos das transcrições 

verbais que se extraíram dos capítulos dos resultados, as poucas ocasiões em que as 

professoras abordam explicitamente este desafio empregam três tipos de 

estratégias: pedem aos alunos-observadores que avaliem (antes da própria 

professora), o que o companheiro fez no quadro; solicita-lhes que verbalizem outras 

estratégias ou alternativas de resolução do problema, depois do aluno ter resolvido 

o problema no quadro; ou pede-lhes que expliquem os erros que eles mesmo 

cometeram, depois de comparar o seu ecercício com o do quadro. O facto de que 

uma das professoras (grupo B) conseguira desenvolver estas estratégias de um 

modo mais ou menos sistemático e aparentemente efetivo sugere a possibilidade de 

que outros professores revejam e melhorem a sua prática docente neste sentido. 

3.- IMPLICAÇÕES EDUCATIVAS 

As anteriores conclusões envolvem implicações educacionais direcionadas à 

intervenção do professor em sala de aula, nomeadamente, nas práticas avaliativas 

no 1º Ciclo do Ensino Básico, na disciplina de Matemática. Os resultados obtidos nos 

estudos anteriores contribuem para conhecer um pouco melhor a realidade no 

âmbito das práticas avaliativas promovidas na sala de aula, compreender a sua 

complexidade e potenciar o uso deste saber quer na nossa prática pedagógica, quer 

a nível académico, na formação de professores, pois consideramos, de acordo com 

Azcárate (2006), que as tarefas profissionais relacionadas com a avaliação e as 

atuações ou decisões a ela associadas são as que mais dúvidas e contradições 

provocam no decorrer do trabalho docente.  

Assim, é destacada a importância das situações de avaliação que decorrem do 

quotidiano da aula, a partir da análise das tarefas, pois facilita a explicitação e a 
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negociação dos critérios aos alunos, numa perspetiva formativa (também 

contemplada no atual normativo legal1), constituindo o ensino, a aprendizagem e a 

avaliação um todo articulado e coerente, através do diálogo entre professor e 

alunos. Este processo educacional, entendido como um processo público de 

negociação e criação cultural que se realiza basicamente através do discurso na 

escola é, também, destacado pela importância do discurso interativo na sala de 

aula, nomeadamente na resolução de problemas, cujos processos de participação e 

de comunicação envolvem a construção conjunta de significados, através do 

feedback que contribui para a plena integração da avaliação, do ensino e da 

aprendizagem, permitindo, assim, um maior equilíbrio entre as finalidades do 

currículo, ensino e avaliação. 

Esta perspetiva de intervenção educativa é destacada no Programa e Metas 

Curriculares de Matemática do Ensino Básico (Ministério da Educação e Ciência, 

2013), quanto à comunicação matemática. Daí a importância de refletir, a partir da 

análise e interpretação dos dados recolhidos, procurando entender quais os 

principais obstáculos que ocorrem na aula de Matemática quando se avalia e de 

que forma esses obstáculos são, ou poderão ser ultrapassados, descobrindo novos 

caminhos, construindo e concretizando soluções. Oliveira e Serrazina (2002) 

caracterizam este processo reflexivo como “um vaivém permanente entre 

acontecer e compreender na procura de significados” (p. 32) das experiências 

vividas em sala de aula.  

Acreditamos, também, de acordo com Ponte (2002), que a investigação sobre as 

práticas docentes poderá contribuir para os professores melhor compreenderem e 

enfrentarem os problemas decorrentes da ação pedagógica e, assim, edificar os 

saberes sobre as práticas avaliativas dando resposta à necessidade de sublinhar a 

dimensão pedagógica da avaliação. 
                                                           

1 Decreto-Lei nº 17/2016 que estabelece os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens nos ensinos 
básico e secundário (artigo 24º) 
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Os resultados nacionais das Provas de Aferição de Matemática2 de 2016 indicam 

que, no 2º ano de escolaridade, cerca de 55% dos alunos apresentam respostas 

enquadradas na categoria «Conseguiram» nos domínios Números e Operações 

(55,4%) e Geometria e Medida (54,6%). A percentagem de alunos com respostas 

enquadradas na categoria «Revelaram dificuldades» é de 31,3% e de 28,7%, 

respetivamente. Na categoria «Não conseguiram» a percentagem de alunos é de 

13,2% e de 16,5%, respetivamente. 

Encarando a avaliação como um processo orientado a compreender e melhorar a 

aprendizagem dos alunos poderemos afirmar que temos, ainda, um longo caminho 

a percorrer, facto que nos motivou a prosseguir com esta investigação, pois 

acreditamos que a avaliação faz sentido em consonância com uma prática docente 

que promova a aprendizagem dos alunos, sendo importante garantir uma 

intervenção em que o ensino e a avaliação em matemática caminhem juntos. 

O interesse da nossa investigação, no que diz respeito à intervenção educativa no 

âmbito das práticas avaliativas na disciplina de Matemática, permitiu-nos, por um 

lado, compreender quais os critérios de avaliação referidos e utilizados pelos 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, na avaliação da disciplina de Matemática 

(verificando-se uma significativa discrepância), e de que forma os respetivos alunos 

os percecionam (verificando-se igualmente uma expressiva discrepância, menor no 

caso dos alunos do 4º ano de escolaridade e dos alunos com sucesso escolar). 

Por outro lado, permitiu-nos, também, caracterizar a estrutura, conteúdo e 

funcionalidade da interação verbal nas atividades de avaliação pública individual de 

problemas matemáticos, tendo-se verificado um perfil muito similar em todos os 

casos analisados.  

Verificámos que são as professoras a liderar a emissão de mensagens (estrutura de 

intercâmbios comunicativos) com uma diminuta participação dos alunos, quer na 
                                                           

2 Fonte: JNE/IAVE, Base de Dados PAEB2016. 
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iniciativa de participar, revelando explicitamente envolvimento na tarefa, quer no 

processo avaliativo, verificando-se o predomínio das situações de hetero-avaliação, 

sendo a professora a avaliar e corrigir os alunos, focalizando a sua intervenção no 

aluno-alvo, no quadro, revelando estes um papel passivo cujas intervenções se 

focalizam nas respostas às questões colocadas pela professora. 

Quanto às características da ajuda educativa, verificámos também que as 

professoras verbalizam quase todas as instruções e indagações, através das quais 

procuram facilitar uma inferência procedimental sobre as operações de resolução 

do problema ou, em menor medida, ajudar a recordar um conhecimento prévio 

relevante. 

Quanto ao conteúdo matemático da avaliação, a abordagem foi estruturada, em 

todos os casos, de acordo com as diferentes fases do processo de resolução de 

problemas, não se tendo verificado, no entanto, qualquer referência explícita às 

mesmas (leitura e compreensão; planificação de operações/estratégias de 

resolução; resolução de operações/algoritmos e interpretação/revisão de 

resultados). 

Deste modo, uma das principais implicações educativas deste estudo passa também 

pela importância do papel do professor na promoção de aprendizagens 

significativas, reflexivas, construídas ativamente pelos alunos e auto reguladas, não 

sendo estes encarados como meros receptores da informação, mas antes como 

sujeitos ativos na construção das suas estruturas de conhecimento. 

Sabemos que as competências metacognitivas e sócio-afetivas desempenham um 

papel relevante no desenvolvimento das aprendizagens, por isso, é fundamental 

que o professor na avaliação do desempenho dos alunos contemple processos 

complexos de pensamento, contribua para motivar os alunos para a resolução de 

problemas, valorizando os aspetos de natureza sócio-afetiva, centrando-se mais nas 

estratégias metacognitivas utilizadas e a utilizar pelos alunos. 
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Só quando garantimos a aprendizagem poderemos assegurar uma avaliação 

formativa convertida ela própria em processo de aprendizagem e expressão do 

saber. Por isso, é importante transpor para a sala de aula os conhecimentos 

científicos resultantes dos tabalhos de investigação, no sentido da promoção e 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, pois mantêm-se ainda práticas 

avaliativas muito orientadas para a atribuição de classificações (perspetiva 

sumativa) dando resposta às prioridades institucionais de seleção, classificação e 

controlo, que refletem um modelo avaliativo que tem na sua génese as práticas e a 

cultura de avaliação escolar que marcaram a escola pública ao longo do último 

século. Barreira e Pinto (2005) corroboram esta perspetiva avaliativa com base na 

investigação que levaram a cabo sobre a avaliação das aprendizagens dos alunos 

em Portugal, entre 1991 e 2005, nos vários níveis de ensino não superior. 

Estamos conscientes que quaisquer mudanças e melhorias que queiramos 

implementar no sistema educativo têm necessariamente de ser acompanhadas de 

esforços que nos permitam repensar as práticas da avaliação das aprendizagens.  

Destacar a importância das práticas avaliativas na aprendizagem dos alunos é, 

também, destacar a importância do próprio avaliador e as relações sociais que se 

estabelecem no contexto em que a avaliação ocorre. As tomadas de decisão são 

condicionadas pela rede de relações que as circunscrevem, não só pelo contexto 

imediato (turma), mas também pelos contextos ausentes que se interrelacionam 

entre si de forma interdependente (contexto político-administrativo e institucional) 

(Pinto & Santos, 2006). Não obstante, acreditamos que as escolas podem contribuir 

para melhorar as aprendizagens dos alunos, apesar de estarem integradas num 

macrossistema social.  

Tendo como um dos seus objetivos ajudar os seus alunos na construção do 

conhecimento é importante perceber que ensinar e aprender, estando no centro do 

ato pedagógico, são processos de natureza diferente. Ensinar é organizar as 
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melhores condições para aprender, através de propostas de trabalho, incentivando 

e orientando os alunos nas suas realizações e avaliando. Aprender consiste numa 

apropriação individual de um determinado saber, um processo de reconstrução de 

sentidos. Assim, ensinar é, de acordo com a metáfora de Bruner (1988), um 

processo de “colocação de andaimes” que promove a construção do saber 

(aprendizagem). Em síntese, no dizer de Santos et al. (2010) ”se aprender é 

construir, ensinar é sustentar a construção” (pag. 84). 

4.- LIMITAÇÕES E LINHAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO 

Tal como ocorre na maioria das investigações que se desenvolvem em contexto de 

sala de aula (incluindo as que se publicam nas mais prestigiadas revistas científicas), 

os estudos que acabámos de expor apresentam alguns condicionalismos que 

limitam o alcance destas conclusões. Reconhecê-lo tem para nós um sentido 

formativo no enquadramento desta tese de doutoramento, aceitando a 

incompletude desta tarefa, mas reconhecendo nela um contributo para melhorar a 

avaliação em sala de aula, nomeadamente na disciplina de matemática. 

Assim, cabe assinalar algumas limitações que afetam, tanto a amostra, como o 

procedimento no desenvolvimento dos dois estudos. 

Quanto aos participantes, a seleção por conveniência de um número não 

demasiado extenso de professores do primeiro ciclo não permite fazer 

generalizaçes concludentes acerca do pensamento e da prática dos professores que 

ensina matemática no referido ciclo de ensino. 

No Estudo II é maior a fragilidade quanto ao número de participantes. Este estudo 

fundamentou-se na análise da interação verbal registada na aula durante atividades 

de avaliação pública de problemas matemáticos em, apenas, 6 grupos-turma, tendo 
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sido gravadas 4 sessões em cada uma, contudo, apenas foi possível recuperar 16 

gravações. A análise dos dados implicou a transcrição, segmentação e categorização 

de mais de mil mensagens verbais. Assim, ainda que o número de casos observados 

não seja demasiado grande, os datos recolhidos podem considerar-se, contudo, 

suficientes para uma investigação de orientação fundamentalmente qualitativa. Os 

resultados permitiram-nos documentar com algum detalhe a natureza da interação 

que se estabelece neste tipo de  atividades típicas das aulas de Matemática, assim 

como, os critérios de avaliação que os professores participantes utilizaram.  

Outro tipo de limitações têm que ver com a natureza dos problemas matemáticos e 

as atividades de avaliação selecionadas. Não há dúvida da “artificialidade” da 

atividade de avaliação “cega”. O facto de não ter sido possível ao professor elaborar 

a prova de avaliação, e o aluno que a realizou não estar presente, terá podido 

influenciar na desatenção a certos critérios, principalmente os relativos à 

autorregulação. A atividade que se recria nesta situação experimental assemelha-se 

principalmente aos exames de orientação sumativa, que muitos professores 

utilizam em combinação com outro tipo de estratégias de enfoque formativo; razão 

pela qual seria arriscado concluir que os professores não têm em conta outro tipo 

de critérios de avaliação no conjunto do processo de ensino e aprendizagem. 

No estudo II tentámos compensar esta limitação selecionando um tipo de atividade 

de avaliação pública, essencialmente formativa. Deve salientar-se, no entanto, que 

as tarefas avaliadas nesta segunda atividade estavam focadas na aquisição da 

competência matemática: requeria, sobretudo, a compreensão do problema, 

enquanto que as operações aritméticas implicadas consistiam em adições e 

subtrações relativamente simples. Esta circunstância, associada ao risco 

proveniente do “efeito halo” (que ameaça também as entrevistas do estudo I) 

poderá ter influenciado o facto dos critérios relacionados com a compreensão do 
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problema e o raciocínio matemático terem resultado um tanto 

sobredimensionados. 

Nuestras conclusiones, sin embargo, difieren en parte con las obtenidas por Rosales 

el al. (2012), en el análisis de actividades de resolución conjunta de problemas 

matemáticos no estandarizados en este mismo nivel educativo. El análisis de la 

interacción verbal en dichas actividades mostró que la mayoría de los profesores 

españoles tendían a afrontar este tipo de tarea de un modo “paradigmático” 

(prestando relativamente poca importancia a la narración del contexto situacional) y 

“superficial” (poco reflexivo, centrando más en la la resolución mecánica de los 

algoritmos que en la comprensión situacional de los problemas). Es posible que esta 

discrepancia con las conclusiones de nuestra investigación se relacione con la 

naturaleza de las actividades de evaluación pública focalizada, donde, a diferencia de 

las actividades analizadas por dichos autores, la interacción se centra principalmente 

en un solo estudiante, que ya ha resuelto  previamente el problema. Otra posible 

explicación tiene que ver con el sistema de categorías empleado y, más 

específicamente con la propia conceptualización del razonamiento matemático en 

ambas investigaciones y su dificultad de diferenciación de otros conceptos 

adyacentes. En futuras investigaciones convendría por tanto revisar la 

operativización de estas categorías, en relación a las empleadas en otras 

investigaciones. 

Pretendemos fazer face tambem a estas limitações ampliando a observação das 

atividades de avaliação de problemas matemáticos a outros tipos de estratégias 

formativas como a avaliação pública coletiva, ou a avaliação privada em presença 

do aluno. Outros dados que podem esclarecer melhor seria a partir da análise 

documental do tipo de problemas que os professores selecionam nas atividades de 

avaliação, e a sua classificação, a partir dos cadernos dos alunos.  
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Uma perspetiva que pode também enriquecer as conclusões obtidas consiste na 

observação de processos de mudança nas práticas educativas, assim como, da 

aprendizagem dos alunos. Trata-se, em primeiro lugar, de propor aos professores 

a de participação em atividades de assessoramento que os ajudem a tomar 

consciência e a rever os seus próprios critérios e práticas avaliativas. Em segundo 

lugar, seria analisado o grau de implicação dos alunos na autoavaliação das suas 

tarefas durante as atividades de avaliação pública, antes e depois do processo de 

asssesoramento aos professores, com objetivo de poder demonstrar uma melhoria 

na qualidade das referidas atividades. Isso ajudaria a compreender melhor: Qual a 

relação entre as práticas avaliativas dos professores (regulação externa) e as 

competências de autorregulação das aprendizagens por parte dos alunos (regulação 

interna) como mecanismo de autoavaliação? Que articulação existe entre os 

professores de uma escola ou agrupamento de escolas quanto às suas práticas de 

avaliação e ensino? Que efeitos tem a avaliação externa nas práticas de ensino e de 

avaliação dos professores? 

Acreditamos que a avaliação pode melhorar a qualidade das aprendizagens e, 

consequentemente, a qualidade do sistema educativo. A avaliação formativa é, 

certamente, um elemento chave no desenvolvimento do sucesso educativo de 

todos os alunos, garantindo que a equidade na avaliação seja uma realidade. 

Enquanto prática social a avaliação educativa é intersubjetiva e relacional. Aprender 

não é um processo linear e ensinar não é necessariamente o lado complementar de 

aprender, mas uma atividade de outra natureza, ou seja, ajudar a aprender (Santos, 

et a.l, 2010). Nesta perspetiva, e porque é a partir da investigação que se pode 

sistematizar um importante conjunto de práticas, saberes, estratégias e atitudes 

que ajudem a reconstruir conceções e práticas nos processos de formação 

(Fernandes, 2006d). 
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Anexo I. Estudo empírico I 

1.- Materiais: provas matemáticas 

2.- Transcrições 

3.- Análises 

  

Anexo II. Estudo empírico II 

1.- Materiais: problemas matemáticos 

2.- Transcrições 

3.- Análises 
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Manuel
Texto escrito a máquina
ANEXO 1. 1.- MATERIAIS: provas de matemáticas









ANEXO 1.2.TRANSCRIÇÕES: entrevistas 
 
 
1.- Entrevistas aos professores de 2º e 4º ano (criterios referidos) 
 
Professores de 2º ano (1 a 15) 
 
Professor 1 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na Matemática valorizo mais as situações problemáticas. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Considero o raciocínio, a resolução de operações, escrita de 
números e a relação das  centenas com as dezenas e com as 
unidades. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 

O raciocínio. 

 
Professor 2 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

O raciocínio. Eles podem ter os cálculos errados mas se 
raciocinaram bem... o raciocínio tem importância; o cálculo 
mental que é também tão importante e também valorizo muito, 
a autonomia, porque muitas vezes temos crianças que para 
fazerem as coisas precisam de muita ajuda e eu penso que ser 
autónomo, saber fazer sozinho o trabalho também tem que ser 
valorizado. Se a criança faz a ficha, mas está sempre a solicitar a 
ajuda do professor eu penso que tenho isso em conta, a 
avaliação vai ter isso em conta. E a apresentação também tem 
importância. Não gosto que uma criança me traga a prova toda 
suja, toda rasgada 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

Eu olho se a criança raciocinou bem, se calculou bem..  é mais ou 
menos isso. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 

O raciocínio. Acho que é muito importante a criança saber 
raciocinar, e através de várias estratégias “chegar lá”, mas saber 
“lá chegar”, acho que é importante. 
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Professor 3 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na matemática eu creio que o raciocínio deveria ser o mais 
importante, mas é a parte mais difícil nos alunos, de maneira 
que... Eles têm que ter a noção de quantidade e alguns não 
têm...o que é que eu hei-de dizer mais? A matemática é mais 
complicado, mas talvez o cálculo, e.... Há exercícios que são 
postos ao contrário, em vez de ser 30+10=40, com lacunas... dou 
valor porque têm que pensar, já não é tão linear assim... 
Principalmente isso. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

O aluno pode ter vários tipos de raciocínio para fazer um 
determinado problema... um problema é a coisa talvez mais 
difícil ....e o que é que levou o aluno a dar essa resposta, aquele 
caminho que ele levou até chegar à resposta e também o grau 
de dificuldade de um exercício também tenho em conta. Talvez 
seja muito mais valorizado do que um outro que é muito 
simples... Que me venha à ideia agora... Depois há a geometria... 
eu penso que a geometria é muito complicada ainda, porque é 
muito abstracta ... Talvez isso. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

O raciocínio e o cálculo, mas o raciocínio punha-o em 1º lugar. 

 
Professor 4 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Numa prova de matemática, penso que em consequência de 
uma razoável leitura e uma boa compreensão também do 
problema apresentado, é o raciocínio e o cálculo mental.  

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

Numa prova de matemática dou mais importância ao raciocínio, 
à compreensão e ao cálculo mental. Mas ter uma prova 
organizada também gosto. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

Na matemática continuo a dizer que o raciocínio, a compreensão 
e o cálculo mental são fundamentais numa prova de 
matemática. 

 
Professor 5 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na matemática, eu penso que valorizo tudo, também por igual, 
mas não me parece que haja grandes diferenças entre o cálculo 
mental, ou aqueles exercícios de dedução, que agora são... São 
muito comuns nas provas de matemática, isso agora aparece a 
toda a hora, para ver se os miúdos conseguem deduzir 
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facilmente... Isso também é importante, e eu acho que em 
termos de avaliação eu avalio as perguntas da mesma maneira... 
Porque uma coisa está sempre relacionada com a outra... 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Eu faço um somatório... Faço o somatório das perguntas que eles 
erraram e no final enquadro em Excelente, Bom Grande, Satisfaz 
e Não Satisfaz... Por exemplo, um excelente é uma prova 
impecável, o Não Satisfaz dou quando o  aluno não conseguiu 
fazer praticamente a resolução de nenhum exercício ... Agora.... 
dou Satisfaz a um aluno que pode ter a ficha toda certa, vou ser 
sincero, mas não dou Bom Grande se eu tive que o apoiar em 
determinados aspetos, porque há miúdos que com um “toque” 
eles vão lá, mas sozinhos... não saem dali...esse miúdo conseguiu 
até fazer um bom trabalho com um pouco de apoio...Eu dou-lhe 
um Satisfaz, não lhe dou Bom, como é lógico, ...o meu critério é 
este...  
Temos a prova quantificada... a parte que dou mais valor... se 
calhar a parte do cálculo mental, do raciocínio, mais do que a 
parte dedutiva, talvez valorize mais essa... porque parece que 
não ... mas estamos ainda um pouco arreigados aos conceitos 
antigos apesar de eu achar que tanto uma coisa como outra ... na 
realidade tem importância. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

Penso que o que eu valorizo mais é o raciocínio. 

 
Professor 6 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Em relação à matemática... perguntas de desenvolver o 
raciocínio, fugir um bocadinho daquelas perguntas do tipo 2+2, 
levar a criança a abstrair-se não só de estar habituada a fazer 
2+2, como 5+5, tentar fazer um problema que eles vão buscar, 
por exemplo, cálculos que não estão no problema mas têm que 
pensar... Por exemplo, há problemas que têm dados em excesso 
e eles têm que chegar à conclusão que há dados que não 
pertencem ao problema. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Neste momento faço grelhas de avaliação, portanto faço a 
cotação, porque satisfaz é muito relativo e então, se for cotado 
mediante aquela pergunta se vale 5, 4, 3 ou décimas ... Pronto 
faz o nível cognitivo... Para a cotação das perguntas tenho em 
conta o cálculo mental, pronto...  Cálculo mental ... eu acho que 
o cálculo mental é a base. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 

Compreenderem aquilo que vão fazer... isso também se refere à 
matemática porque eles muitas vezes lêem a pergunta e não 
sabem o que é que estão a ler ,,, imediatamente eles vão 
responder mal à pergunta porque não estão a entender aquilo 
que estão a ler. 
E o raciocínio. 
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Professor 7 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 
 

Numa prova de matemática há dois aspetos essenciais... mas eu 
para mim o essencial....o importante é a compreensão. O 
objetivo principal da matemática é sempre a resolução de 
situações problemáticas, situações do dia a dia. Portanto tem 
muito a ver também com a compreensão... Se a criança 
compreende aquilo que lê, consegue chegar a um resultado 
favorável... Depois há outro aspeto também... da compreensão 
de número, o conceito de número, as operações, as tabuadas,.... 
Há dois aspetos distintos, mas no fundo a língua portuguesa está 
sempre um bocado na base da compreensão matemática. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Na matemática.... lá está… é importante a compreensão das 
perguntas  que se fazem... É a base de tudo, porque muitas vezes 
as crianças dispersam a resposta, ou dão respostas um bocado 
incoerentes precisamente porque não compreenderam. A 
leitura... e isso acontece assim sistematicamente, por isso eu 
acho que isso é essencial de valorizar. Muitas vezes não é a 
operação que se faz em si... trocam a operação do problema ou 
erram a conta,... mas é mais a interpretação que se faz,... a  
compreensão da pergunta. Depois há o aspeto também lógico... 
A lógica que eles seguem, o pensamento da criança... É 
importante que nós entendamos isso... porque muitas vezes eles 
vão por um caminho que não é o correto, mas é o que eles 
pensaram, por isso há sempre uma certa lógica de pensamento 
da criança que muitas vezes é diferente da nossa e que nem 
sempre é a mais correta... Mas é preciso entender qual foi a 
lógica que eles seguiram, para também podermos explicar e 
alterar algumas coisas. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 

Eu acho e refiro outra vez que é a compreensão... Acho que é 
fundamental que a criança compreenda aquilo que lê e é 
importante   que nós a ajudemos a pensar nas coisas, a analisar o 
problema... porque não é só o saber ler... mas não entendem 
aquilo que está escrito, e é importante muitas vezes ... eu digo-
lhes que é falar com o problema... para os ajudar a pensar nas 
coisas e... é pôr-lhes o pensamento para fora, fazê-los pensar 
sobre as coisas... falando connosco... isso eu acho que é a base 
de tudo. 

 
Professor 8 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Em relação à matemática valorizo mais o raciocínio. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

Continua a ser o raciocínio. 

Quais os critérios de Para mim é importante que o aluno seja autónomo na realização 
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avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 

da tarefa, e que não esteja sempre a fazer perguntas ao 
professor, a autonomia... Que consiga ler e perceber o que lê... 
isso às vezes é a dificuldade, depois não conseguem... e depois 
concretizar. Para mim também é importante eles conseguirem 
dar as respostas adequadas. 

 
Professor 9 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

A nível da matemática é o raciocínio, se eles fazem bem o 
raciocínio ou não.... Basicamente entre uma coisa e outra ...é o 
que eu valorizo mais. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Basicamente tem a ver com o que eu lhe estava a dizer... 
Continuo a dizer que é o raciocínio... claro que dou também 
importância às conclusões que eles fazem em relação a esse 
raciocínio, mas valorizo bem mais o raciocínio que eles têm em 
relação às questões que se lhes pedem... 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

É mesmo o raciocínio. 

 
Professor 10 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Valorizo mais o raciocínio, porque também se não houver 
raciocínio também não pode haver a aplicação das teorias... 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

É essencialmente o raciocínio, saber fazer as contas, porque isso 
também é importante... Pronto saber tudo o que é essencial na 
matemática. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

É o raciocínio. 

 
Professor 11 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Em matemática é o desenvolvimento do raciocínio, a 
mecanização das operações e os números. Eles têm alguma 
dificuldade na leitura do número.... E também a resolução de 
situações problemáticas do dia a dia. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Valorizo o raciocínio, que eu acho importante, embora as 
operações também sejam importantes, mas eu prefiro uma 
conta errada a um bom raciocínio do que um raciocínio errado 
com uma conta certa. 

Quais os critérios de O desenvolvimento do raciocínio matemático. 



ANEXO I 
Transcrições 

 

  12  
  

avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 
Professor 12 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Eles saberem os números e entenderem as operações que são 
coisas essenciais e terem cálculo mental também. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

É a resolução de situações problemáticas e é importante 
saberem ser eles a fazer as contas e saberem o valor dos 
números. Acho que são coisas essenciais. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 

O cálculo, saber operar e saber resolver situações problemáticas. 
Acho que essas três coisas são essenciais 

 
Professor 13 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

O raciocínio e às vezes até dou uma certa cotação quando o 
raciocínio está certo, independentemente do resultado da 
operação, só depois é que valorizo a operação. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

A autonomia deles. Quando eles conseguem fazer uma ficha 
sozinhos tem mais valor do que quando têm mais ajuda. 
Portanto, a autonomia deles. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 

O raciocínio. É sempre o raciocínio. O cálculo também, mas o 
raciocínio está em 1º lugar. 

 
Professor 14 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

As operações, os problemas para eles pensarem e fazerem as 
operações, porque hoje em dia eles chegam ao 2º ciclo sem 
saberem fazer conta. E tabuada também valorizo, como é lógico. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Tenho em conta o raciocínio. Se falhou na conta não conto tanto, 
o que me interessa é o raciocínio. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 

A tabuada e saber as contas. 
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mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 
 
Professor 15 (2º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Valorizo bastante o raciocínio deles, a compreensão do número e 
se sabem aplicar os conhecimentos. Nesta fase também 
pretendo que eles desenvolvam bem, bem o cálculo mental, eles 
têm muita dificuldade no cálculo. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Valorizo mais as perguntas à base de raciocínio, do cálculo, 
valorizo muito o cálculo, saber se ele percebeu o texto numa 
situação problemática e sabê-lo trabalhar, e a representação, 
valorizo mais isso e que eles tenham conhecimentos ao nível da 
forma e do espaço. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

É a parte do raciocínio e a aplicação dos conhecimentos que eles 
já adquiriram. 

 
 
Professores: 4º ano (16 a 30) 
 
Professor 16 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

A forma como o aluno chegou à... formulou  ou fez, resolveu 
aquilo que lhe é apresentado em termos de raciocínio, porque 
eu aceito as diversas formas de chegar a uma resolução 
problemática. Por exemplo, poderá haver alunos que chegam lá 
com várias operações, outros só com uma fórmula e para mim 
tudo está correto... é preciso é eu entender que o aluno 
percebeu aquilo que se pede. Pronto é preciso eles também 
saberem fazer as operações, o cálculo é muito importante .... 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Tenho a preocupação da apresentação em termos de... da letra, 
da escrita também, porque eu acho que nós temos que valorizar 
bastante a língua portuguesa seja em que área for, não posso 
avaliar só a matemática pelo seu conteúdo, mas sim no geral. 
Depois se o aluno tem a noção da matéria, se tem conhecimento 
e vou corrigindo de acordo..., aproveitando tudo o possível que 
ele tenha correto. Sei lá, um aluno pode chegar a uma conclusão 
e eu perceber o que ele está a fazer mas não ser a situação... 
Deixa-me cá explicar... Eu estou-me a lembrar da resolução das 
situações problemáticas sejam elas em grelhas sejam em texto. 
O aluno se tiver os resultados errados, desde que me tenha as 
operações bem indicadas eu considero metade ou mais de 
metade correto, tendo em conta todo um caminho que o aluno 
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seguiu. Por vezes numa grelha, eu faço muito situações 
problemáticas em grelhas, dou- lhes dados e depois esses dados, 
esses desenhos aparecem na grelha e eles têm que me dar os 
resultados e eu aceito qualquer tipo de solução e, aproveitando 
até um pouco as ideias das provas de aferição, em que o aluno 
tem que me mostrar como é que chega àquela conclusão e quais 
são os diversos caminhos que ele pode utilizar. Eu valorizo muito 
o raciocínio, o cálculo, não me preocupando com a apresentação 
das operações, desde que ele me saiba explicar como é que 
chegou ali. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

O raciocínio e o cálculo. Mais, mais importantes … o raciocínio e 
o cálculo. Para mim estes são os mais importantes. 

 
Professor 17 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Numa prova de matemática o que eu realmente valorizo é o 
raciocínio na resolução das situações problemáticas... Naquelas 
que não são tão lineares e de resposta tão rápida como 3 e 2... 
Que os obrigue a pensar mais um pouco. Aí eu valorizo muito 
mais do que se for uma resposta muito... não é simples ... é fácil 
de descobrir... e eu  acho que cada vez mais as crianças precisam 
de situações que não sendo difíceis nem impraticáveis para a 
idade deles... os obriguem a uma determinada ginástica mental e 
eu acho que isso é muito importante. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Numa prova de matemática normalmente são 5 questões e 3 
problemas, se for uma ficha tipo, que eu não faço muito. Eu faço 
mais à minha maneira e de acordo com o que eu preciso de 
avaliar na altura, de qualquer modo eu dou sempre mais valor ao 
raciocínio dos problemas. Se um problema, por exemplo, for 
cotado para 25 pontos, eu ao raciocínio dou-lhe logo 15 pontos. 
Podem errar uma conta que isso para mim não tem muita 
importância, desde que eu saiba, é evidente, que eles a sabiam 
fazer e erraram porque... porque aconteceu.... mas se o 
problema tiver o raciocínio certo, para mim tem um valor maior. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

Em relação à matemática é realmente o raciocínio... Ginástica 
mental, acho que é muito importante e que eles precisam 
bastante. 

 
Professor 18 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na matemática eu trabalho muito o cálculo mental e acho que é 
muito importante a criança entender, não fazer por fazer, mas 
entender o que está a fazer, de maneira que trabalho muito 
nessa base... Operações eu trabalho mais dentro duma situação 
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problemática, dentro da história, como interpretação da história, 
sempre... Não quer dizer que também não aplique as operações 
não as mande fazer para casa como treino ou assim, mas dentro 
da sala de aula como situação problemática, como história para 
eles poderem interpretar. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Numa ficha de matemática eu não ponho só situações 
problemáticas, então aí tenho que ver as operações, a atenção 
do aluno, depois o entendimento, a compreensão da pergunta, 
ou então na situação problemática ou a interpretação em si e a 
resolução. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

A numeração eu não referi há pouco mas é muito importante. Se 
um aluno não sabe, não conhece um número, se não sabe ler por 
classes e ordens, se não souber... Isto e depois então a resolução 
problemática. 

 
Professor 19 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na matemática... o raciocínio principalmente, porque na parte 
das situações problemáticas  é onde ... a gente arranja sempre 
situações.... onde dê para fazer... de várias maneiras e eles 
tentarem sozinhos,... claro que... no dia anterior fazemos sempre 
coisas semelhantes que é para ver se eles conseguem de outra 
maneira resolver outros problemas… chegar lá. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Na matemática eu vou voltar à parte das situações 
problemáticas. Eles podem até saber... isto é melhor passar por 
uma multiplicação ou por uma soma, mas depois erram.... mas 
vou contar à mesma qualquer coisa, tenho sempre que contar 
qualquer coisa ,... porque eles conseguiram mais ou menos 
chegar lá... tenho  que contar sempre, sempre.... mas faço a 
mesma coisa, corrijo todas as fichas, ponho todas à frente e 
depois segundo, comparando uns com os outros é que eu dou a 
avaliação... Se eles souberem a parte do raciocínio eu esqueço 
um bocadinho a parte do cálculo.... Eu normalmente, eu faço 
sempre revisões por isso tento não perdoar muito, porque no dia 
anterior fazemos sempre, sempre, sempre.... faço sempre uma 
fichinha de revisões quase igual, que é mesmo assim, à da 
avaliação por isso não... eles não têm desculpa de errarem,.... 
mas claro que... Gosto que a resolução esteja correta 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

O raciocínio, um aluno pode saber que dois mais dois são quatro, 
mas perante uma situação problemática... se não a souber 
resolver... O raciocínio. O que me interessa mais aqui na 
matemática é o raciocínio. 

 
Professor 20 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na matemática o cálculo mental acho que é bastante importante 
e também a compreensão dos problemas. 
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Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

Em relação à matemática...a compreensão dos problemas 
propostos... de modo a que a sua resolução esteja correta e o 
cálculo mental. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

A compreensão, tanto em português como na matemática, e o 
cálculo mental, na matemática. 

 
Professor 21 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na matemática é importante o raciocínio nos problemas, e se 
conseguem saber quando é que tem de fazer contas de menos, 
por exemplo... ou não. O raciocínio. E basicamente é só isso na 
matemática. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Aí é que está o problema.... Mesmo sinceramente, depende do 
aluno. Porque se for um João Vítor vou ver se ele percebeu..., um 
Bruno já não… No caso do Bruno porquê? Porque é um aluno 
com mais capacidades.  
Na matemática, como estão a preparar o 5º ano, ponho mesmo 
cotações, para cada pergunta uma cotação, dependendo da 
ênfase que eu dei antes na matéria... mas lá está... um João 
Vítor, por exemplo, no raciocínio se acertar apesar da conta estar 
errada eu já valorizo porque ele percebeu, mas um Bruno já não 
dou a mesma facilidade, se o resultado tiver completamente 
errado, que eu não sei de onde é que vem.... e percebeu o que 
era uma subtração, o valor que eu vou dar é muito inferior ao do 
João Vítor.... O que valorizo mais acaba por ser o raciocínio 
definitivamente é. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

A compreensão dos problemas, porque se eles não perceberem 
os problemas nada feito... e o raciocínio. 

 
Professor 22 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Na matemática, valorizo muito o cálculo, a resolução de 
problemas... pronto... isso realmente é que eu valorizo,.... saber 
escrever números, também valorizo, saber fazer problemas do 
dia a dia... e questões práticas, que são os tais problemas do dia 
a dia...Também dou valor ao espaço... como eles tratam o 
espaço, a forma e o espaço... no espaço o que é que eles 
conseguem colocar no espaço... áreas, as áreas ...também dou 
valor. Claro, há crianças que não têm noção de espaço e quando 
se querem integrar nele...se calhar pensam que uma mesa 
grande cabe num lugar pequeno... não têm essa noção...às vezes 
não têm... Pronto eu o que dou mais valor realmente é a isso: ao 
cálculo, resolução de problemas do dia a dia especialmente, 
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questões práticas... e assim... 
Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Na matemática dou mais valor é aos problemas e ao cálculo 
mental.... Principalmente isso... E depois há aquelas questões... 
fazer operações, também dou valor, saber resolver as operações, 
também... 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

Na matemática é aos problemas e ao cálculo. 

 
Professor 23 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Porque é que se faz uma prova de avaliação? Normalmente eu já 
nem precisaria delas porque o meu papel dentro da sala de aulas 
já é tão abrangente e procuro estratégias tão diversificadas na 
minha sala que é mais quase uma formalidade... de qualquer das 
maneiras para mim serve como um papel organizador e 
regulador da aprendizagem....o aluno consciencializa-se dos seus 
problemas e o professor também vê até que ponto aquilo que 
quisemos transmitir foi ou não assimilado pelo aluno....Depois 
permite analisar criticamente essa situação , se o aluno atingiu 
ou não os objectivos e porquê...e entretanto introduzir 
mecanismos de correcção e definir estratégias alternativas... que 
é normalmente o que eu faço. Outra coisa que me preocupa 
também é atender ao grupo turma que eu tenho.... neste caso é 
bastante heterogéneo...tenho aqui três níveis diferentes e 
quando faço uma ficha de avaliação atendo a esses aspectos. O 
que valorizo mais  é, sem dúvida, e o que pretendo desenvolver 
é a capacidade de problematizar, criar, produzir...cada aluno 
desenvolve mecanismos próprios de aprendizagem.    

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

É a capacidade de usar a matemática para analisar e resolver 
situações problemáticas. Acima de tudo pô-los a pensar no 
porquê das coisas e que descubram o caminho... 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

É precisamente isso, é... o entender o porquê das coisas, isso 
também dá para outras áreas, mas na matemática é importante 
que eles percebam como é que se chegou às coisas.... é o que eu 
pretendo fundamentalmente nessa área. 

 
Professor 24 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Acho que é fundamental o raciocínio na matemática, porque 
sem isso não conseguem resolver situação nenhuma... 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

Começo por dar mais pontuação naquelas que eu considero 
essenciais... Lá volto eu ao raciocínio. E o cálculo mental também 
considero importante. 

Quais os critérios de Continuo a referenciar o raciocínio. 
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avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  
 
Professor 25 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Cálculo e raciocínio. Isso para mim é o essencial. E a 
compreensão, que isso vem da língua portuguesa, a 
compreensão de tudo, de toda a ficha... 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Compreensão dos problemas, das situações problemáticas, 
valorizo mais o raciocínio .... é claro que vou ver também se a 
conta está correta, mas valorizo mais o raciocínio e não vou 
considerar errado só pela conta... A nível de outros conteúdos, 
nomeadamente comprimentos valorizo é que eles saibam utilizá-
los na prática... 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

A compreensão e a utilização do conhecimento... ao 
compreender utilizarem na prática corretamente. 

 
Professor 26 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Valorizo muito o raciocínio independentemente das contas 
estarem corretas ou não. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

É como eu lhe digo: o raciocínio. Não importa a forma como lá 
chegam é preciso é que lá cheguem. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

O raciocínio. 

 
Professor 27 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Valorizo essencialmente o raciocínio, a capacidade de raciocínio; 
valorizo mais é a resolução de problemas e na resolução de 
problemas eles muitas vezes não compreendem o problema e eu 
trabalho muito isso, senão eles não sabem desenvolver o 
raciocínio. Valorizo também muito o processo e não apenas o 
resultado, isso eu não dou tanto valor. Depois as reduções eles 
também têm dificuldade.  

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 

Na avaliação valorizo metade da ficha para os problemas. 
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de Matemática? 
Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

É a resolução de problemas. 

 
Professor 28 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Compreensão, interpretação para depois dar o salto para o 
raciocínio lógico-matemático. 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 

A compreensão, continuo na compreensão. Se o resultado está 
certo ou não eu não dou tanto valor…nós depois havemos de lá 
ir… é a compreensão. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

É a compreensão. 

 
Professor 29 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

O raciocínio, serem capazes de raciocinar; também me preocupo 
com a leitura dos números, mas mais com o raciocínio e o cálculo 
mental, que eu nesta escola não consigo… 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

É o raciocínio, a resolução de situações do dia-a-dia que eu acho 
que eles têm muita dificuldade. Acho que os penalizo muito nos 
problemas, no raciocínio dos problemas penalizo mesmo muito 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

Que resolvam as situações problemáticas e tenham cálculo 
mental. 

 
Professor 30 (4º ano) 
 

Questões colocadas Respostas: Critérios de avaliação referidos 

O que valoriza mais numa 
prova de Matemática? 

Considero mais importante a compreensão e o raciocínio. Numa 
prova de atemática é o que eu considero mais importante 

Quais os critérios que utiliza 
na avaliação de uma prova 
de Matemática? 
 

Compreensão, raciocínio, cálculo mental e o domínio das 
técnicas das operações. 

Quais os critérios de 
avaliação que considera 
mais importantes na 
disciplina de  Matemática?  

A compreensão, o raciocínio e o cálculo mental acho que são 
muito importantes. 



ANEXO I 
Transcrições 

 

  20  
  

 
 
2.- Avaliação “cega” de uma ficha de matemática (critérios utilizados) 
 
Professor 1 (2º ano) 
 
Professor (P): Quantas perguntas tem a ficha? 
Entrevistador (E): Tem 10 questões que abordam diferentes matérias e 3 problemas. 
P: Tem questões são sobre leitura e escrita de números? 
E: Contempla essa situação. 
P:  Com êxito ou não? 
E: - Sim, com êxito. 
P: Decomposição de números? 
E: Também contempla essa situação. 
P: Com êxito? 
E:  Sim, com êxito. 
P: Preenchimento de lacunas? 
E:  Não 
P: Contempla situações de dinheiro? 
E:  Não. 
P: Então para além da leitura e escrita de números, da decomposição de números, que mais contempla? 
E:  Pode perguntar. 
P: Tenho que ser eu a perguntar... Ora bem...exercícios de relação entre a centena, a dezena e a 
unidade? 
E:  Sim, de alguma maneira. 
P: Com êxito? 
E:  Sim, com êxito. 
P: As situações problemáticas, envolvem uma operação, não é? 
E:  Sim. 
P: Tem quantas erradas? 
E:  Na resolução das operações revelou inêxito. 
P: -Só nas operações? 
E:  Exatamente. 
P: E no raciocínio? 
E:  Está de acordo com aquilo que é pedido. 
P: Portanto falhou foi na resolução das operações? 
E:  Exatamente. 
P: Nas perguntas, nas questões quantas é que tem erradas? Ou tem todas certas?  
E:  Tem quase todas certas. 
P:  Quase todas certas? Então eu classifico a prova de Satisfaz Bastante. 
E: Agora vai ver a ficha e depois vai dizer se mantinha ou se alterava a avaliação e porquê? 
P: Eu mantinha o Satifaz Bastante, porque está muito boa a ficha. 
 
Professor 2 (2º ano) 
 
Professor (P): A nível de contagem... Sabe contar? Contagem crescente, decrescente...não sei que tipo 
de perguntas aí estão?... 
Entrevistador (E): A contagem pode-se dizer que domina. 
P: A técnica das operações domina? 
E: Apresenta  dois resultados inexatos. 
P: E problemas tem? O aluno compreendeu?  
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E: Sim, compreendeu. 
P: A compreensão é muito importante... e respondeu corretamente? 
E: Sim, de acordo com o resultado encontrado 
P: Pode não ser muito importante, mas eu por acaso gosto que se habituem de pequeninos a responder 
com respostas completas, mesmo na matemática para eles se habituarem. Depois mais tarde até 
poderão não responder com resposta completa, mas no 2º ano, eu gosto que eles respondam com 
resposta completa. Leitura e escrita de números tem? 
E: Sim tem. 
P: Acertou? 
E: Sim acertou. 
P: O dobro, o triplo ?... 
E: Sim, também borda essas questões 
P: E acertou? 
E: Sim, resolveu bem. 
P: Então, com os dados que eu tenho... se respondeu aos problemas e compreendeu, se acertou nos 
número.... errou a operação, sei lá ... Satisfaz Bem, talvez. Eu não sei a que nível de classificação é que 
costumam aplicar . Eu costumo dar o Satisfaz, Satisfaz Bem, Satisfaz Bastante. Excelente tem que ser um 
aluno brilhante, ter tudo certo para eu dar o excelente. 
E: Então vai agora ver a prova edepois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: ... Tendo em consideração o que a criança respondeu aqui, o que ela teve bem, as perguntas a 
maioria estão corretas, tem aqui alguns erros, mas ... eu continuaria a atribuir o Satisfaz Bem 
 
Professor 3 (2º ano) 
 
Professor (P): Consegue fazer a decomposição de um número? 
Entrevistador (E): Consegue. 
P: E escrever por extenso, sem erro? 
E: Consegue. 
P: Identifica números? 
E: Identifica e escreve por extenso, numa situação ou outra com um erro ortográfico. 
P: Mas sabe?  Sabe o nome? 
E: Sim. 
P: Preenche lacunas ? 
Ev: Esta ficha não contempla essa situação. 
P: Escreve os números por ordem crescente ou decrescente? 
E: Não há aqui essa situação, embora haja leitura de números. 
P: Nem o número que está antes ou depois?... Para ver se ele tem a noção da posição daquele número. 
E: Não. 
P: Se sabe num número a ordem das dezenas, a ordem das centenas, ... o valor daquele 3 é 30 ou 300, 
tem essa noção? 
E: Sim, tem essa noção. 
P: Figuras geométricas não vem aí nada? 
E: Não, esta prova não aborda as figuras geométricas. 
P: Então ... passo aos problemas, ou ao cálculo... Como é que é o cálculo? Sabe fazer contas, 
transporte,... 
E: Sim, mas numa ou outra situação não conseguiu concretizar com sucesso a operação. 
P: O problema conseguiu resolver? Os problemas? 
E: Resolveu, mas em duas situações a operação tem o resultado errado. 
P: E o raciocínio está correto? 
E: Sim. 
P: Há mais algum exercício diferente? 
E: Não. 



ANEXO I 
Transcrições 

 

  22  
  

P: Então ..... eu acho que lhe dava Bom, porque tem o raciocínio, só no cálculo é que ele ... não está tão 
bem... e o cálculo tem que se desenvolver, com um pouco de treino ia lá ... 
E: Então agora vai ver a prova e depois dizer-me se mantinha a avaliação ou se a alterava... 
P: Eu penso que sim .... que mantinha o Bom. 
E: O que é que te leva a manter o Bom? 
P: Porque o erro principal é o cálculo e eu penso que o cálculo é como a leitura... treinando que se vai lá, 
porque o cálculo é uma coisa muito exacta, então tem que se treinar. É isso. Eu a este dava um 
bocadinho mais do que no de língua portuguesa... porque eu sou mais exigente a língua portuguesa, 
para mim conta muito os erros. 
 
Professor 4 (2º ano) 
 
Professor (P): A criança soube fazer contagens progressivas e regressivas? 
Entrevistador (E): A prova não contempla essa questão. 
P: Soube resolver os problemas da prova e correctamente? 
E: Nem sempre os resolveu correctamente. 
P: O que revela alguma falta de compreensão do problema ou de raciocínio?... 
E: Posso adiantar que errou nas operações. 
P: Pode... ser falta de memorização das tabuadas... que mais? Composição e decomposição dos 
números, contempla essa questão? 
E: Sim. 
P: E o aluno soube resolver? 
E: Sim soube. 
P: Nota-se aqui uma certa falha ... talvez... como errou as operações ou falta de compreensão da técnica 
da operação ou falta de memorização de tabuadas... atribuía talvez um Satifaz. 
E: Então agora vais ver a prova e depois dizes-me se mantinhas a avaliação ou se a alteravas... 
P: .... Eu ia afinal para um Satisfaz Bem, porque tem aqui uma série de questões que não me ocorreu 
perguntar ,mas que tem tudo certo, tem uma prova organizada também, apenas errou aqui estas duas 
continhas... talvez a falta da técnica ainda, ou falta de atenção, falta de atenção muitas vezes, mas ... 
penso que sim, que a prova está razoável, está sim, portanto alterava de Satisfaz para Satisfaz Bem. 
 
Professor 5 (2º ano) 
 
Professor (P): Decomposição de números, por exemplo?   
Entrevistador (E):  Sim, a prova contempla isso e o aluno resolveu com êxito 
P: Operações? Tem só nas situações problemáticas? Soube resolver? 
E: Não... Tem quatro operações e ele resolveu três com êxito. 
P: Aquele tipo de exercício para  completar... simetrias tem? 
E: Simetrias não tem, mas tem um quadro de completamento de números e o aluno resolveu com êxito 
nas ordens correspondentes. 
P: Está bem... estou  a ver... sendo assim avaliava já.... 
E: Não queres saber mais nada? 
P: Não, não ... avaliava já porque eu estou a ver que é um aluno para eu avaliar também à volta do Bom 
pequeno... exatamente. 
E: Então agora vai ver a prova e depois dizes-me se mantinha a avaliação ou se a alterava e porquê?... 
P: Mantenho, mantenho sem qualquer dúvida... aliás tive a percepção quando estava a perguntar.... 
que era um aluno para este nível... e confirmei agora. 
 
Professor 6 (2º ano) 
 
Professor (P):  Em relação às situações problemáticas, começamos do fim para o princípio .... , conseguiu 
atingir os objetivos da prova?  
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Entrevistador (E): Conseguiu, embora com alguns resultados errados... 
P: Quer dizer que não compreendeu a maneira como se fazem as contas?... 
E: Parece que sim, porque ao nível do raciocínio está correto nos três problemas, sendo que errou o 
resultado. 
P: Em relação à outra parte da prova, tem perguntas ao nível de?... Quantas é que errou?.... ao nível 
assim da prova em geral? 
E: Errou uma operação . 
P: O resto tem certo. Incompletas? 
E: Não. 
P: Então só foi mesmo a nível das situações...problemáticas… 
E: Sim. 
P: Então... acho que assim eu atribuía um Satisfaz Bastante... Se foi só mesmo a nível das situações 
problemáticas, se o raciocínio estava correto e se foi simplesmente na conta.... podia até ser  ... se o 
raciocínio estava correcto podia ser até ele ter-se abstraído realmente do que estava a fazer...isso 
também é um bocado complicado avaliar sem conhecer o aluno... 
E: Portanto,  considerando a técnica errada mas tudo o resto certo, independentemente  de saber quais 
foram as questões abordadas, acha que atribuiria Satisfaz Bastante? 
P: Sim.  
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha  a avaliação ou se a alterava e porquê?...  
P: Não... eu continuava a ter a mesma ideia... 
E: Mantinha então o Satisfaz  Bastante? 
P: Sim mantinha o Satisfaz Bastante. 
E: Porquê? 
P: Porque eu acho que é um aluno bastante bom... bastante bom, para ter uma prova assim...E a 
matemática também é... ou é isto ou não é... ou é certo ou é errado. 
 
Professor 7 (2º ano) 
 
Professor(P):As questões estarão relacionadas com... composição de números, ...escrita por extenso,... 
 Entrevistador (E): Sim. 
P: Noção de dobro, metade, triplo? 
E: Sim 
P: Operações, resolução de operações? 
E: Também 
P: Sequência de números... crescente, decrescente? 
E. Essa questão não está contemplada... 
P: Completar tabelas, com operações? 
E: Completar um quadro a partir da leitura de um número... 
P: Adivinhar números a partir de certos dados? 
E: Não... 
P: Então e nas situações problemáticas... com dados a mais? Com falta de dados? 
E: Não... são situações problemáticas apenas com os dados necessários.... as mais usadas, digamos 
assim... 
P: Só com uma operação? 
E: Sim, só com uma operação... 
P: Tem quantos problemas ... três? 
E: Sim... 
P: Acertou todos? ...Viu qual era a operação que se pretendia? 
E: Percebeu o conteúdo dos três problemas,.... nos dois primeiros errou o resultado, o terceiro acertou 
tudo. 
P: Portanto... acertou um problema completamente ...e nos outros dois... dá para ver que consegui 
perceber, portanto tem as operações corretas? 
E: Tem as operações bem estruturadas, bem indicadas, com os resultados errados. 
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P: Portanto errou as contas... foi só isso? 
E. Exatamente. 
P: Portanto ...e nas contas que errou será uma operação de multiplicar? 
E: Não , o problema que contemplava a conta de multiplicar acertou... as outras duas são adições e 
subtracções... 
P: Adição com transporte? E subtração ...normal, sem empréstimo? 
E: Adição com transporte e subtração...com empréstimo... 
P: Relativamente às questões... decomposição de números? 
E: Resolveu com êxito. 
P: Escrita por extenso? 
E: Resolveu com êxito, também... 
P: Já tem numeração até mil, por ai? 
E: Sim. 
P: Depois temos a noção de dobro, triplo, metade... 
E: Noção de dobro, triplo e quadruplo, tudo resolvido com êxito 
P: Pronto... também não sei o teor das outras questões....  quantas questões ao todo o aluno acertou? 
E: Das dez acertou nove. 
P: Portanto... depois nos problemas houve dois com as contas erradas. O outro estava completamente 
certo? 
E: Exatamente. 
P: Eu dava Bom nesta Prova. 
E: Então agora vai ver a prova e depois dizer-me se mantinha  a avaliação ou se a alterava e porquê?... 
P: Depois de ver a prova não tenho realmente dúvidas em ter dado a nota de Bom nesta prova... acho 
que o que a criança errou não é notório  para alterar a nota.  
 
Professor 8 (2º ano) 
 
Professor (P):  A nível da numeração , o aluno responde corretamente ao que é pedido? 
Entrevistador (E): A nível da numeração...escrita de números, composição e decomposição e leitura de 
números o aluno respondeu com  êxito. 
P: A nível das contas, operações?... 
E: Apresenta alguns resultados incorretos.  
P: E problemas? Com é que estão? 
E: Tem três situações problemáticas, fez a indicação correta mas errou os resultados de dois.... 
P: O raciocínio estava correto? 
E: sim, estava. 
P: Outra pergunta... a nível dos sinais, maior, menor, igual....? 
E: Não está contemplado 
P: Completar números... com centenas ,dezenas ,unidades?... 
E: Sim, uma questão para completar num quadro com as unidades ,dezenas e centenas e o aluno 
conseguiu resolver. 
P: A escrita de números por extenso acertou? 
E: Sim 
P: .... Eu acho que dava só suficiente, suficiente só,... Satisfaz 
E: Então agora vais ver a prova e depois dizes-me se mantinhas  a avaliação ou se a alteravas e 
porquê?... 
P: Esta dava mais, dava-lhe um bom... 
E: O que é que te fez alterar para bom? 
P: O raciocínio dos problemas estava correcto, teve apenas dificuldade na soma,... por isso dava Bom 
 
Professor 9 (2º ano) 
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Professor (P): Leitura de números; tem? 
Entrevistador (E): Sim, e o aluno resolveu com êxito. 
P: Decomposição de números também? 
E: Também está contemplado, composição e decomposição e o aluno também resolveu com êxito. 
P: Colocação de números por ordem crescente e decrescente? 
E: Não contempla essa questão. 
P: Uma coluna que contemple as tabuadas,  para eles poderem resolver... até ao dez...2,3,4,5 e 10? 
E: Não.... há apenas uma questão que contempla a transformação duma adição sucessiva em 
multiplicação, e o aluno resolveu com êxito. 
P: E a situação contrária , não tem? 
E:  Não. 
P: E a resolução de problemas? 
E: Há três situações problemáticas, uma das quais resolvida com êxito e duas em que  apresenta o 
resultado errado. 
P: As respostas a esses problemas estão dadas? 
E: Sim, as respostas estão dadas de acordo com os resultados. 
P: Questões relacionadas com o dobro, triplo... 
E: Sim, a prova contempla uma questão sobre os conceitos de dobro, triplo e quádruplo. 
P: Acertou? 
E: Sim, resolveu com êxito. 
P: Também considero uma prova muito boa... 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: .... Continuo a dizer que está uma prova muito boa...aqui nas situações problemáticas , como eu já 
tinha dito valorizo mais o raciocínio do que os resultados, embora claro que o raciocínio e o resultado 
tenham a cotação máxima... mas valorizo bem mais o raciocínio do que a resposta em si... mas continuo 
a dizer que está muito boa na mesma... 
E: Então mantém o Muito Bom por essas razões? 
P: Exatamente...a minha prova tipo é esta. 
 
Professor 10 (2º ano) 
 
Professor (P): Tem leitura e escrita de números? 
Entrevistador (E): Sim.  
P: E soube responder? 
E: Sim, soube. 
P: Composição e decomposição? 
E: Também. 
P: Tem certo ou errado? 
E: Tem certo. 
P: Unidades, dezenas e centenas?...  
E: Contempla essa questão também. 
P: E ele acertou? 
E: Também acertou, sim.  
P: E problemas? Uma ficha tem sempre problemas… São quantos?  
E: Sim, são três. 
P: E estão certos ou errados? O raciocínio? 
E: O raciocínio está correto nos três problemas… 
P: E as contas?  
E:Em dois problemas não estão certas. 
P: Mas o raciocínio está. Para mim o raciocínio vale muito, porque se não houver raciocínio… saber fazer 
as contas também, mas o raciocínio conta mais. Assim … acho que dou Satisfaz Bem. 
E: Então agora vais ver a prova e depois diz-me se mantinhas a avaliação ou se alteravas e porquê? 
P: A prova está boa, acertou muita coisa e nos problemas acertou o raciocínio. Dou Satisfaz Bem. 
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Professor 11 (2º ano) 
 
Professor (P): Composição de números? 
Entrevistador (E): Sim, a prova contempla a composição e decomposição de números e o aluno resolveu 
com êxito. 
P: Ordem crescente e decrescente, sinais... maior, menor, igual ? 
E: Não é contemplado. 
P: Situações problemáticas? 
E: Sim, tem três situações problemáticas uma das quais correta e as outras duas, tendo apresentado o 
resultado errado. 
P: Só o resultado?!....Os numerais ordinais vem? 
E: Não. 
P: Operações? 
E: Apresenta o resultado incorreto numa delas. 
P: Noção de centena, dezena, dúzia...? 
E: Há aqui uma questão em que o aluno identifica o algarismo das unidades, dezenas e centenas.  
P: As tábuas de multiplicar? 
E: Há apenas um questão que aborda a transformação da adição sucessiva em multiplicação. 
P:....Eu penso que está mais ou menos tudo... portanto... pelas operações, pela noção de centena, ... 
compõe e decompõe.... eu dava um Satisfaz Bem, como na outra.... 
E: Então agora vais ver a prova e depois diz-me se mantinhas a avaliação ou se alteravas e porquê? 
P: ... Eu acho que esta prova merece mais... 
E: Alteravas então a classificação? 
P: Alterava, ...subia a cotação.... 
E: De Satisfaz mais para... 
P: De Satisfaz Mais para Satisfaz Bastante.... porque.... não dou muita importância a esta questão da 
conta errada, o que interessa é o raciocínio, embora eles tenham que saber operar, mas isso é uma 
coisa que se vai trabalhando... Mas penso que no geral ele assimilou perfeitamente o programa. Por 
essa razão subia a cotação !... 
 
Professor 12 (2º ano) 
 
Professor (P): Leitura de números tem? 
Entrevistador (E): Sim. 
P: O aluno soube resolver? 
E: Sim, soube. 
P: Geometria, tempo?... 
E: Não. 
P: Escrita de números? 
E:Sim. 
P: Situações problemáticas? 
E: Sim tem.  
P: Exercícios de cálculo? 
E: Sim, também.  
P: Tem algumas operações? 
E:Sim. 
P: Ordenação de números? 
E: Não tem.  
P: Já tem situações problemáticas, já tem cálculo mental, já tem operações, tem escrita de números, 
leitura, pronto. O que é que ele acertou em relação aos números? 
E: Quer perguntar exatamente….  
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P: Composição e decomposição, escrita e leitura de números? Resolveu bem? 
E: Sim, resolveu com êxito.  
P: A resolução das situações problemáticas? Quantas errou? 
E: Errou duas.  
P: E o raciocínio? 
E:Tem o raciocínio correto. 
P: E a leitura de números por escrito? 
E: Escreveu corretamente.  
P: As operações são de mais ou de menos? 
E:São divisões. 
P: E resolveu bem? 
E: Das quatro, resolveu bem três.  
P: Ainda não perguntei, cálculo mental, acertou? 
E: Tem várias situações que resolveu bem.  
P: Então tem nota positiva, pelo menos… 
E: E que nota então atribui? 
P: Satisfaz, Satisfaz mais, anda por aí. 
E: Então agora vai ver a prova e depois dizer-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Mantinha a nota Satisfaz mais. Ele respondeu bem no raciocínio e na leitura e escrita de números.  
 
Professor 13 (2º ano) 
 
Professor (P): Tem leitura de números por extenso? 
Entrevistador (E): Sim. 
P: O aluno resolveu bem? 
E: Sim, resolveu bem. 
P: Ordem crescente e decrescente? 
E: Não. 
P: Dobro e triplo? 
E:Sim. 
P: O aluno resolveu bem? 
E: Sim. 
P: Até aí está tudo certo? 
E:Sim. 
P: Tem composição e decomposição de números? 
E: Sim. 
P: E acertou? 
E: Sim, nas três situações. 
P: E agora as situações problemáticas, tem o raciocínio certo? 
E: Sim tem. 
P: E as operações estão certas? 
E: Apenas em uma das situações. 
P: E as respostas, deu as respostas? 
E: Sim, de acordo com o resultado. 
P: Acho que lhe dava Bom Mais  
E: Então agora vai ver a prova e depois dizer-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Depois de ver a prova alterava para MUITO BOM, porque o essencial está certo: o raciocínio. 
 
Professor 14 (2º ano) 
 
Professor (P): Contas efetua? 
Entrevistador (E): Sim. 
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P: Estão à parte ou incluídas nos problemas? 
E: As duas situações. 
P: Compor e decompor? 
E: Sim. 
P: Com números superiores ou inferiores a 100? 
E:Superiores e inferiores. 
P: Algo relacionado com a comparação, maior, menor ou igual? 
E: Não, não contempla essa questão. 
P:Sólidos, tem? 
E: Não. 
P: Sobre metade, terça parte? 
E: Sim, tem uma questão sobre isso. 
P: Algo relacionado com a tabuada? 
E: Sim, a transformação de uma adição sucessiva em multiplicação. 
P: Interessa-me saber, nas situações problemáticas se acertou o raciocínio e se errou as contas? 
E: Acertou no raciocínio, mas errou a operação em duas situações. 
P: Acertou o raciocínio mas errou a conta… se calhar enganou-se a contar. Creio que não é de cortar, 
mas apenas de chamar a atenção. SWoube decompor? 
E: Sim, de acordo com o pedido. 
P: Se calhar daria BOM MAIS. 
E: Então agora vai ver a prova e depois dizer-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Acho que mantinha a nota, porque: aqui nos problemas teve um bom raciocínio e napenas errou a 
conta.. 
 
Professor 15 (2º ano) 
 
Professor (P): Tem números e numeração? 
Entrevistador (E): Sim. 
P: E tem conhecimento dos números? 
E: Sim. 
P: Decompõe números? 
E: Sim. 
P: Acertou? 
E:Sim, compõe e decompõe com êxito. 
P: E cálculo mental?  
E: Sim. 
P: Acertou? 
E: Respondeu bem a uma questão sobre completamento… 
P: E tem alguma coisa sobre forma e espaço? 
E: Não. 
P: Há mais alguma coisa? As situações problemáticas? Adições sucessivas consegue transformá-las? 
E: Sim, consegue.  
P: Metade, terça parte?  
E: Sim. Tem uma questão para calcular a metade… 
P: Acertou? 
E: Sim.  
P: Problemas? 
E: Sim, são três.  
.P: Conseguiu compreender? O raciocínio acertou? 
E: Sim. 
P: E o resultado? 
E:  Em dois dos problemas tem o resultado errado. 
P: Tem tudo certo à exceção do resultado desses dois problemas… Ele sabe tratar os dados, não é? 
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E: Sim, embora o resultado não esteja correto. 
P: Eu dava um Satisfaz Bem. 
E: Então agora vai ver a prova e depois dizer-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Mantinha o Satisfaz Bem, porque tem as noções básicas interiorizadas: sabe o dobro, a terça parte, 
quando vai subtrair. Dava Satisfaz Bem. 
 
Professor 16 (4º ano) 
 
Professor (P): Em quantas partes é dividida a ficha de matemática? 
Entrevistador (E): Tem um abordagem à leitura e escrita de números, ordens e resolução de situações 
problemáticas. 
P: Então, na 1ª parte dos números e operações, leitura, escrita e ordenação, como é que a aluna 
executou? 
E: Não acertou em todas as situações, nomeadamente na leitura. 
P: Apresenta então dificuldade de interpretação do que lhe é pedido? Será? 
E: Numa das questões não acertou. 
P: Na leitura de números, trata-se de números inteiros ou números decimais? Em que é que ela 
acertou? 
E: Na escrita de números não teve dificuldade, mas manifestou alguma dificuldade na ordenação... 
P: Quantas questões compõem a 1ª parte? 
E: Seis questões. 
P: Situações problemáticas ... são apresentadas em grelha ou em texto? 
E: Em texto. 
P: Por isso ela tem que fazer uma interpretação do que lhe é pedido. Quantas situações acertou? 
E: Quase todas. 
P: Em termos de compreensão, vê-se que a aluna percebe o que lhe é pedido, conseguiu interpretar? 
E: Quase sempre. 
P: Em termos de operações, fá-las corretas? 
E: Nem sempre. 
P: Quando faz certo mostra que sabe operar? 
Entrev: Sim. 
P: Logo, os resultados que estão errados mostram que não sabe operar!? 
E: Nessa circunstância sim. 
P: Então... então, na parte da escrita... não acertou sempre... Eu dava-lhe Satisfaz Pouco 
E: Então agora vais ver a prova e dizer-me depois se alteravas a avaliação e porquê? 
P: ... Eu mudava para Satisfaz. 
E: Porquê? 
P: Dava mais porque mostrou que tem raciocínio e cálculo... errou a conta talvez por não saber a 
tabuada, ... tem conhecimento da matéria... mudava para Satisfaz. 
 
Professor 17 (4º ano) 
 
Professor (P): Quantas questões tem a prova? 
Entrevistador (E): Tem 6 questões para além das situações problemáticas. 
P: Quantas situações problemáticas? 
E: Tem 3 
P: Tem algumas operações? 
E: Sim 
P: Quais? 
E: Divisão e multiplicação. 
P: A divisão é com dois algarismos no divisor? 
E: Sim, é. 
P: Eu considero isso importante. Das 6 questões errou muitas? 
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E: Errou duas. 
P: E os problemas? Como é que são os problemas. São três...  
E: São três situações problemáticas, com mais do que uma operação num dos casos e uma das situações 
não acertou por completo. 
P: Só uma é que não acertou por completo? 
E: Sim. 
P: O raciocínio foi... correcto na resolução dos problemas? 
E: Sim 
P: Eu ficava no Satisfaz. 
E: Então agora vais ver a prova e depois dizes-me se mantinhas a avaliação ou se a alteravas... 
P: Não alterava. Ficava no Satisfaz. 
 
Professor 18 (4º ano) 
 
Professor (P): Tem números e numerais, leitura , decomposição de números...? 
Entrevistador (E): Decomposição de números não tem , leitura sim e escrita também e tem a 
ordenação... 
P: Depois tem os problemas no fim? 
E: Exatamente. 
P: Tem operações assim soltas? 
E: Também tem. 
P: Na leitura e escrita de números quantas erradas? 
E: Acertou na escrita de números e errou uma questão na leitura de números por classe. Fez a leitura 
mas não de acordo com o que estava pedido. 
P: Depois na ordenação?... 
E: Enganou-se, não tendo errado completamente... 
P: E nas operações? Quantas errou? 
E: Errou uma. 
P: Quantas eram? 
E: Duas. 
P: Duas operações e enganou-se numa?... E depois nas situações problemáticas? Quantas são? 
E: Situações problemáticas são três, estando duas completamente certas e a terceira não está 
completamente certa... 
P: ..... Vou atribuir também o Satisfaz mais e logo se vê ... 
E: Então agora vais ver a prova e depois dizes-me se mantinhas a avaliação ou se a alteravas e porquê?... 
P: Mantenho, aqui mantenho Satisfaz mais , porque...acho que não está mal. 
 
Professor 19 (4º ano) 
 
Professor (P): Tem leitura de números? Não entram as medidas de comprimento? 
Entrevistador (E):  Medidas de comprimento só nas situações problemáticas. 
P: Só? Tem algumas operações para fazer ... tirando as situações problemáticas? 
E: Sim, tem duas operações para além das situações problemáticas. 
P: Na leitura de números, decomposição... ordem crescente ou decrescente... 
E: Sim... 
P: Com números decimais? 
E: Sim inclui números decimais. 
P: Leitura de números vai até... dezena de milhar, centena ou milhão? 
E: Vai ao milhão. 
P: Conseguiu? 
E: Na escrita conseguiu com êxito... 
P: Deu erros... ortográficos? 
E: Não deu erros ortográficos, mas não fez a leitura por classe como era pedido. 
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A escrita de números resolveu com êxito.... 
P: Números por ordem crescente... com números decimais, conseguiu? 
E: Quase conseguiu... 
P: Trocou algum, eles têm mais dificuldade nas centésimas e milésimas ... é o que acontece com os 
meus... E as operações...é uma multiplicação e uma divisão? 
E: Sim...  multiplicação. 
P: Como é que resolveu? 
E: Resolveu com êxito  
P: E a divisão ou um ou por dois algarismos? 
E: Por dois algarismos. 
P: E conseguiu resolver? 
E: Não resolveu com êxito. 
P: Situações problemáticas... 
E: Tem três. 
P: Só com uma operação ou mais? 
E: Só com uma operação. 
P: Acertou? 
E: Acertou as duas primeiras integralmente, a terceira tem o resultado errado. 
P: Errou só na resolução? 
E: Sim 
P: Os números conseguiu escrever... aí foi só na resolução... a divisão...A divisão errou logo à primeira ou 
atrapalhou-se aí a meio? Era uma conta pequenita? Também depende da altura do ano?... 
E: Esta é uma prova do 1º período. 
P: Então ainda é no início... aí eu fecho os olhos.... Os números por ordem crescente e decrescente, não 
perdoo.... Agora a avaliação?.... Eu não sei se iria ao Satisfaz porque eu não estou a ver a prova.... 
E: Então, atribuiria?... 
P: No máximo Satisfaz.... sem ver.... 
E: Então agora vai ver a prova e depois dizer-me se mantinha a avaliação ou se a alterava e porquê? 
P: Dava menos, a ficha é muito pequena e....há coisas que não se perdoam... 
E: Nomeadamente... 
P: Ler por classes, colocar por ordem crescente, ...o último problema.... não sabe a tabuada... 
E: Atribuía então um Satisfaz Menos ?... 
P: Sim. 
 
Professor 20 (4º ano) 
 
Professor (P):  Quantas questões tem a prova? E situações problemáticas? 
Entrevistador (E): Tem seis questões e três situações problemáticas. 
P: Nas questões o aluno respondeu facilmente ou errou muitas? 
E: Errou duas questões e numa terceira há um erro assinalado... 
P: E nas situações problemáticas, quantas certas? 
E: Tem duas certas e uma errada. 
P: Mas não está correto o raciocínio ou a operação? 
E: Não está correta a operação... 
P: Só a operação? O raciocínio está certo? 
E. Sim, só tem errada a operação. 
P: Então o raciocínio está certo...pronto... e tem duas questões... duas perguntas erradas. Portanto ... eu 
daria a classificação de ... Satisfaz Bem 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se a alterava e porquê?... 
P: Não... continuava, mantinha a mesma nota. 
E: Porquê? O que é que te leva a manter a nota atribuída inicialmente? 
P: É  os problemas, o raciocínio... ele demonstra que resolveu bem os problemas, embora tenha errado 
uma conta ...e ...essencialmente por isso mantinha o Satisfaz Bem. 
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Professor 21 (4º ano) 
 
Professor (P):  As questões têm a ver com geometria? 
Entrevistador (E):. Também têm a ver com geometria. 
P: Quantos problemas é que há? 
E: Três problemas 
P: Dos três quantos é que ele conseguiu resolver? 
E: Ele resolveu os três problemas certos, mas há um que uma incorreção ao nível da operação. 
P: Mas o  raciocínio está lá? 
E: Sim. 
P: E a nível da geometria, o que é que aborda? 
E: Linhas . 
P: E operações sem ser nos problemas? 
E: Sim 
P: E divisão e multiplicação? 
E: Uma divisão e outra multiplicação. 
P: Com décimas? 
E: Apenas a de multiplicar. 
P: Conseguiu resolvê-la? 
E: Sim 
P: E a de dividir conseguiu resolvê-la? 
E: Não. 
P: Ah... As tabuadas... Perguntas sobre ordem crescente e decrescente, tem? 
E: Sim, está aqui contemplada uma questão sobre ordem crescente. 
P:  E ele conseguiu? 
E: Não, não conseguiu na totalidade... 
P: Tinha números decimais ou não? 
E: Tinha, tinha...  
P: Acertou? 
E: Não conseguiu com êxito na totalidade, embora pareça ter compreendido... mas não conseguiu na 
totalidade. 
P: Olhando assim friamente... nos problemas um errozinho, nas contas uma bem realizada, a outra 
não.... as linhas conseguiu resolver a situação... dou-lhe Satisfaz Mais 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha  a avaliação ou se a alterava e porquê?...  
P: Ai, ai... meu Deus estas contas de dividir... Assim, olhando assim.... na realidade da minha turma, 
agora isto já tinha Bom menos... aumentava para Bom menos, tendo em conta que já conhecia a aluna 
...e de uma forma geral está tudo aqui,... definitivamente Bom menos. 
 
Professor 22 (4º ano) 
 
Professor (P): Contas, operações? 
Entrevistador (E): Esta prova contempla duas operações para além das situações problemáticas 
P: Contempla operações... qual é ... que operação é? 
E: Uma divisão e uma multiplicação. 
P: Tem casas decimais? 
E: Só a multiplicação. 
P: E resolveu bem? 
E: Sim. 
P: A divisão não tem casas decimais? 
E: Não tem, não. 
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P: E a divisão é por?... 2 algarismos? 
E: Sim 
P: Resolveu bem? 
E: Essa operação não. 
P: Tem medidas de comprimento? 
E: Sim ,nas situações problemáticas. 
P: Não me podes ler o problema...  
E: Não posso… 
P: Mas ele resolveu bem? Compreendeu? 
E: Sim compreendeu. 
P: Conseguiu reduzir às unidades... e a conta é de dividir ou de multiplicar, ... o raciocínio que ele fez,  
está correto? 
E: Sim, acertou o raciocínio nos três problemas.... 
P: Fez bem o raciocínio, mas a operação... errou? 
E: Sim errou o resultado num dos problemas.  
P: Lacunas ... preenchimento do lacunas? 
E: Não contempla a prova. 
P: Geometria, figuras geométricas, volumes?.... 
E: Há uma questão sobre linhas. 
P: Resolveu bem? 
E: Sim, o aluno resolveu com êxito. 
P:... Não sei que hei-de perguntar mais... já vimos os problemas, o cálculo, as medidas...áreas?  Medidas 
de capacidade? 
E: Também não contempla. 
P: Peso e massa, também não? 
E: Não. 
P: Números... já me estava a esquecer dos números....  Em números? O que tem? 
E: Mais concretamente … 
P: Tem leitura e escrita de números? 
E: Sim. 
P: Era isso.... sabia que me faltava qualquer coisa.... Tem números decimais ou números inteiros? 
E: São números inteiros… ordem dos milhões… 
P: Acertou? 
E: Sim, mas  a escrita e a leitura não fez por classes como foi pedido... 
P: Numeração romana tem? 
E: Não tem. 
P: Numerais ordinais? 
E: Também não. 
P: Acho que já dei a volta.... Eu dou Suficiente a essa prova. 
E: Então agora vais ver a prova e depois dizes-me se mantinhas  a avaliação ou se a alteravas e 
porquê?...  
P: Eu não me enganei muito... Eu dou-lhe um Suficiente... Alto..... um SUFICIENTE assim com letra 
maiúscula, porque há o suficiente com letra minúscula... É assim quase no Bom... Porque depois refleti 
melhor aqui.... tal como eu já tinha dito eu dou muito valor ao cálculo e ao raciocínio, refleti melhor... e 
como ele tem os problemas todos certos...Dou-lhe um Suficiente.... assim à vontade.... a atingir o Bom. 
 
Professor 23 (4º ano) 
 
Professor (P):  Portanto... aparece aí alguma coisa em relação à escrita de numerais, ordinais ? Ela 
consegue escrever? 
Entrevistador (E): Aparece...As três primeiras questões são sobre leitura e escrita de números e 
colocação por ordem crescente.... 
P: E consegue fazer? 
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E: Sim, nas questões relacionadas com escrita e leitura de números, há no entanto uma questão em que 
ele confunde a leitura do número por classes e fá-la por ordens,...na colocação dos números por ordem 
crescente há números inteiros e decimais e ele confunde um número, portanto não acerta totalmente.... 
P: E em relação a “continhas”.... faz operações com números decimais? 
E: Sim, tem aqui uma multiplicação com números decimais ...e conseguiu resolvê-la, mas no final não 
colocou a vírgula… 
P: E divisão tem? Fez bem? 
E: A divisão por dois algarismos não resolveu bem 
P: Por falta de saber a tabuada, acha que foi por esse motivo ...ou na contagem dos números? 
E: Talvez pelas duas razões... 
P: Que pode aparecer aí mais? Reduções? 
E: Não. 
P: Resolução de problemas? Ele consegue?... 
E: Sim, há três situações problemáticas, com enunciado...dois dos quais ele acerta integralmente e o 
terceiro apesar de indicar e efetuar os cálculos necessários.... erra o resultado. 
P: É difícil chegar a uma conclusão, mas se calhar um Satisfaz 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P:...Eu acho que mantinha o Satisfaz...para mim eu dou muita importância à criança conseguir fazer as 
situações problemáticas...e ele conseguiu alcançar,... mas em relação por exemplo às contas ... para 
mim é fundamental...É importante que ela faça o raciocínio correto para chegar lá...mas depois também 
se dá a conta errada as coisas também não ficam corretas... e na matemática é algo muito.... tem que 
ser muito certinho...Portanto... a criança até pode pensar bem , mas depois não concretiza bem.....é 
também importante saber a leitura de um número...mas pronto...isto é menos importante do que 
aquilo para mim....Em relação aos números decimais, já agora que entramos no euro eu também acho 
muito importante, acho que eles devem distingui-los, os números inteiros dos números decimais.....acho 
muito difícil avaliarmos uma ficha de outra pessoa.... se calhar até é um aluno Bom de Satisfaz 
Bastante....  mas quando eu digo Satisfaz também é um Satisfaz se calhar para o Mais  como o outro... 
 
Professor 24 (4º ano) 
 
Professor (P): Tem perguntas de geometria? 
Entrevistador (E) Sim, uma  questão sobre linhas… 
P: Como é que resolveu? 
E: O aluno resolveu com êxito. 
P: Cálculo mental? 
E: Do tipo “calcula mentalmente”, não há nenhuma... 
P: Figuras geométricas, ângulos? 
E: Não. 
P: Tem situações problemáticas? Quantas? 
E: Sim, tem três situações problemáticas... 
P: Com uma ou várias operações? 
E: Uma operação. 
P: E acertou? 
E: O aluno resolveu com êxito, duas integralmente e a terceira tem o resultado errado... 
P: Mas a estratégia está correta? 
E: Sim, está correta. 
P: Então tem contas erradas? 
E: Sim. 
P: Tem resolução de operações?  
E: Sim, duas ... 
P: Englobam números decimais, inteiros?... 
E: Uma multiplicação com números decimais e uma divisão por dois algarismos 
P: Estão certas? 
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E: Com números decimais sim, mas apresenta o resultado sem colocar as vírgulas e a divisão o aluno não 
resolveu bem. 
P: Decomposição de números?  
E: Contempla também essa questão: leitura, escrita, composição e decomposição de números . 
P: E soube fazer? 
E: O aluno resolveu bem, tendo no entanto trocado um aspeto da leitura de números, não o tendo feito 
por classes, como era pedido, mas por ordens.  
P: E na escrita de números tem certo? 
E: Na escrita acertou todas as questões propostas, até à classe dos milhões. 
P: Tem medidas de comprimento, peso, capacidade, área?... 
E: Peso e capacidade não estão contempladas, comprimento e área sim. 
P: Acertou? 
E: Sim. 
P: Não  sei o que falta mais.... mas penso que  dava...Talvez um bom pequeno... 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Eu penso que mantinha ... porque vejo agora outras questões que não me ocorreu perguntar e os 
erros que aqui tem ....é um problema geral, mas acertou as medidas de comprimento, por isso eu penso 
que mantinha o bom pequeno. 
 
Professor 25 (4º ano) 
 
Professor (P):   A nível, por exemplo, de conhecimento de forma e espaço, é um aluno que já 
consegue.... aplicar..... 
Entrevistador (E): À volta desse tema só aqui uma questão que tem a ver com linhas. 
P: E o aluno resolveu certo? 
E: Sim. 
P: Linhas perpendiculares, paralelas?... 
E: Exatamente. 
P: E ele resolveu bem? 
E: Sim, correto.. 
P: E o raciocínio, é um aluno com um bom raciocínio? 
E: Sim… 
P: Acertou? 
E: Tem todos os passos corretos para chegar à solução errou no resultado. 
P: Cálculo?... o que é que há aí a nível de cálculo? 
E: Há aqui uma questão ...  
P: As operações quais? Acertou? 
E: Uma divisão e uma multiplicação, tendo acertado apenas a multiplicação... 
P: A divisão não acertou... não terá a ver com a memorização das tabuadas? 
E: Poderá... 
P: Isto para mim são os critérios de avaliação... compreensão, raciocínio, cálculo...  Conhecimento de 
medidas e fazer a transferência das medidas?... 
E: Há uma questão sobre medidas,. 
P: Como é que ele resolveu? 
E: O aluno resolveu com êxito... 
P: Faz bem a transferência? 
E: Sim, faz bem, porque houve uma aplicação dessa matéria numa das situações problemáticas... 
P: É mais ou menos o que eu.... tenho em conta... 
E: Mais alguma questão?... 
P: Ele aplicou bem as situações problemáticas, só teve aí um resultado errado, mas aplicou...? 
E: Sim... 
P: Ao nível da forma e espaço... a questão das linhas acertou, ... a nível das operações teve uma errada e 
uma certa... ao nível das medidas faz bem as reduções e as equivalências.... então é Bom. 
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E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Não , não alterava... não alterava o Bom depois de ver a prova porque ... se calhar até melhorava a 
nota, porque ele compreende perfeitamente, o raciocínio dele é muito bom... acho que é uma prova 
que está Boa. 
 
Professor 26 (4º ano) 
 
Professor (P): Em relação a situações problemáticas quantas são? 
Entrevistador (E): Três. 
P: E estão bem resolvidas? 
E: Duas delas sim. A outra tem o resultado incorreto.  
P: E tem uma operação ou duas? 
E: Apenas uma.  
P: E reduções tem? 
E: Sim. Num dos problemas.  
P: E leitura de números conseguiu acert5ar? 
E: Sim, embora numa questão tenha feito a leitura por ordens e não por classes 
P: Números inteiros até? 
E: Até à classe dos milhões. 
P: E ele resolveu bem? 
E: Errou um.  
P: Acho que dava Satisfaz. 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Acho que faz pouco apelo ao raciocínio. Se fosse meu aluno seria um aluno médio. Mantinha o 
Satisfaz. 
 
Professor 27 (4º ano) 
 
Professor (P):  Quantos problemas tem para resolver? 
Entrevistador (E): Três problemas. 
P: Para além dos problemas quantas perguntas tem? 
E: Tem seis.  
P: Tabuadas para completar? 
E: Não 
P: Dados para relacionar com setas, tem? 
E: Não. 
P: Ordem crescente e decrescente? 
E: Sim. 
P: Decomposição de números? 
E: Sim. 
P: Números decimais? 
E: Sim, também tem. 
P: E resolveu corretamente? 
E: Se3mpre não. 
P: Questões monetárias tem? 
E: Não. 
P: Unidades de medida? 
E: Sim 
P: Nos problemas tem uma só operação? 
E: Sim, só uma. 
P: E o aluno resolveu bem? 
E: Sim o raciocínio está correto. 
P: Ao nível da compreensão está bem, e o resultado acertou?.  
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E#: Em duas situações sim. 
P: Teve sempre em atenção os cálculos todos? 
E: Não apresentou os cálculos mas o resultado está correto. 
P: Pelo que consigo depreender acho que dava Satisfaz Mais. 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Mantinha a nota porque ele percebeu os problemas e deu as respostas corretas. 
 
Professor 28 (4º ano) 
 
Professor (P):  Contempla leitura de números? 
Entrevistador (E): Sim. 
P: Números inteiros e decimais? 
E: Sim. 
P: Sólidos geométricos?  
E: Não tem. 
P: Ângulos? 
E: Não 
P: Numeração romana? 
E: Também não. 
P: Talvez as reduções? 
E: Sim, numa das situações  
P: E a compreensão? Compreendeu tudo? 
E: Sim compreendeu 
P: Com quantas operações? 
E: Só uma. 
P:Que tipo de operações implicam? 
E: Divisão, subtração e adição com números decimais 
P: A divisão com quantos dígitos no divisor? 
E: Dois dígitos. 
P: Dois dígitos no divisor…. 
E: Quer perguntar mais alguma coisa? 
P: Não. Acho que dava Satisfaz. 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Altero a classificação. Dou Satisfaz Bem, porque as reduções estão certas e o raciocínio, a criança 
tem raciocínio. 
 
Professor 29 (4º ano) 
 
Professor (P):  Tem problemas, escrita de números e números decimais ou não? 
Entrevistador (E): Sim tem. 
P: As operações estão incluídas nas situações problemáticas? 
E: Sim, mas também fora delas. 
P: Como é que estão resolvidas? Todas corretas? 
E: São duas, uma está correta e outra não. 
P:Quantas questões tem a 1ª parte? 
E: Seis questões. 
P:E problemas? 
E: São três. 
P: As operações são com números decimais ou não? 
E: Tem uma multiplicação com números decimais e uma divisão com números inteiros.. 
P: E estão certas? 
E: Uma está certa e outra está errada. 
P: E as cinco questões como é que estão? 
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E: A leitura e escrita de números está certo. 
P: E os problemas todos certos? 
E: Sim, dois deles. No terceiro o resultado não está certo. 
P: Não quero saber mais nada, Satisfaz Muito Bem, acho que sim. 
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: É Satisfaz Bem, mas não muito bem, porque devia ter mais atenção às contas, fazer a leitura dos 
números correta e saber que aquele número decimal era maior. 
 
Professor 30 (4º ano) 
 
Professor (P):  Tem questões e situações problemáticas, certo? 
Entrevistador (E): Sim. 
P: Sobre as questões, quantas são? E quantas certas? 
E: São 6 questões e errou 2; e 3 problemas. 
P: Nas situações problemáticas a criança compreendeu? Raciocinou bem? 
E: Sim.  
P: Conseguiu descobrir a operação para chegar ao resultado correto? 
E: Sim.  
P:Correto nas 3? 
E: Sim.  
P:E a resposta está certa? 
E: Em dois deles sim 
P: Ora bem… eu acho que não tenho muitas dúvidas, acho que dava um Bom. Não dou Excelente porque 
para mim o Excelente tem de ter tudo certo.  
E: Então agora vai ver a prova e depois diz-me se mantinha a avaliação ou se alterava e porquê? 
P: Depois de ver a prova eu mantenho o Bom, porque o raciocínio está correto, por essa razão 
mantinha o Bom. 
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3.-  Entrevistas aos alunos: 2º e 4º ano (critérios percecionados) 
 
Alunos de 2ºano (1 a 60). Alunos com sucesso (+) /Alunos com insucesso (-) 
 
Alunos 2ºano (Professor 1) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para se 
ter boa nota numa prova de Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 1 (+) 

Ter muita atenção, não errar em coisas 
fáceis e tentar não errar nas coisas difíceis 
e fazer os números bem feitos. É tudo fácil, 
não sei bem explicar... não é nada difícil. É 
preciso tomar muita atenção aos 
exercícios, às letras que estão escritas em 
cima para nós sabermos o que é que temos 
de fazer nesse exercício, senão temos tudo 
mal.      

Ter atenção às contas, tentar não dar erros, 
fazer os números bem feitos... Ter atenção aos 
exercícios, àquilo que está lá escrito, não 
começar logo a fazer o exercício sem ler o que 
está em cima para se saber. 

 
Aluna 2 (+) 
 

Fazer as contas certas, estudar, fazer os 
problemas, temos que fazer primeiro as 
contas para depois responder 

Dizia a ela para estudar, para fazer as contas 
certas e para fazer os problemas todos bem. 

 
 Aluna 3 (-) 

Fazer tudo bem feito, isto quer dizer 
escrever o melhor possível. Por exemplo. 
4x4=16, não dar erros, não estar a olhar 
para os outros, não falar com os colegas 

Para não se distrair muito, para se distrair às 
vezes mas para não se distrair muito, para ter 
quase tudo certo, para a atenção na 
professora, fazer tudo rápido, aprender as 
letras, os números... 

 
Aluno  4 (-) 

É fazer as contas certas e as coisas que 
aquilo manda... contando pelos dedos ou 
então vendo qual é o resultado. É preciso 
fazer tudo rápido. 

Contar pelos dedos e para ver quais eram as 
perguntas certas... ter tudo certo ... e para ter 
bom grande é preciso ter boas notas e para ter 
boas notas é preciso portar bem  e estar 
sentado na sala quando é para trabalhar. 

 
Alunos 2ºano (Professor 2) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer 
para se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) 
para ter boa nota numa prova de 
Matemática? 

 
Aluno 5 (+) 

É pensar. Na Matemática também é 
preciso fazer as contas em pé e 
deitadas. 

Para pensar, para fazer as contas em pé... 
Não sei mais nenhuma 
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Aluna 6 (+) 
 

É fazer tudo bem, estar concentrada, 
ver se está mal ou se está certo. 
É ter tudo certo, é preciso estudar e ... 

É para ela ter tudo certo, estar tudo bem 
e estar concentrada. 
É estudar e depois ler e escrever os 
números. 

 
 Aluna 7 (-) 

É preciso fazer as contas certas e os 
números 

Ajudá-la. Tinha que se esforçar, pensar, … 
Tinha que pensar nas contas e depois 
dizer os resultados. 

 
Aluno 8 (-) 

É pensar, dar um esforço para fazer. 
Esse esforço é dizer que já está 
melhor. 
É estudar em casa. Já não sei mais 
nenhuma. 

Ajudava-o um bocadinho e dizia para ele 
fazer algum esforço que era para ele 
tentar, se ele não soubesse eu ajudava-o. 
Dizia-lhe para estudar em casa e para 
fazer um esforço, senão depois já não 
sabia. Para fazer um esforço para saber e 
estudar em casa. 

 
Alunos 2ºano (Professor 3) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 9 (+) 

Ter cuidado com os trabalhos, ... escrever 
... tenho que ler, ... as contas...  

Ler...Fazer os trabalhos, escrever o que diz na 
ficha.... 

 
Aluna 10 (+) 
 

Estar com atenção,... ouvir a professora a 
dizer como é que é as coisas,... Estar com 
atenção...tenho que saber como é que 
aquilo se faz, tenho que ler o que está em 
cima. É preciso fazer as contas, às vezes é 
ligar uns números aos outros, algumas 
coisas é para desenhar coisas que falta, 
para dar 38 ou qualquer... 

Estar com atenção, ouvir a professora a 
explicar, estar com atenção quando está lá no 
livro alguma coisa dos sinais menor ou igual, 
para ela estar com atenção aos sinais... 

 
 Aluna 11 (-) 

Pensar..., trabalhar mais... olhar bem 
senão faço mal... Fazer as letras bem 
feitinhas, ver bem, ... não olhar para os 
outros,... fazer as contas, o rectângulo e 
isso... não sei mais. 

Não olhar para os outros, estar calado... Fazer 
as letras bem feitinhas e fazer os trabalhos 
todos...  

 
Aluno 12 (-) 

Pensar ... É pensar e .... fazer. Pensar... alguma pessoa ajudá-la, ... o que eu 
sabia para ajudá-la. 
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Alunos 2ºano (Professor 4) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 13 (+) 

Trabalhar bem, fazer as coisas 
todas,...tenho que fazer as coisas bem 
feitas e não fazer as coisas à pressa... não 
fazer nada mal e a matemática e tudo... 
Tenho que escrever os números bem 
feitos , fazer os números até ser capaz... 

Dizia para fazer os números até ele saber, 
fazer as contas , fazer os números ...e estudar. 
 

 
Aluna 14 (+) 
 

É preciso a gente estudar, saber a 
matéria de cor, de cor bem, bem ,bem 
também não porque a gente tem que 
puxar um pouco pela cabeça... é pensar  
e para ter boas notas a gente tem que 
estudar, mas mesmo muito, muito, 
muito... Quando estou a fazer a ficha 
tenho que estar atenta à ficha e não 
conversar com os colegas, pronto não 
nos distrairmos, pronto não copiar os 
testes... É preciso puxar pela cabeça... a 
gente tem que saber as contas e saber os 
resultados sempre para a gente ter tudo 
certo... tem que ter cuidado para não 
deixar que ninguém copie o trabalho, 
pronto... muitos cuidados que a gente 
tem que ter. 

Para ela estudar e saber muitas coisas… Para 
ela tentar fazer muitas contas, para ela 
estudar, puxar pela cabeça e  pronto saber 
muitas coisas e cada vez ir aprendendo mais. 
 

 
 Aluna 15 (-) 

Acho que se deve sempre fazer tudo 
bem, não se distrair, tenho que estar com 
atenção, fazer tudo bem... tenho que 
fazer...tenho que ver o que é que tenho 
para fazer e se eu perceber faço se eu 
tiver dúvidas vou à professora...Fazer as 
contas bem, fazer as tabuadas, estudá-las 
e colar.... um trabalho de colagens com 
autocolantes. 

Dizia ... ela tinha dúvidas e eu ajudava, quando 
tivesse a fazer a ficha dizia para pedir ajuda a 
outro colega e...dizia para ela ir à professora.... 
dizia para ela ir buscar as bolinhas para ela 
contar e para ela fazer as continhas de mais ou 
de menos com as bolinhas e ... 

 
Aluno 16 (-) 

Então é estudar bem, fazer as coisas bem 
feitinhas para não ter erros, e para não 
ficar.... para não ser burro. É estudar 
bem, fazer as coisas bem feitinhas e ler 
muito bem, estudar...é fazer as coisas 
que a professora.... é uma ficha é para 
escrever palavras....e uma frase cá em 
baixo... 

Dizia para ter boa nota e para estudar bem em 
casa e na escola. Mandava ele fazer tudo bem 
feitinho, estudar, ler... 
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Alunos 2ºano (Professor 5) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 17 (+) 

Tenho que fazer os trabalhos todos bem 
e...  tem que se fazer as contas todas bem 
e não ter erro para depois nós 
conseguirmos fazer a ficha de 
matemática toda... Nós temos de ter 
muito cuidado com as contas porque elas 
podem ser um bocadinho difíceis... então 
algumas vezes eu escrevo num papel as 
contas , outras vezes eu conto pelos 
dedos. 

Dizia para ele prestar atenção ao professor, 
para ele não precisar de dizer ao professor 
outra vez... dizia-lhe que para ter uma boa 
nota nós tínhamos de não estar a olhar para os 
outros meninos e para o grupo todo não ter 
que falhar. Para ele algumas vezes se ele não 
souber contava pelos dedos e a seguir escrevia 
no papel. 

 
Aluna 18 (+) 
 

É preciso estudar, estar com atenção, 
pensar... estar calado, às vezes os miúdos 
estão sempre a falar, ... tenho que 
contar, pensar, estar com atenção... 

Dizia para ela estar com atenção ,para não 
falar, para ela pensar... 

 
 Aluna 19 (-) 

É fazer bem as fichas... Eu gosto muito de 
matemática... tenho que escrever e 
quando eu me enganar apago....é para o 
professor por lá um certo e eu tenho que 
fazer bem. É preciso saber se as contas 
são de mais ou de menos. 

Dizia para ela fazer bem as coisas... dizia 
quando ela se enganar ela apagava...dizia para 
ela fazer bem e quando ela se enganasse 
apagava 

 
Aluno 20 (-) 

A matemática é contar e ver... “qual é” os 
números e fazer bem... eu faço as contas 
sempre bem, não deixo eles me 
enganarem. 

Não sei... dizia a ele para ele não deixar 
ninguém lhe enganar e quando ele não souber 
dizer ao professor... e tinha que se concentrar. 
Tinha que fazer tudo, não falar...ficar sempre 
lá e só quando não souber é que ia dizer ao 
professor... e não sei mais. 

 
Alunos 2ºano (Professor 6) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 21 (+) 

Tudo certo... faço os trabalhos, as contas, 
os números... 

Para ter muita atenção, ...não distrair os 
colegas, ... 
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Aluna 22 (+) 
 

É preciso fazer contas,... fazer contas de 
multiplicar, saber como é as contas e... 
ver se as contas são de mais ou são de 
menos... 

Para ela ver se é de mais ou se é de menos as 
contas e.... 

 
 Aluna 23 (-) 

É pensar e escrever os resultados... não 
sei mais. 

Dizia para pensar e escrever... não sei. 

 
Aluno 24 (-) 

Eu sou muito bom a matemática... 
melhor... tem de contar-se muitas vezes 
para não se enganar, aí umas três ou 
quatro, pensar na cabeça, é preciso ter 
muito... um bocadinho cuidado nas 
contas... Eu tenho que fazer as coisas 
bem para o professor por lá certo, eu 
consigo quase sempre todos os dias ter 
uma fichinha de matemática à minha 
frente toda certinha ... 

Dizia que ele tem que tem de se ter cuidado, 
pensar muitas vezes, e... quando a gente faz a 
conta tem de fazer quatro vezes, se virmos 
que se calhar está mal temos de fazer duas 
vezes ou três ou quatro... 

 
Alunos 2ºano (Professor 7) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 25 (+) 

Estudar, estar com atenção... tenho que 
fazer as coisas bem na ficha... estudar, 
fazer as contas bem, escrever os números 
bem,.... 

Para escrever bem, para fazer as coisas bem,... 
fazer os números bem... 

 
Aluna 26 (+) 
 

Estar com muita atenção ao que a 
professora disser. Temos de saber contar 
muito bem, saber os números muito 
bem, temos que ter muita atenção nos 
números, ver, pensar como é que3 está a 
dizer a mat, ou multiplicação ou... a 
professora ensinou-nos a fazer de cabeça 
e a gente claro que faz de cabeça, agora 
as contas mais complicadas fazemos 
pelos dedos... Temos que estudar muito, 
estar com muita atenção... e acho que é 
só. 

Eu dizia-lhe para ela não conversar, dava-lhe 
alguns conselhos para não ficar triste com a 
professora por às vezes ter errado,... 
aconselhava a ler bem ,a estar com atenção 
quando a professora explicava, para ela não 
fazer barulho quando a professora estava a 
falar e escutar a professora... e acho que é só. 

 
 Aluna 27 (-) 

Corrigir... fazer bem feitinho, estudar... Eu dizia para ela fazer bem feitinho, fazer mais 
grande, quando ela faz a letra pequenina para 
ela apagar e fazer mais grande... estudar... 
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Aluno 28 (-) 

Tenho pensar para ter certo, tenho que 
pensar bem.... tenho que pensar para ter 
certo, tenho que ter a letra bonita para a 
professora saber, faço as contas  às vezes 
certas  mas às vezes um bocadinho 
erradas... para fazer certo ...tenho que 
pensar... 

Tens que pensar com a cabeça...para ter 
certo... na ficha tem que pensar para ter 
certo...... para fazer sozinho tinha que pensar 
com a cabeça... Eu dizia para ele pensar com a 
cabeça, para ele com a cabeça pensar como é 
que é... dizia como é que era ...e ele percebia 
também. 

 
Alunos 2ºano (Professor 8) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 29 (+) 

É fazer bem as contas, ter muita atenção 
e tentar perceber o problema e pôr os 
números bem nas contas.  

Dizia para fazer mais ou menos as contas bem, 
tentar perceber o problema...e tentar escrever 
os números bem, não fazer os números mal 
feitos...e mais nada 

 
Aluna 30 (+) 
 

Ter cuidado na ficha e...fazê-la bem. Na 
matemática eu já tenho.... sou boa às 
contas, sou boa às contas e... ponho o 
resultado bom... tenho algumas erradas 
mas .... tenho mais bem do que erradas... 
eu gosto da matemática.  

Para as contas dizia para ela as passar no 
caderno em pé,... na ficha tinha que ter muito 
cuidado a caneta para não ter erros, porque é 
para... 

 
 Aluna 31 (-) 

É preciso fazer contas, contas de menos e 
de vezes,... tenho que contar, fazer as 
contas certas.... e posso e ver à tabuada 
do rato 

Dizia-lhe era para fazer as contas e ir à 
tabuada para saber qual era o resultado e 
também podia contar pelos dedos 

 
Aluno 32 (-) 

Fazer contas, escrever, pintar,... Tem que fazer aquilo tudo como deve ser... 
tudo bem..... tem que ler e escrever, fazer 
contas,.... 

 
Alunos 2ºano (Professor 9) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 33 (+) 

Saber fazer as contas, saber fazer os 
problemas, ler ... não me lembro de mais 
nada... 

Saber ler , tentar fazer as contas bem... não 
me lembro de mais 
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Aluna 34 (+) 
 

Estudar, ter atenção a fazer os números, 
saber as tabuadas, fazer as contas ... 
estudar, mais... não me lembro... 

Dizia para ela tomar atenção nas aulas para ela 
aprender os números, para saber as contas, 
para estudar,... tomar atenção à ficha... 

 
 Aluna 35 (-) 

Estudar, ....estudar muito para depois ter 
boas notas... tenho que fazer... tenho que 
estudar muito para ter boas notas, tenho 
que ler as coisas com calma para depois 
saber escrever... 

Explicava para ela estudar e depois ler e fazer 
tudo bem, escrever e para depois não apagar, 
como às vezes eu engano-me muito e depois 
tenho que apagar...e depois pode rasgar uma 
folha... Não me lembro mais... 

 
Aluno 36 (-) 

Estudar muito, trabalhar mais, ...estar 
com atenção e escrever o que está lá na 
ficha a dizer... 

Estar com atenção à professora, trabalhar 
mais, escrever mais e conversar menos  

 
Alunos 2ºano (Professor 10) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 37 (+) 

É preciso... pensar muito, saber os 
números todos de cor, saber a tabuada.... 

Dizia para ele estudar as tabuadas, ajudava-o a 
fazer os trabalhos.... e quando tivesse a fazer 
sozinho dizia para ele pensar muito e saber as 
tabuadas... já não me lembro mais. 

 
Aluna 38 (+) 
 

Penso muito como é que será estar certo 
ou assim a fazer as contas por cabeça. 

Ter  atenção, não conversar e pensar muito 
bem para ter tudo certo....dizia para ela pensar 
para ter certo... 

 
 Aluna 39 (-) 

Ter muita atenção, ler as coisas para 
fazer... e escreveras coisa, os números 

Para ela ter muita atenção... a escrever os 
números 

 
Aluno 40 (-) 

É fazer as coisas bem feitas e.... sabê-
las...  

Para ler e para fazer as coisas bem.... 

 
Alunos 2ºano (Professor 11) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 
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Aluno 41 (+) 

Tenho que estudar bem para depois ter 
muitas notas, estar concentrado e não 
falar com os outros... tenho que pensar, 
tenho que ouvir o que a professora 
diz...tenho que pensar, não imitar os 
outros, tenho que fazer as contas ... 

Tinha que pensar, estudar, não imitar os 
outros... pensar, ficar concentrado, ouvir a 
professora, fazer as regras e concentrar-se... 

 
Aluna 42 (+) 
 

Temos que pensar muito bem, fazer as 
contas, às vezes tem lá os números e não 
nos podemos enganar, não enganar a 
escrever quando a gente faz a caneta...se 
a gente riscar fica feio... 

Eu dizia que tinha que fazer as coisas 
devagarinho, para contar pelos dedos, e para 
pensar muito bem, muito bem para fazer as 
coisas bem....  

 
 Aluna 43 (-) 

Temos que estudar pela nossa cabeça a 
contar aqueles números que estão ali, 
porque a gente pode-se enganar e temos 
que logo fazer num papel que é para a 
gente ver se está engano ou não está.... A 
gente tem que ver o papel, o que está lá 
escrito.... que é para a gente depois 
escrever as contas...também é preciso a 
gente estar habituado à matemática que 
é para depois a gente saber mais... 

Era para ela fazer os números noutro papel e 
fazer a conta em pé e contar... e depois punha 
lá o número ... tinha que ler o “papel “ que é 
para saber o que há- de fazer... 

 
Aluno 44 (-) 

É fazer tudo. Fazer os números , as 
contas, .... com atenção e estar caladinho 
. 

Tem que trabalhar, fazer com atenção... Fazer 
as contas com atenção para fazer bem e não 
ter erros.... 

 
Alunos 2ºano (Professor 12) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 45 (+) 

Saber bem as contas e os resultados das 
contas bem e também saber as tabuadas 
e os problemas e também fazer os 
números bem feitos. 

Para saber as tabuadas e para saber os 
resultados das contas e fazer os números bem 
feitos. 

 
Aluna 46 (+) 
 

Fazer os números bem feitinhos, não 
borrar os números e fazer as contas 
certas. 

Dizia para fazer os números bem feitinhos, 
para não borrar. 

 
 Aluna 47 (-) 

Fazer as contas bem e ter tudo certo. Para ela fazer os números bem feitinhos. 

 
Aluno 48 (-) 

Fazer as contas como dever ser, ler e 
fazer atenção. 

Fazer as contas como dever ser. 
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Alunos 2ºano (Professor 13) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 49 (+) 

Fazer bem as contas, estudar e antes de 
dar as respostas fazer bem as contas. 

Primeiro calcular as contas antes de fazer. 

 
Aluna 50 (+) 
 

Fazer as contas bem. Não devemos ir 
perguntar muitas coisas à professora 
porque senão não podemos ter 
excelente. 

Para fazer as contas bem e para não pensar 
que uma conta é de mais e afinal vai ser de 
vezes, e para não copiar. 

 
 Aluna 51 (-) 

Tenho que pensar em mim mesma e as 
pessoas também têm que me ajudar. 

Para ela trabalhar. 

 
Aluno 52 (-) 

Fazer as coisas bem, as contas, as 
tabuadas, os problemas. 

Para ele estudar muito bem a tabuada, fazer 
as contas todas bem e escrever bem. 

 
Alunos 2ºano (Professor 14) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 53 (+) 

Saber fazer bem as contas, estudar bem o 
crescente e o decrescente, saber bem as 
contas de menos e as de vezes e saber 
bem os problemas. 

Estudar muito as contas e saber a ordem 
crescente e decrescente, saber bem os 
problemas e os quadrados e os rectângulos. 

 
Aluna 54 (+) 
 

É pensar, ler, fazer as contas de vezes e 
de mais e as de menos e fazer os 
problemas. 

Fazer bem os problemas e pensar muito. 

 
 Aluna 55 (-) 

Fazer bem as contas, os problemas e os 
números por extenso. 

Dizia para ela pensar primeiro e só para fazer 
depois. 
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Aluno 56 (-) 

As contas de dividir, de mais, de vezes e 
de menos. Algumas contas eu tenho 
certas. 

Dizia para ele pensar sobre as contas. 

 
Alunos 2ºano (Professor 15) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 57 (+) 

É ter os números bem feitinhos e as 
letras. 

É os números e as letras. 

 
Aluna 58 (+) 
 

Fazer as contas bem, fazer a leitura dos 
números, ter tudo bem, não ter nenhum 
erro nas contas nem na leitura dos 
números. 

Fazer as contas bem, pensar… fazer a leitura 
dos números, não ter nenhum erro nas contas 
nem na leitura dos números. 

 
 Aluna 59 (-) 

Estudar os números, escrevê-los 
direitinhos e escrever os nomes e lê-los, 
não sei mais… 

Tem que estudar o nome dos números e fazer 
os com carinho… 

 
Aluno 60 (-) 

Isso para mim é fácil, é fazer com calma, 
fazer os números bonitos, ter tudo certo, 
tentar não ter erros e não me lembro 
muito… 

Ter tudo certo, tentar não ter erros, ler bem 
primeiro as coisas que não se sabe, fazer 
devagar… e já não me estou a lembrar outra 
vez. 

 
Alunos: 4ºano (61 a 120). Alunos com sucesso (+) /Alunos com insucesso (-) 
 
Alunos 4ºano (Professor 16) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 
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Aluno 61 (+) 

Tem que se pensar nos problemas, tem 
que se pensar primeiro na resposta e ler 
bem o problema, para dar a resposta... 
para dar a resposta faço contas às vezes, 
por exemplo, nas medidas de 
comprimento não se pode fazer com 
quilómetros e metros, tem que se reduzir 
tudo à mesma unidade e depois fazer a 
conta . 

Estudar a matéria dada de matemática. 
estudar no livro de matemática as coisas que 
lá estão ou então escrever no caderno de casa 
as coisas que se aprendeu e estudar no 
caderno de casa. 

 
Aluna 62 (+) 
 

É fazer bem as contas, saber as técnicas 
da matemática, por ex, às vezes as contas 
a dividir por dois algarismos, tem vírgulas 
e a gente não podemos dividir um 
número inteiro por um número decimal, 
eu cheguei a fazer esse erro, mas agora já 
não me esqueço, saber a tabuada, os 
problemas é preciso fazer as contas para 
a professora ver a técnica que a gente 
pensamos, temos que fazer a conta 
certa... estar com atenção, há colegas 
meus que às vezes tem que por uma 
conta e põem a conta de mais e tem que 
se por a conta de menos, porque não 
estão com atenção. 

Dava os conselhos daquilo que eu faço porque 
sei que a minha professora fica contente com 
aquilo que eu faço. Era também estar com 
atenção , fazer as contas certas, estar mesmo 
com atenção, estudar bem os problemas, ver 
os problemas, dava-lhe os conselhos das 
técnicas de matemática, acho que não é mais 
nada. 

 
 Aluna 63 (-) 

Fazer as contas, sabermos as tabuadas, 
saber fazer as contas de mais, de menos, 
de vezes e dividir, dar as respostas 
completas nos problemas. 

Para ela trabalhar bem, saber as tabuadas, 
treiná-las todos os dias e saber fazer contas de 
mais, de menos, de vezes e dividir, mais nada. 

 
Aluno 64 (-) 

Estudar, fazer contas, reduções e estudar 
matemática. É preciso responder 
corretamente às perguntas, ter muita 
concentração, por a memória a pensar…E 
fazer bem as contas e dar as respostas 
correctas. Não me lembro de mais nada  

Estudar a matemática e ... concentrar-se bem 
e responder corretamente às perguntas.  

 
Alunos 4ºano (Professor 17) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 
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Aluno 65 (+) 

Normalmente eu faço uma conta e 
corrijo sempre depois de acabar a ficha 
vou lá e passo tudo outra vez. Eu tenho 
um problema que é a fazer os 4, eu faço 
os 4 meios esquisitos e às vezes a 
professora confunde que é um 8, por isso 
fazer bem os números porque isso pode 
acontecer. Também é preciso pensar, ler 
bem os problemas porque às vezes não 
são como nos parece, já houve um 
problema que eu por acaso não tive bem 
por causa disso, mas ...não me lembro do 
problema. 

Corrigir sempre a ficha porque mesmo que 
pareça que o resultado está bem, às vezes nós 
fazemos uma conta, não temos a certeza se 
está bem, voltamos a fazer se acharmos que 
ainda está um pouco esquisito voltarmos a 
fazer, porque às vezes há umas pequenas 
falhas…por exemplo nas somas, nas 
multiplicações às vezes vai um, ou nas de 
divisão e às vezes nós esquecemo-nos e o .... 
Também ler muito bem os problemas e ouvir 
muito bem a explicação da professora, que a 
professora a maior parte das vezes lê a ficha 
primeiro....Ah... e fazer bem os números, por 
causa do problema que eu tenho com o 4. 

 
Aluna 66 (+) 
 

Estudar muito e estar com atenção nas 
perguntas... compreender o que é que as 
perguntas querem dizer. Eu estudo e leio, 
depois respondo com a máxima atenção 
para a boa nota, ter cuidado de não 
responder mal 
 É preciso saber a tabuada, saber contar 
os números, saber estar com atenção 
para não errar as contas , para não nos 
enganarmos nos números. 

Estudar bem, responder com muita atenção e 
ler as perguntas também com muita atenção, 
… estar com atenção na tabuada, para estar 
com atenção às contas e para ver bem os 
números para não se enganar. 

 
 Aluna 67 (-) 

Tenho que ler bem com atenção as 
perguntas, também tenho que ter muita 
atenção em tudo, não posso dar ... é ler 
bem as perguntas para saber as 
respostas, é ler os problemas com muita 
atenção que é para depois saber as 
respostas, se é de mais, se é de menos, se 
é de dividir, se é de vezes, tem se que 
estar com a máxima atenção, temos que 
saber lidar com a matemática, temos que 
saber achar tudo, temos que saber ter 
boas notas a matemática.... porque sem 
matemática nem podemos passar. 

Dizia-lhe para ler com muita atenção as 
perguntas, com muita atenção à mesma, no 
outro dia,... antes do dia tinha que estudar 
bastante e tinha que... estar com muita 
atenção porque... é muito preciso na 
matemática.  
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Aluno 68 (-) 

É assim, eu gosto mais de 
matemática....mas a matemática também 
tem que se pensar que é uma coisa..., os 
números é...pronto são números difíceis  
e tem que se ... a matemática também dá 
para estudar, mas.... a gente não 
consegue fixar, é tanto número... Para ter 
boa nota é preciso pensar, e... o que tiver 
lá tenho que estar a ver se consigo... é 
que se eu não conseguir e depois às 
vezes pode-me passar à cabeça e eu em 
vez de estar ali a pensar passo logo à 
frente para a outra pergunta.... 

Dizia para ele estudar bastante que não é nada 
fácil, dizia que era para fixar as coisas, .senão 
tinha más notas, dizia para ele fixar aquilo que 
ele tinha estudado em casa e depois 
escrever... Dizia para ele arranjar alguma 
pessoa que lhe ensinasse, o que a professora 
dissesse era para ele fixar e depois escrever, 
porque o que as professoras dizem é porque 
tem sempre razão, não é? Pronto, nem 
sempre às vezes enganam-se...toda a gente se 
engana... 
 

 
Alunos 4ºano (Professor 18) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 69 (+) 

Estudar muito, ser aplicado, ...eu tenho 
aqui na ponta da língua...só que não me 
sai... Tenho de estar com atenção, ler 
bem fazer a ficha com cuidado. Tem que 
se estudar muito, ser aplicado, nos 
problemas pode ter rasteiras temos que 
ler muito bem, fazer bem as contas, é 
preciso ter capacidade, é preciso em 
tudo...fazer bem as respostas, podemos 
ter de fazer a conta em decímetros e 
estar para fazer em centímetros. 

Tinha que estudar muito, aplicar-se, ler bem as 
perguntas que podiam ter rasteiras, dar bem 
as respostas e fazer bem as contas e estudar. 

 
Aluna 70 (+) 
 

É preciso estudar as contas e temos que 
ter tudo bem e temos que primeiro ler o 
problema porque às vezes há ... enganos 
e depois nós temos de ler muito bem o 
problema e escrever e fazer a conta ... 
também é estudar. 

Dizia a ela para ela estudar. Primeiro para 
fazer os trabalhos de casa e depois para 
brincar e depois ... dizia a ela que ... para fazer 
tudo bem e para ler primeiro as perguntas e 
depois dar as respostas ... e depois para ela ter 
boa nota. Dizia para ela ler primeiro os  
problemas, ter cuidado porque às vezes há 
enganos nos problemas, fazer as contas, por 
dados , indicação, operação e depois dar a 
resposta. 

 
 Aluna 71 (-) 

Tenho que estudar a tabuada, fazer 
contas em casa,... tenho que fazer 
primeiro as contas para saber o 
resultado, tenho que pensar bem antes 
de fazer as contas e fazer as contas à 
parte porque posso enganar-me nos 
números. 

Para ela não distrair os outros nem a ela e falar 
com os outros... não se distrair e não olhar 
para os outros… que era melhor ela escrever , 
fazer as contas à parte, estudar bem as 
tabuadas ... 



ANEXO I 
Transcrições 

 

  52  
  

 
Aluno 72 (-) 

Eu às vezes faço jogos de 
matemática....numa conta eu faço e vejo 
outra vez se está bem...Tenho que ter 
atenção aos exercícios... 

Dizia para ele se esforçar e para ...estudar 
mais, para ter atenção e para ler bem os 
exercícios... tem que tomar atenção à conta e 
às vezes pensar antes de fazer, para não se 
distrair com os outros 

 
Alunos 4ºano (Professor 19) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 73 (+) 

É estar com atenção às contas, ler bem os 
problemas e às vezes quando é duas 
contas e isso assim, tenho que tomar 
atenção, se é de vezes, se é coisas 
assim... Por exemplo a escrever os 
números não me posso enganar ... com 
os que vão de trás ...e coisas assim... e 
saber as tabuadas. 

Dizia-lhe para estudar as tabuadas , para fazer 
muitas vezes contas e para não se esquecer 
dos números que vão de trás e outras coisas 
que eu já não ma lembro. 

 
Aluna 74 (+) 
 

Estudar, pensar um bocadinho também, 
ouvir o que a professora diz quando ela 
está a dar matéria nova... fazer assim as 
contas que ela ensina, e também ver 
como é que é o tipo da conta, pensar 
como é que se faz, ..responder devagar, 
não querer ser a primeira,... não me 
lembro de mais nada . 

Tinha que estudar, ouvir a professora, não 
conversar quando está a fazer a ficha,... ler 
bem as perguntas e... não me lembro de mais 
nada... 

 
 Aluna 75 (-) 

É preciso estudar, ter atenção e...tenho 
que ter sentido naquilo que estou a 
fazer... nos números, as letras por causa 
de ...por extenso...reduz, a numeração 
romana, ter atenção naquilo que lá está a 
dizer, ler... 

Para estudar, ter atenção naquilo que está a 
fazer e... estudar os números, fazer isso tudo... 
estudar aquilo tudo o que já teve na 
matéria....e para ele ter atenção nas coisas. 

 
Aluno 76 (-) 

Olha ... é fazer as contas bem, estudar as 
tabuadas,...era isso que eu disse e...  as 
tabuadas que é para fazer a conta das 
tabuadas e...às vezes quando tem lá 
problemas a gente tem de os ler que é 
para ver como é que é a conta, se é de 
mais ou de menos ou de vezes ou de 
dividir... e depois faço a conta e dou a 
resposta. 

Dizia a ele que era para estudar as tabuadas 
bem, para fazer os trabalhos todos de casa 
que era para aprender para ter boas notas e... 
dizia a ele para estudar tudo e para ter 
atenção às coisas que a professora diz... dizia 
para fazer os trabalhos, para não copiar pelos 
outros e...era... outras coisas por ex: não pedir 
ajuda a ninguém que era para passar, pedir 
ajuda para... não copiar pelos outros e... não 
falar muito. 

 
Alunos 4ºano (Professor 20) 
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Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 77 (+) 

Precisamos de estar com muita atenção, 
devemos fazer as contas , nos problemas 
...responder com atenção, assim... lermos 
com atenção o problema e depois 
vermos como é que é a resposta e 
escrevemos no papel a resposta e depois 
vemos se tem alguns erros...Saber as 
tabuadas, voltar a ver depois quando 
acabar aquilo tudo... se.... nas contas por 
...faz de conta que tem casas decimais, 
por centésimas a baixo de centésimas, 
vírgulas abaixo de vírgulas , décimas 
abaixo de décimas...unidades debaixo de 
unidades… 

Para ele antes, quando a professora avisasse 
para estudar que era para ele estudar... dizia 
para ter atenção, fazer as contas primeiro num 
papel, pôr casas decimais..., centésimas em 
baixo de centésimas, décimas em baixo de 
décimas, vírgulas em baixo de vírgulas... saber 
as tabuadas senão não era capaz de fazer as 
contas de vezes, nas transformações de metro 
para centímetro ou isso ... com atenção... Nos 
problemas ele ler com atenção e depois 
escrever primeiro a resposta e depois ver se 
tem alguns erros, emendar se tiver… e é só. 

 
Aluna 78 (+) 
 

É preciso estudar bem, fazer as contas 
bem, resolver os problemas também, ... 
estar com atenção, tenho que fazer 
contas e tenho que pensar... 

Conselhos dava... que ela fosse boa, que 
estivesse atenta também aos problemas, para 
não ter as contas erradas, para estudar bem as 
tabuadas, para não ir ver  à tabuada, e 
também não falar com os amigos. 

 
 Aluna 79 (-) 

Na matemática é muitas coisas…estudar 
a tabuada, saber a numeração romana, 
saber as contas de dividir ,as contas de 
vezes... estar com atenção...e ”.matutar 
muito”...pensar muito naquelas contas 
para as fazer certas. 

Ler as perguntas com atenção, tens que 
estudar muito, tens que estar atenta às aulas, 
para estar com atenção e para não fazer 
muitos erros... dizia para estudar a tabuada, 
fazer a numeração romana e estudá-la, treinar 
contas e fazer as contas bem, estar atenta e... 
mais nada. 

 
Aluno 80 (-) 

Estudar muito, estudar muito, ter mais 
atenção quando alguém está a falar, 
quando a professora está a falar e... tem 
de se pensar muito, muito, também tem 
de se fazer as contas...de cabeça, fazer 
contas de cabeça e também ter a 
máquina a pensar quando se está a fazer 
as contas 

Para não se distrair, não brincar com os 
colegas, coisa que está sempre a acontecer, 
não estar a olhar para os outros e não brincar 
quando se está a fazer as coisas... para ele 
pensar bem também, para ele pensar muito, 
muito... tinha que fazer contas, tinha que 
pensar muito se tivesse uma dúvida fazia num 
papel de rascunho... ou então dizia a ele 
quando está a fazer matemática dizia a ele 
para ter mais atenção a fazer a ficha e nos 
problemas ... 

 
Alunos 4ºano (Professor 21) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 
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Aluno 81 (+) 

Estudar bem as contas e as divisões, e 
para ter atenção com os quilómetros e os 
hectómetros e com os problemas... 
nunca posso estar a conversar, tenho que 
estar sempre atento ao que estou a 
escrever ...e também... aos metros e 
decímetros e centímetros e milímetros... 

Estudar muito para a mãe dele não ficar triste, 
para ele se aplicar muito… tem que estudar os 
hectómetros e quilómetros e etc, para ter 
cuidado com aquilo que escrevia porque as de 
matemática é que já são mais difíceis... e para 
estudar as divisões , os problemas e os 
decímetros, centímetros e milímetros. 

 
Aluna 82 (+) 
 

Precisamos de estudar, de nos concentrar 
quando estamos a fazer a ficha de 
avaliação e... temos que estudar, fazer 
muitas contas, concentrarmo-nos, não 
fazer coisas à pressa, cuidado com a letra, 
temos que fazer sempre a prova real e... 
é só acho eu. 

Para ela estudar muito, ouvir sempre a 
professora, não fazer as coisas à pressa, tens 
que fazer muitas contas, te concentrar na ficha 
de avaliação, ouvir sempre a professora, fazer 
boa letra, bons números,... podia fazer provas 
reais que era para ver se estava certo porque 
às vezes pode estar mal... acho que é só. 

 
 Aluna 83 (-) 

Estudar, estar com atenção… A 
Matemática é um bocado difícil, eu 
detesto matemática só por causa das 
divisões, por ex. na ficha de avaliação 
passada eu tive não satisfaz, não consigo, 
matemática é só por causa das 
divisões...É preciso fazer muitas contas, 
... eu só costumo fazer muitas contas, 
principalmente de dividir. 

Estudar, não se distrair, não conversar, prestar 
bem atenção ao que está escrito, para fazer 
muitas divisões e fazer bastantes contas. 
 

 
Aluno 84 (-) 

Estudar, tomar atenção às contas que a 
professora faz no quadro, estudar em 
casa, na escola algumas contas, 
perguntas... não falar com os colegas.... 
coisa que está sempre a acontecer... 
tomar atenção ao que a professora diz, 
tentar fazer as contas com as duas 
vírgulas que é um bocado difícil, fazer os 
problemas com cuidado porque a gente 
faz a caneta p0ara não ter erros... 

Dizia-lhe coisas que eu às vezes... que eu não 
faço... dizia-lhe para estudar muito, para estar 
concentrado, fazer alguns problemas, contas, 
divisões, subtracções e outras coisas mais.... 

 
Alunos 4ºano (Professor 22) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 85 (+) 

Precisa-se de estudar, praticar muito, de 
fazer muitas contas, problemas, saber 
contas de dividir, a tabuada ... e mais 
algumas coisas... assim de repente não 
me lembro mais.  

Para ele estudar muito, para ter muita atenção 
com as coisas que faz… dizia-lhe também para 
fazer muitas contas, mas mesmo muitas, 
contas de dividir, para fazer a tabuada pelo 
menos dez vezes... para ter muita calma, para 
fazer aquilo devagarinho, porque se ele fizesse 
muito rápido depois ainda lhe calhava 
qualquer coisa mal... 
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Aluna 86 (+) 
 

Estudar, estar atenta ao que a professora 
diz, ter atenção à ficha... para fazer bem. 
Também tenho que estudar, tenho que 
fazer as contas certas, ler bem os 
problemas ... 

Dizia-lhe para ela estudar, para ter atenção à 
professora,... para ler bem as coisas, os 
problemas e os exercícios,... 

 
 Aluna 87 (-) 

É estudar... é fazer muitas contas, 
praticar, é estudar também, responder 
bem às perguntas, fazer bem as contas  e 
responder.... não é só dizer o número ... 
tem que se escrever a resposta correcta. 

Não falar com os outros meninos, tomar 
atenção às respostas, às perguntas e fazer 
bem as contas, com atenção também, ler bem 
as perguntas e depois quando ela acabar de ler 
a ficha ler outra vez tudo, para ver se não tem 
erros... e acho que é tudo. 

 
Aluno 88 (-) 

Temos que fazer as coisas certas e bem 
e... ser calmo, ter atenção e saber fazer 
contas,...ter atenção aos problemas e... já 
não me lembro do resto. 

Portar- se bem e... fazer as coisas com calma, 
não fazer as coisas com pressa porque 
ninguém vai atrás dele e ter muito cuidado e 
atenção aos problemas que é isso que o meu 
pai me diz sempre. É para ter atenção às 
contas, aos problemas, e ter calma e não ficar 
nervoso...  

 
Alunos 4ºano (Professor 23) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 89 (+) 

É preciso saber fazer contas, reduções, 
também é preciso saber resolver 
problemas, é preciso ter atenção e ler as 
coisas com calma para perceber. 

Dizia-lhe para ele estudar, fazer muitas contas, 
dizia que ele tentasse puxar um bocadinho 
pela cabeça para perceber o que queriam que 
ele fizesse nos problemas, que ele fizesse 
muitas reduções para aprender... e que 
praticasse a matemática em geral.  
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Aluna 90 (+) 
 

Primeiro de cada vez que damos a 
matéria chegamos a casa e começamos 
logo a estudar e depois quando a 
professora mandar estudar fazemos mais 
uma revisão que é para depois quando 
formos fazer a ficha sabermos mais ou 
menos.... à medida que vamos dando a 
matéria começamos a estudar e depois 
quando a professora mandar estudar 
mais, fazemos uma revisão e depois 
fazemos o teste.... é preciso fazer bem as 
contas, fazer bem os números, quando 
nos aparece um problema... pensarmos 
muito e não passarmos à frente...e 
quando temos mais ou menos a certeza 
fazemos.... e mais nada. 

Aconselhava-a a estudar, a ouvir sempre com 
atenção a professora, mandava-lhe praticar as 
contas em casa , também estudar as tabuadas 
, que é o principal,... pedir ajuda aos pais 
quando aparece um problema, pedir ajuda que 
é para aprender a fazer... ler bem as coisas 
para não responder outras coisas, quando 
aparece contas à frente primeiro convém 
sempre fazer numa folha à parte a conta... que 
é para saber se está bem... e mais nada  

 
 Aluna 91 (-) 

Estudar com bastante paciência, 
estarmos atentos àquilo que a professora 
disse… eu acho que é preciso... por ex. se 
tiver contas de dividir com dois números 
ou com um, devemos ... aplicar bem as 
contas , devemos fazer dias antes.... fazer 
bastantes contas em casa, estudar 
bem.... Durante a ficha é ler atentamente 
os problemas e pensar bem no que se vai 
fazer na ficha de avaliação 

Eu dava-lhe conselhos que a ajudassem 
bastante... dizia-lhe para estudar dias antes da 
ficha de avaliação, ... eu também estudo 
quando é ficha de avaliação, às vezes até três 
dias antes da ficha de avaliação... estudo 
sempre, eu aconselhava-a a estudar sempre 
...dias antes, estar atenta a fazer a ficha, ler 
atentamente aquilo, ter calma, não pensar que 
vai ter má nota...  

 
Aluno 92 (-) 

Estudar, fazer muitas contas de menos, 
dividir, de mais de menos.... estudar 
muito bem em casa, pensar que vou ter 
uma nota boa... fazer as contas bem, 
certas, com vírgulas e pôr sempre 
algumas vezes a conta ao lado , quando 
não sabes porque não podes fazer uma 
coisa qualquer. 

Para estudar muito, tinha que fazer muitas 
contas, as coisas todas e... tinha de saber a 
tabuada, por as contas com vírgulas, os 
números certos... 

 
Alunos 4ºano (Professor 24) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 93 (+) 

Saber a tabuada, saber fazer contas de 
mais, de menos, de dividir, estar com 
atenção às perguntas, saber o que vai 
responder... assim essas coisas... 

Para estar com atenção àquilo que a minha 
professora dizia,.... dizia-lhe boa sorte..... e 
para falar corretamente das coisas quando 
fizer a ficha,e saber o que vai responder... 
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Aluna 94 (+) 
 

Saber fazer contas, saber... ler bem as 
perguntas e resolver os problemas 

Resolver bem os problemas, ler bem as 
perguntas, saber fazer as contas e estudá-las 
... 

 
 Aluna 95 (-) 

É preciso estudar,... temos que estudar 
muito antes de fazer as fichas, primeiro 
tem que se ler bem as perguntas e 
responder bem, assim tudo correto, não 
dar erros,....É preciso estudar a matéria 
que vai sair. Depois tenho que ler as 
perguntas, tenho que saber responder, 
saber as contas, ...não sei mais... 

Tinha que dizer para ela também estudar, 
tinha que ajudar a fazer porque ela não sabia a 
matéria.... Que ela tinha que saber fazer bem 
as contas, ... 

 
Aluno 96 (-) 

Fazer contas , estudar, .... fazer as contas 
de cor., é preciso cálculo mental, saber a 
tabuada para fazer as contas de dividir.... 
(mas eu não sei fazer...) 

Que ele estudasse muito, fizesse as tabuadas e 
que fizesse contas,... ler bem as perguntas da 
ficha e fazer bem as contas  

 
Alunos 4ºano (Professor 25) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 97 (+) 

Primeiro que tudo saber bem as 
tabuadas, que eu não sei lá muito bem 
tenho que contar pelos dedos... na 
matemática é preciso estar com um 
bocado mais atenção à matéria e cumprir 
as regras da professora que eu acho 
essencial, ...estar com atenção à ficha, 
estar mesmo concentrado ... acho que é 
o essencial. 

Primeiro estudar quando a professor disser e é 
estar com atenção quando está a fazer a ficha, 
não olhar para os outros. Saber as tabuadas, 
estar sempre concentrado na ficha e... não 
olhar para as coisas dos outros ... 

 
Aluna 98 (+) 
 

Estar com atenção, aprender as coisas 
que a professora ensina... e depois é fácil, 
nós chegamos e fazemos.... fazer as 
contas sem nervos ... saber as tabuadas... 
para mim não é mais nada. 

Estar atenta à professora, ouvir os conselhos 
dela.... Depois na ficha não ter nervos que é 
por isso que a gente às vezes se atrapalha... 
tem que saber sempre as tabuadas para ajudar 
nas contas e mais nada. 

 
 Aluna 99 (-) 

Estudar muito, ouvir a professora.... não 
fazer barulho, estar com atenção a fazer 
a ficha, fazer as contas, os exercícios, as 
perguntas....  

Estudar muito, fazer os trabalhos de casa, 
estar com atenção, ... não copiar pelos outros, 
não fazer barulho para não distrair os outros 
nem a ela e fazer aquilo bem... Estudar em 
casa, ouvir a mãe dela e ouvir a 
professora...Estar com atenção à ficha para 
fazer as coisas bem... 
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Aluno 100 (-) 

Ler os números , saber fazer as contas, 
saber as tabuadas, saber as classes, os 
ângulos, os sólidos, saber os metros, as 
décimas e isso... saber num problema se 
é uma conta de vezes, de dividir ou de 
mais...  acho que é só. 

Ter muita atenção nas contas, perceber os 
problemas, saber as tabuadas, os nomes dos 
sólidos, os metros, os ângulos, as classes... e 
saber somar os números, as unidades, 
décimas, centésimas e milésimas  

 
Alunos 4ºano (Professor 26) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 101(+) 

Saber bem as contas, as tabuadas, estar 
com atenção aos problemas, estar com 
atenção quando a professora explica a 
matéria e não borrar a ficha com a letra 
bem feira. 

Não borrar muito a ficha, ter cuidado quando 
escreve… 

 
Aluna 102(+) 
 

Ter cuidado, pensar como é que se vai 
fazer uma conta para chegar à resposta 
do problema e fixar o que a professora 
dá. 

É as mesmas coisas que eu já disse. 

 
Aluna 103 (-) 

Temos de tomar muita atenção, saber 
bem a tabuada, saber as contas. 

Para ela estudar bem a tabuada, ter atenção 
às contas, ter atenção nas aulas. 

 
Aluno 104 (-) 

Fazer as contas bem, estudar a 
matemática, estar com atenção, pensar 
no que estudei e pôr unidades debaixo 
de unidades. 

Pôr unidades debaixo de unidades, estar com 
atenção e não dar erros nas contas. 

 
Alunos 4ºano (Professor 27) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 105(+) 

Estudar, pensar antes de fazer as 
perguntas, fazer a letra bem e não me 
enganar a responder às perguntas. 

Estudar, fazer as contas antes de fazer os 
problemas e fazer as contas lá na ficha. 
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Aluna 106(+) 
 

É preciso fazer problemas, contas de 
dividir, estudar, pensar para fazer, ler as 
coisas e não responder ao calhas… 

Saber fazer as contas, os problemas, a 
numeração romana, as contas de dividir, de 
mais… e se ela tiver dificuldade perguntar. 

 
Aluna 107 (-) 

É fazer as contas bem, fazer os problemas 
bem, ter na cabeça as contas para depois 
só passar as contas e fazer. 

Dizia para fazer as contas bem, os problemas 
bem e os números bem. 

 
Aluno 108 (-) 

Fazer as contas com capacidade, pensar 
bem como é que se dividem os números 
e multiplicam, responder às perguntas 
com entoação e pensamento. 

Fazer as contas para treinar, problemas para 
ele resolver e estudar a tabuada. 

 
Alunos 4ºano (Professor 28) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 109(+) 

Prestar atenção à ficha, ler com atenção 
e tentar responder o máximo possível: 
contas, problemas e as coisas que nós 
demos na escola. 

Para prestar muita atenção às fichas e tentar 
responder correctamente. 

 
Aluna 110(+) 
 

Estar atenta, fazer bem as contas e 
pensar… 

Fazer bem as contas, pensar, estar atenta. 

 
Aluna 111 (-) 

Fazer bem as contas e a numeração 
romana. 

Estar com atenção, ter muito cuidado para não 
enganar. 

 
Aluno 112 (-) 

Estudar, treinar as contas e os problemas 
e também fazê-los. Não me enganar, ter 
muita atenção e ter muita paciência para 
fazer os problemas. 

Ter muito cuidado com as contas, prestar 
muita atenção com as vírgulas e com a 
maneira de montar a conta e com as medidas 
de comprimento. 

 
Alunos 4ºano (Professor 29) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 
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Aluno 113(+) 

Estar com atenção às perguntas, estudar 
antes, saber as coisas, as respostas e as 
contas de dividir. 

Para saber as contas, as tabuadas, os 
comprimentos e estar com atenção. 

 
Aluna 114(+) 
 

Estudar e estar com atenção às 
perguntas. Fazer as contas numa folha à 
parte, fazer bem as contas, acho que é 
só. 

Dava os mesmos conselhos. Para tomar 
atenção, para ela ver os números que ficava 
bem para lá. É só. 

 
Aluna 115 (-) 

É preciso treinar as contas, a numeração 
romana, as tabuadas e não sei o que é 
mais. 

Tinha que saber as tabuadas, estudar, saber a 
numeração romana, as contas, treinar as 
contas… não sei mais. 

 
Aluno 116 (-) 

Fazer as contas bem, passar as contas 
com cuidado e ouvir a professora. 

Ouvir a professora a ensinar as contas, não 
copiar com erros, não sujar a ficha, não riscar e 
não dizer nomes à professora. 

 
Alunos 4ºano (Professor 30) 
 

 
 

Alunos 
 
  

Questões / Critérios percecionados 

 O que pensas que é preciso fazer para 
se ter boa nota numa prova de 
Matemática? 
        

Que conselhos darias a um(a) menino(a) para 
ter boa nota numa prova de Matemática? 

 
Aluno 117(+) 

Treinar o que é preciso para fazer as 
coisas melhor, tenho de pensar os 
números que vou escrever antes de 
escrever. 

Era para ele também ter atenção e estudar a 
matemática. 

 
Aluna 118(+) 
 

Acho que é preciso saber fazer as contas, 
as tabuadas, saber ler números, também 
saber somar, multiplicar subtrair e dividir. 

Dizia que ela tinha que estudar as contas e a 
tabuada. Tinha que saber escrever números e 
tinha que estar com atenção nas aulas, e tinha 
que estudar. 

 
Aluna 119 (-) 

Ler bem os problemas até perceber que é 
para depois fazer as contas para os 
resolver, aprender bem a reduzir e a 
fazer contas. 

Dizia para ela estudar, para não brincar na sala 
de aula que é para ouvir a professora, estar 
com atenção e aprender para ter boas notas e 
recordar o que a professora disse, para 
escrever com atenção e fazer as perguntas 
como deve ser, bem respondidas e mais nada. 

 
Aluno 120 (-) 

Estudar a tabuada e fazer muitas contas e 
contas de dividir com 2 números. Tenho 
que saber a tabuada, saber colocar os 
números, saber dividir e saber quais são 
os números para lá colocar. 

Que ele fizesse muitas, muitas contas e que 
ele não copiasse as contas porque assim nunca 
aprendia… Não fazer à pressa, pensar na 
resposta certa e saber a tabuada porque se 
não soubesse a tabuada não sabia fazer 
contas, e mais não me lembro. 

 



ANEXO 1.3.- Análisis cuantitativos: índices de Jaccard 

  Critérios referidos pelos professores Critérios utilizados pelos professores   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

Indice de 
Jaccard 

1       X     X X X                               X     X X     X           X         0,5 
2     X         X   X             X   X     X X           X X           X X     X   X 0,17 
3     X X   X   X   X                       X   X X   X X X                 X         0,5 
4     X         X X                         X X   X     X X X           X   X         0,22 
5     X         X X       X                 X           X X X               X         0,28 
6     X         X                                 X     X                           X 0 
7 X X   X     X X X     X         X               X     X X X     X         X         0,75 
8               X X               X   X     X     X     X X                 X         0,28 
9               X                 X           X   X     X X                 X         0,4 

10 X             X     X X                   X   X X       X X         X               0,25 
11 X     X     X X                 X         X X   X       X                 X         0,67 
12 X   X X       X                           X   X X   X   X                 X         0,67 
13 X     X       X                 X   X           X     X X                 X         0,6 
14 X X         X X                 X         X X   X   X X X                 X       X 0,63 
15     X         X X   X                   X X   X X     X X X     X         X       X 0,4 
16     X       X X X X         X X X   X     X X X X X   X X X               X         0,38 
17               X X               X         X             X                 X         0,5 
18 X   X X       X X         X     X         X     X       X                 X       X 0,57 
19     X           X               X         X             X                 X         0,2 
20               X X     X         X         X X   X   X   X                 X         0,25 
21 X   X X     X X                         X X   X X X     X                 X         0,57 
22     X         X   X   X                   X X   X X   X X                 X       X 0,09 
23               X X X     X             X   X X   X X     X                 X         0,1 
24     X         X                               X X X X X X   X             X       X 0,25 
25     X         X X   X           X           X X   X X   X X   X           X         0,63 
26               X                 X         X     X X     X                 X         0,4 
27         X     X X X             X           X   X X   X X X             X X         0,44 
28               X X                         X     X X X     X               X         0,14 
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29 X   X X       X                           X     X       X           X     X       X 0,43 
30     X       X X X                                       X X     X         X         0,33 

Freq
. 

9 2 16 9 1 1 7 2
9 

1
6 

6 3 4 2 1 1 1 15   4 1 2 21 11 8 24 9 7 15 2
8 

1
1 

1 2 3   2 2 2 27   1   8 

  

  Critérios utilizados pelos professores   Critérios percepcionados pelos alunos   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

  A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

Indice 
de 

Jaccard 

1       X     X X     X           X         

1 X     X         X         X     X       X 0,4 
2 X             X                 X     X   0,4 
3 X               X X             X     X X 0,2 
4       X                   X     X X     X 0,4 

2 X X           X X           X X     X   X 

5 X                                         0,09 
6       X                         X     X   0 
7                                       X   0 
8 X     X                         X         0,09 

3 X   X X   X X X                 X         

9 X               X         X           X   0,14 
10 X     X         X         X               0,28 
11 X         X     X           X         X X 0,28 
12               X                         X 0,14 

4 X X   X     X X X           X   X         

13 X     X                               X   0,25 
14 X             X                 X     X X 0,38 
15                 X               X     X X 0,25 
16 X X                             X     X X 0,25 

5 X           X X X               X         

17 X     X                   X             X 0,2 
18 X                     X                   0,2 
19 X             X         X X     X         0,6 
20               X                 X         0,4 

6       X     X                           X 
21 X                 X             X         0 
22 X             X           X             X 0,33 
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23 X     X                         X     X X 0,66 
24                             X   X         0 

7       X     X X X     X         X         

25       X                         X     X   0,33 
26 X   X X       X X X       X           X X 0,5 
27 X             X             X   X       X 0,33 
28                             X         X   0 

8 X     X     X X                 X         

29 X     X         X                         0,4 
30 X                               X         0,4 
31 X               X               X       X 0,4 
32 X X               X             X         0,4 

  Critérios utilizados pelos professores   Critérios percepcionados pelos alunos   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

  A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

Indice 
de 

Jaccard 

9   X   X     X X                 X         

33 X             X X                         0,2 
34 X X   X                   X           X   0,4 
35                 X         X           X X 0 
36                 X           X   X     X   0,2 

1
0 X   X X       X X         X               

37   X   X       X                         X 0,33 
38     X         X                         X 0,33 
39                 X               X         0,16 
40       X         X         X               0,5 

1
1 X X   X       X                 X         

41 X             X           X             X 0,4 
42 X             X   X         X   X X       0,6 
43 X     X                   X     X         0,6 
44 X     X         X           X         X X 0,4 

1
2 X   X X   X   X                 X         

45 X X   X       X                 X         0,66 
46       X                     X   X         0,33 
47 X               X         X               0,16 
48 X     X                         X         0,5 

1       X     X X                 X         49 X                               X     X   0,25 
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3 50                       X         X   X   X 0,25 
51 X X           X                 X         0,5 
52                 X                     X X 0 

1
4 X X   X   X X X                 X       X 

53 X     X   X X X                           0,62 
54 X             X X               X         0,38 
55 X             X                 X         0,38 
56       X       X                 X         0,38 

1
5 X   X X     X X X     X         X       X 

57       X                     X             0,1 
58 X     X       X                 X         0,4 
59                 X           X   X X       0,2 
60       X                     X             0,1 

1
6 X X X X X   X X X               X         

61 X X         X X X     X   X     X     X   0,66 
62 X       X     X X                     X   0,44 
63 X       X     X           X     X     X   0,44 
64 X X         X                   X     X   0,44 

  Critérios utilizados pelos professores   Critérios percepcionados pelos alunos   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

  A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

Indice 
de 

Jaccard 

1
7 X             X                 X         

65 X     X     X X X         X X   X       X 1 
66 X X   X                   X     X         0,66 
67       X       X X                     X X 0,33 
68                 X     X   X           X X 0 

1
8 X     X       X                 X       X 

69         X       X               X     X X 0,4 
70 X               X       X     X X     X   0,4 
71 X     X       X           X     X       X 1 
72 X X           X             X             0,4 

1
9 X             X                 X         

73 X X     X   X X X     X   X     X         1 
74 X X         X X           X     X       X 1 
75 X     X       X           X               0,66 
76 X X   X     X X           X     X     X   1 
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2
0 X X   X   X   X                 X         

77 X       X     X           X             X 0,33 
78 X     X     X             X X   X X   X   0,5 
79 X             X           X     X     X X 0,5 
80 X                                         0,16 

2
1 X   X X X     X                 X         

81 X X           X                   X       0,33 
82                 X               X     X   0,16 
83 X             X           X     X   X     0,5 
84 X     X         X         X     X     X   0,5 

2
2 X X   X X   X X                 X       X 

85       X X       X         X X         X   0,25 
86 X X   X     X   X     X                   0,5 
87 X X             X     X   X     X   X X X 0,5 
88 X             X X     X   X       X   X   0,25 

2
3 X X   X X     X                 X         

89 X       X     X X         X           X   0,5 
90 X     X       X X               X       X 0,66 
91 X X         X                   X     X X 0,5 
92 X           X X X                 X   X   0,33 

2
4     X X X X X X   X             X       X 

93 X X                       X     X         0,11 
94 X             X X                     X   0,11 
95 X X X           X               X     X   0,22 
96 X               X               X     X   0,11 

  Critérios utilizados pelos professores  Critérios percepcionados pelos alunos   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

  A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

Indice 
de 

Jaccard 

2
5   X X   X X   X X   X           X         

97   X                       X             X 0,13 
98 X X                       X               0,13 
99 X X   X   X X   X     X                   0,38 
10
0 

X                         X     X     X X 0,13 

2
6 X     X X     X                 X         

10
1 

X X           X           X X             0,4 

10
2 

X                         X     X       X 0,4 
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10
3 

            X X           X     X     X   0,4 

10
4 

X X                       X               0,2 

2
7   X   X X   X X X             X X         

10
5 

X             X             X         X   0,25 

10
6 

X     X       X X                     X X 0,38 

10
7 

X X           X                 X         0,38 

10
8 

X     X       X                 X         0,38 

2
8 X     X X X     X               X         

10
9 

X             X X         X     X         0,5 

11
0 

              X           X     X         0,16 

11
1 

X       X   X X           X           X   0,33 

11
2 

      X                   X     X         0,33 

2
9 X     X       X           X     X       X 

11
3 

X X     X                 X     X     X   0,5 

11
4 

X     X                   X     X     X   0,66 

11
5 

X                           X   X       X 0,5 

11
6 

X X   X                               X   0,33 

3
0               X X     X         X         

11
7 

              X           X           X   0,25 

11
8 

X X   X     X             X           X   0 

11
9 

X X         X                   X X     X 0,25 

12
0 

X       X       X         X     X     X X 0,5 

 
 

  Critérios Utilizados pelos Professores   Critérios Percepcionados pelos Alunos com Sucesso   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

  A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

Indice 
de 

Jaccard 
1       X     X X     X           X         1 X     X         X         X     X       X 0,4 
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2 X             X                 X     X   0,4 

2 X X           X X           X X     X   X 
5 X                                         0,09 
6       X                         X     X   0 

3 X   X X   X X X                 X         
9 X               X         X           X   0,14 

10 X     X         X         X               0,28 

4 X X   X     X X X           X   X         
13 X     X                               X   0,25 
14 X             X                 X     X X 0,38 

5 X           X X X               X         
17 X     X                   X             X 0,2 
18 X                     X                   0,2 

6       X     X                           X 
21 X                 X             X         0 
22 X             X           X             X 0,33 

7       X     X X X     X         X         
25       X                         X     X   0,33 
26 X   X X       X X X       X           X X 0,5 

8 X     X     X X                 X         
29 X     X         X                         0,4 
30 X                               X         0,4 

9   X   X     X X                 X         
33 X             X X                         0,2 
34 X X   X                   X           X   0,4 

1
0 X   X X       X X         X               

37   X   X       X                         X 0,33 
38     X         X                         X 0,33 

1
1 X X   X       X                 X         

41 X             X           X             X 0,4 
42 X             X   X         X   X X       0,6 

1
2 X   X X   X   X                 X         

45 X X   X       X                 X         0,66 
46       X                     X   X         0,33 

1
3       X     X X                 X         

49 X                               X     X   0,25 
50                       X         X   X   X 0,25 

1
4 X X   X   X X X                 X       X 

53 X     X   X X X                           0,62 
54 X             X X               X         0,38 

1
5 X   X X     X X X     X         X       X 

57       X                     X             0,1 
58 X     X       X                 X         0,4 

1 X X X X X   X X X               X         61 X X         X X X     X   X     X     X   0,66 



ANEXO I 
 

 
68 

 

6 62 X       X     X X                     X   0,44 

  Critérios Utilizados pelos Professores   Critérios Percepcionados pelos Alunos com Sucesso   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

  A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

F
1 

F
2 

Indice 
de 

Jaccard 
1
7 X             X                 X         

65 X     X     X X X         X X   X       X 1 
66 X X   X                   X     X         0,66 

1
8 X     X       X                 X       X 

69         X       X               X     X X 0,4 
70 X               X       X     X X     X   0,4 

1
9 X             X                 X         

73 X X     X   X X X     X   X     X         1 
74 X X         X X           X     X       X 1 

2
0 X X   X   X   X                 X         

77 X       X     X           X             X 0,33 
78 X     X     X             X X   X X   X   0,5 

2
1 X   X X X     X                 X         

81 X X           X                   X       0,33 
82                 X               X     X   0,16 

2
2 X X   X X   X X                 X       X 

85       X X       X         X X         X   0,25 
86 X X   X     X   X     X                   0,5 

2
3 X X   X X     X                 X         

89 X       X     X X         X           X   0,5 
90 X     X       X X               X       X 0,66 

2
4     X X X X X X   X             X       X 

93 X X                       X     X         0,11 
94 X             X X                     X   0,11 

2
5   X X   X X   X X   X           X         

97   X                       X             X 0,13 
98 X X                       X               0,13 

2
6 X     X X     X                 X         

10
1 

X X           X           X X             0,4 

10
2 

X                         X     X       X 0,4 

2
7   X   X X   X X X             X X         

10
5 

X             X             X         X   0,25 

10
6 

X     X       X X                     X X 0,38 

2
8 X     X X X     X               X         

10
9 

X             X X         X     X         0,5 

11               X           X     X         0,16 
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0 

2
9 X     X       X           X     X       X 

11
3 

X X     X                 X     X     X   0,5 

11
4 

X     X                   X     X     X   0,66 

3
0               X X     X         X         

11
7 

              X           X           X   0,25 

11
8 

X X   X     X             X           X   0 

 
 

  Critérios Utilizados pelos Professores   Critérios Percepcionados pelos Alunos com Insucesso   
A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

  A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

C
1 

C
2 

D
1 

E
1 

E
2 

E
3 

F
1 

Indice 
de 

Jaccard 

1       X     X X     X           X         
3 X               X X             X     X X 0,2 
4       X                   X     X X     X 0,4 

2 X X           X X           X X     X   X 
7                                       X   0 
8 X     X                         X         0,09 

3 X   X X   X X X                 X         
11 X         X     X           X         X X 0,28 
12               X                         X 0,14 

4 X X   X     X X X           X   X         
15                 X               X     X X 0,25 
16 X X                             X     X X 0,25 

5 X           X X X               X         
19 X             X         X X     X         0,6 
20               X                 X         0,4 

6       X     X                           X 
23 X     X                         X     X X 0,66 
24                             X   X         0 

7       X     X X X     X         X         
27 X             X             X   X       X 0,33 
28                             X         X   0 

8 X     X     X X                 X         
31 X               X               X       X 0,4 
32 X X               X             X         0,4 

9   X   X     X X                 X         
35                 X         X           X X 0 
36                 X           X   X     X   0,2 

1 X   X X       X X         X               39                 X               X         0,16 
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0 40       X         X         X               0,5 

1
1 X X   X       X                 X         

43 X     X                   X     X         0,6 
44 X     X         X           X         X X 0,4 

1
2 X   X X   X   X                 X         

47 X               X         X               0,16 
48 X     X                         X         0,5 

1
3       X     X X                 X         

51 X X           X                 X         0,5 
52                 X                     X X 0 

1
4 X X   X   X X X                 X       X 

55 X             X                 X         0,38 
56       X       X                 X         0,38 

1
5 X   X X     X X X     X         X       X 

59                 X           X   X X       0,2 
60       X                     X             0,1 

1
6 X X X X X   X X X               X         

63 X       X     X           X     X     X   0,44 
64 X X         X                   X     X   0,44 

  Critérios Utilizados pelos Professores   Critérios Percepcionados pelos Alunos com Insucesso   
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1 

E
2 

F
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Indice 
de 

Jaccard 

17 X             X                 X         
67       X       X X                     X X 0,33 
68                 X     X   X           X X 0 

18 X     X       X                 X       X 
71 X     X       X           X     X       X 1 
72 X X           X             X             0,4 

19 X             X                 X         
75 X     X       X           X               0,66 
76 X X   X     X X           X     X     X   1 

20 X X   X   X   X                 X         
79 X             X           X     X     X X 0,5 
80 X                                         0,16 

21 X   X X X     X                 X         
83 X             X           X     X   X     0,5 
84 X     X         X         X     X     X   0,5 

22 X X   X X   X X                 X       X 
87 X X             X     X   X     X   X X X 0,5 
88 X             X X     X   X       X   X   0,25 

23 X X   X X     X                 X         91 X X         X                   X     X X 0,5 
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92 X           X X X                 X   X   0,33 

24     X X X X X X   X             X       X 
95 X X X           X               X     X   0,22 
96 X               X               X     X   0,11 

25   X X   X X   X X   X           X         
99 X X   X   X X   X     X                   0,38 
10
0 

X                         X     X     X X 0,13 

26 X     X X     X                 X         

10
3 

            X X           X     X     X   0,4 

10
4 

X X                       X               0,2 

27   X   X X   X X X             X X         

10
7 

X X           X                 X         0,38 

10
8 

X     X       X                 X         0,38 

28 X     X X X     X               X         

11
1 

X       X   X X           X           X   0,33 

11
2 

      X                   X     X         0,33 

29 X     X       X           X     X       X 

11
5 

X                           X   X       X 0,5 

11
6 

X X   X                               X   0,33 

30               X X     X         X         

11
9 

X X         X                   X X     X 0,25 

12
0 

X       X       X         X     X     X X 0,5 
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Prueba t Profesor 

          
           Estadísticos de grupoa 

     
Curso N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

     IJ Segundo 15 ,4213 ,21892 ,05653 

     Cuarto 15 ,3520 ,17579 ,04539 

     a. Informante = Profesor 

     
           Prueba de muestras independientesa 

 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias Error típ. de la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
IJ Se han 

asumido 
varianzas 

iguales 

,956 ,336 ,956 28 ,347 ,06933 ,07249 -
,07916 

,21783 

No se han 
asumido 
varianzas 

iguales 

  ,956 26,752 ,347 ,06933 ,07249 -
,07948 

,21814 

a. Informante = Profesor 
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Prueba t Alumno 
          

           Estadísticos de grupoa 
     

Curso N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 
     IJ Segundo 60 ,3005 ,17966 ,02319 

     Cuarto 60 ,4120 ,24142 ,03117 

     a. Informante = Alumno 

     
           Prueba de muestras independientesa 

 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias Error típ. de la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
IJ Se han 

asumido 
varianzas 

iguales 

1,468 ,228 -2,870 118 ,005 -,11150 ,03885 -
,18844 

-,03456 

No se han 
asumido 
varianzas 

iguales 

  -2,870 109,012 ,005 -,11150 ,03885 -
,18850 

-,03450 

a. Informante = Alumno 
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ANEXO 2.1.- MATERIAIS: problemas matemáticos 
 

Problema 1 

 

1– Na Escola da Marta há 112 alunos. O gráfico indica o número de alunos inscritos em 

cada modalidade desportiva praticada na Escola. Cada aluno só pratica um desporto. 

 
1.1- Qual é o desporto mais praticado na Escola? 

Resposta: ________________________________________________ 

 

1.2- Quantos alunos da Escola, rapazes e raparigas, praticam ginástica? 

 

 

Resposta: ________________________________________________ 

 

1.3- Quantos alunos da Escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer 

desporto? 

 

 

Resposta: ________________________________________________ 
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Problema 2 
 
 
O Luís e os seus dois amigos andaram a brincar às alturas, como podes observar na 

figura. Os três amigos têm alturas diferentes. 

 
Tendo em conta apenas as medidas indicadas na figura, escreve o nome dos três 

amigos, do mais baixo para o mais alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: ________________________________________________ 
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Problema 3 

 
 
Na gelataria, há quatro ingredientes diferentes para colocar por cima do gelado: 

• raspas de chocolate; 

• amêndoa; 

• chantili; 

• gomas. 

O Nuno escolheu um gelado e decorou-o colocando por cima raspa de chocolate e 

amêndoa. 

A Clara também queria decorar o seu gelado com dois dos ingredientes. 

De quantas maneiras diferentes poderia a Clara decorar o seu gelado? 

Explica como chegaste a tua resposta. Podes fazê-lo utilizando palavras, desenhos ou 

contas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: _____________________________________________ 
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Problema 4 

 

A Mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para comprar roupas 

novas para a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns chinelos 

 
 

4.1- Quanto pagou a mãe por todas essas peças? 

 

 

Resposta: ________________________________________________ 

4.2- Quanto gastaria a mãe antes da época de reduções de preços? 

 

 

Resposta: ________________________________________________ 

4.3- Quanto poupou? 

 

 

Resposta: ________________________________________________ 



ANEXO 2.2.- TRANSCRIÇÕES: prática avaliativa na resolução de 
problemas aritméticos em atividades de avaliação pública focalizada 

 

Caso 1 (escola I, professora/grupo A, problema 1) 
P= Professora/A, A1, A3, A4= Alunos no lugar/A2= Aluno no quadro 

 

Os alunos resolvem a ficha individualmente, por proposta da professora. Terminada a tarefa a 
professora inicia o processo de avaliação coletivo indicando um aluno para resolver a tarefa no quadro. 

1. P: A professora agora vai só ler (o problema) e depois vai só escutar. 
2. P: (Lê o problema) “Na escola da Marta há 112 alunos. O gráfico indica o número de alunos 

inscritos em cada modalidade desportiva praticada na escola. Cada aluno só pratica um desporto”. 
Primeira questão: “Qual é o desporto mais praticado na escola?”. 

3. P: Quero ouvir a Cristina.  
4. A: O desporto mais praticado na escola é o futebol. 
5. P: Como é que tu sabes Cristina? 
6. A: Porque aqui nas raparigas (referindo-se ao gráfico de barras) está 13 e nos rapazes está 25. E 

eles todos juntos são mais. 
7. P: Certo. Correto. 
8. P: (Lê a segunda questão): “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, praticam ginástica?”. 
9. P: Sofia? 
10. A1: Praticam ginástica 13 alunos da escola.  
11. P: Como é que tu sabes? 
12. A1: Porque 8 são raparigas e 5 são rapazes. 
13. P: E então? 
14. A1: Dá treuze (13). 
15. P: Treuze? Treze! 
16. P: (Lê a terceira questão) “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer 

desporto?”. 
17. P: Este, eu quero ver feito no quadro.  
18. P: E vai ser a Catarina. 
19. P: Vais ter que pensar um bocadinho… leva a folhinha querida. 
20. A2: Escreve: 25+13+8+10+10+7+5+8 (correspondente ao número de alunos que praticam 

diferentes desportos). Depois resolve o algoritmo da adição e obtém o resultado de 78. A seguir, 
do número total de alunos da escola, 112, subtrai 78 e obtém o resultado de 34 (112–78 =34), 
registando a resposta por extenso.   

21. P: Eu faço uma pergunta: alguém fez de forma diferente?  
22. P: Carolina? 
23. A3: A conta não. O resultado é que deu… 
24. P: Diferente? Qual é a diferença Fernanda? 
25. A4: É que é 86 e não78 (indicando o número de alunos da escola que pratica desporto). 
26. P: Então explica lá como é que fizeste a conta de somar (apontando para a Catarina que está no 

quadro). 
27. A2: Enganei-me (verifica que se enganou e corrige a adição: 25+13+8+10+10+7+5+8= 86). 
28. P: Então vamos lá alterar. E se essa estava errada… agora vamos alterar a outra. 
29. A2: (Corrige a subtração) 112-86=26. 
30. P: O raciocínio estava correto a operação é que falhou. 
31. P: Ora, em voz alta, como é que fizeste a continha (a subtração)? 
32. A2: (Explica em voz alta) 6 para 12 são 6 e vai 1; 8 mais 1 são 9; 9 para 11 são 2 e vai 1; 1 para 1 

nada). O resultado é 26 (o número de alunos da escola que não pratica qualquer desporto). 
33. P: A professora viu que tu percebeste. Só te faltou fazer a conta de forma correta. 
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Caso 2 (escola I, professora/grupo A, problema 2) 

P= Professora/A= Aluno no quadro 

 

Depois da resolução da ficha de matemática, em situação individual, a professora indica uma aluna para 
ir ao quadro. 

1. P: Vai ao quadro Cristina. 
2. A: Começa a escrever os dados do problema. 
3. P: Deixa a professora primeiro ditar: “O Luís e os seus dois amigos andaram a brincar às alturas, 

como podes observar na figura…” 
4. P: Repara bem primeiro na figura. 
5. P: (Continua a leitura do problema) “Os três amigos têm altura di-fe-ren-tes” (dando ênfase à 

palavra). 
6. P: (Continua a leitura do problema) “Tendo em conta apenas as medidas indicadas na figura”… 
7. P: Tens que reparar bem como é que elas são… reparar muito bem no desenho. 
8. P: (Continua a leitura do problema) “ Escreve o nome dos três amigos, do mais bai-xo para o mais 

al-to (dando ênfase às palavras baixo e alto). 
9. A: Primeiro vou transformar os centímetros em metros, para depois fazer uma conta de menos: 

1,80m (a medida da altura da Marta em cima de um banco) e 45cm (altura do banco): 45cm=0,45m 
(converte os centímetros em metros); 1,80-0,45 (Subtrai da altura total a medida correspondente 
ao banco). 

10. P: Eduardo, não te esqueças do trabalhinho… (dirigindo-se a um aluno no lugar). 
11. P: Então e o resultado da conta? (dirigindo-se à aluna no quadro)  
12. A: 1,80-0,45=1,35 (resultado da subtração); 2m (medida correspondente à altura do Luís em cima 

de um móvel); 70cm (altura do móvel): 70cm=0,70m (converte os centímetros em metros); 2-
0,70=1,30 (subtrai da altura total a medida correspondente ao móvel).  

13. P: Francisco… apaga isto. Primeiro há sempre um rascunho. Onde é que está o rascunho? Vamos 
fazer… (dirigindo-se a um aluno no lugar). 

14. A: Professora… 
15. P: Tem que fazer a letra maior, não é?  
16. P: Explica-me uma coisa: primeiro é o João, segundo é a Marta e terceiro é o Luís, é a resposta do 

problema? 
17. A: É. 
18. P: Ora coloca aí a altura de cada um dos meninos. Tens aí diversos números e eu não sei o que é 

que cada um mede.  
19. A: (Começa a registar o nome correspondente a cada uma das medidas): 1,35m… 
20. P: Explica-me lá… enquanto vais fazendo, fala que eu quero ouvir. 
21. A: Um metro e trinta e cinco é da Marta. 
22. P: Basta escreveres Marta e pores uma setinha para a operação (anteriormente efetuada pela 

aluna) que eu já sei que é (a altura) da Marta. 
23. A: Um metro e trinta é do Luís. 
24. P: Mas parece-me que não eram só dois meninos… 
25. A: Havia mais um. 
26. P: E onde é que estão os dados que aí faltam? 
27. A: João - 142cm (dados referentes à altura do terceiro menino) 
28. P: Então eu quero o nome dos três amigos do mais baixo para o mais alto. 
29. P: Eu estou a ver 142, João 142… 
30. A: Centímetros. 
31. P: E os outros meninos? A medida está em… 
32. A: Metros. Tenho que reduzir …. 
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33. P: Mas eu não vi nada disso. 
34. A: (Efetua a conversão): 142cm=1,42m. 
35. P: Está bem feita a redução, sim senhor.  
36. P: Agora a resposta … 
37. A: Sim… (começa a escrever): Luís… 
38. P: Quem teve dúvidas põe o dedo no ar (nenhum aluno manifestou qualquer dúvida). 
39. P: Não ponhas assim (dirigindo-se à aluna no quadro). Põe um R (de resposta) e dois pontinhos (:), 

incentivando o registo adequado da resposta. 
40. A: Escreve de acordo com a indicação da professora - R: … 
41. P: E basta escrever o nome dos três amigos: do mais baixo para o mais alto. 
42. A: R:Luís… (e fica a refletir …). 
43. P: Então, a medida seguinte? 
44. A: Primeiro a Marta (apagando o nome do Luís). 
45. P: Quanto é que mede a Marta? 
46. A: Um metro e trinta e cinco. 
47. P: E o Luís? 
48. A: Um metro e trinta. 
49. P: E o João? 
50. A: Um metro e quarenta e dois. 
51. P: E pede-se… do mais baixo para o mais alto.  
52. P: O que é que quer dizer mais baixo? 
53. A: É o que tem a medida mais baixa. 
54. P: E a medida mais baixa? É o que mede...? 
55. A: Menos. 
56. P: Menos!  
57. P: Então nessas três medições (vai ao quadro e sublinha a medida dos três amigos). Tens aqui a 

Marta (1,35m), tens aqui o Luís (1,30) e tens aqui o João (1,42). 
58. P: Escreve aqui os números por ordem crescente e decrescente. Das duas formas para eu ver bem. 
59. A: As medidas? 
60. P: Sim. As medidas, as alturas… 
61. P: Senta-te lá oh Hélio… (dirigindo-se a um aluno que se levantou do lugar). 
62. P: Sai da frente Cristina, para a professora ver como é que isso vai andando… 
63. P: Qual é que está por ordem decrescente? 
64. A:Decrescente? É este (apontando para as medidas ordenadas por ordem decrescente: 1,42m – 

1,35m – 1,30m). 
65. P: E a ordem decrescente é do… 
66. A: Maior para o menor. 
67. P: E agora o inverso? 
68. A: É do menor para o maior. 
69. P: E onde é que está? 
70. A: Aqui (apontando para as medidas ordenadas por ordem crescente: 1,30m - 1,35m - 1,42m). 
71. P: E sabendo isso não sabes orientar os nomes? 
72. A: (Fica a olhar para as medidas… indecisa). 
73. P: Cristina, o nome dos alunos é do mais baixo para o mais alto. Qual é o mais baixo? É o que mede 

o número mais baixinho. 
74. A: É o Luís. 
75. P: É o Luís!  
76. P: Então e depois? 
77. A: É a Marta e depois o João. 
78. P: Então custa muito a resposta? 
79. A: Começa a escrever a resposta… 
80. P: É só pôr o nome dos meninos. 
81. A: O Luís, a Marta e o João. 
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82. P: Pronto. Correto.  
83. Senta. 

 

Caso 3 (escola I, professora/grupo A, problema 3) 

P= Professora/ A e A1 = Alunos no quadro/ A2 e A3 = Alunos no lugar 

 

Depois da resolução da ficha de matemática, em situação individual a professora indica uma aluna para 
ir ao quadro. 

1. P: Vai ao quadro a Sofia. Tens que apagar isso. 
2. P: (Lê o problema): “Na gelataria, há quatro ingredientes diferentes para colocar por cima do 

gelado: raspas de chocolate, amêndoa, chantili e gomas. O Nuno escolheu um gelado e decorou-o 
colocando por cima raspas de chocolate e amêndoa. A Clara também queria decorar o seu gelado 
com do-is dos ingredientes. De quantas maneiras di-fe-ren-tes poderia a Clara decorar o seu 
gelado?” (dá ênfase às palavras do-is e di-fe-ren-tes). 

3. P: Vamos tentar resolver? 
4. A: (Desenha gelados e escreve, à frente de cada um, dois dos ingredientes): Raspas de chocolate e 

chantili; chantili e amêndoa,… 
5. P: Carlos, o rascunho? Estás-te a esquecer? (dirigindo-se a um aluno no lugar). 
6. P: Sofia, prende a ficha com o apagador - com hímen (dirigindo-se à aluna no quadro). 
7. A: (Continua a desenhar os gelados e a escrever, à frente de cada um, dois dos ingredientes): 

Chantili e gomas; gomas e raspas de chocolate… 
8. P: Sofia, se calhar é mais fácil colocares uma listinha com o nome dos ingredientes aí ao lado. 
9. A: (Escreve): Gomas e amêndoa; raspas de chocolate e amêndoa (termina e fica a olhar atenta e 

apreensiva…). 
10. P: Há alguma dúvida, Sofia? 
11. A: Não. 
12. P: Houve alguém que fez de forma diferente? 
13. A1: Eu fiz com a… 
14. P: Quero ouvir ali a Catarina… um bocadinho mais alto. 
15. A1: Eu fiz foi de outra forma. 
16. P: Fizeste de forma diferente? 
17. A1: Sim. 
18. P: Então vai ao quadro e explica. 
19. A1: (Desenha um retângulo, divide-o em quatro colunas correspondentes aos quatro ingredientes e 

desenha setas combinando-os dois a dois). 
20. P: Carlos… (chamando a atenção a um aluno no lugar). 
21. P: E tu não fazes querida? Não consegues? (dirigindo-se a uma aluna no lugar). 
22. P: Vamos lá ver se corresponde ao mesmo (comparando os resultados das duas alunas no quadro): 

temos gomas e chantili, nesta parte, aqui gomas e chantili… 
23. A2: Está no terceiro (referindo-se à posição em que se encontra na lista de ingredientes). 
24. P: Existe aqui. Diz chantili e gomas, mas são os mesmos ingredientes. Depois temos gomas e 

amêndoa, aqui; gomas e raspas de chocolate, aqui; na outra coluna chantili e amêndoa; chantili e 
raspas de chocolate; depois amêndoa com raspas de chocolate. 

25. P: E a outra coluna (correspondente à raspa de chocolate) não tem nada porquê? 
26. A1: Porque as raspas de chocolate já estão em todas. 
27. P: E alguém ainda fez de forma diferente? 
28. A3: Eu fiz… 
29. P: Fizeste de forma diferente? Mostra lá querido… 
30. P: Está bem. 
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Caso 4 (escola I, professora/grupo A, problema 4) 

P= Professora/ A = Aluno no quadro 

 

Os alunos resolveram, individualmente, por proposta da professora, a ficha de matemática. Depois da 
resolução, a professora pede a uma aluna que leia o problema. 

1. P: Vai ao quadro e lê lá que eu quero ouvir (dirigindo-se a uma aluna). 
2. A: “A mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para comprar roupas novas para 

a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns chinelos.  
3. A: Leio também aqui? (referindo-se à 1ª questão). 
4. P: Sim. 
5. A: Quanto pagou por todas essas peças? 
6. P: Como é que tu resolveste? 
7. A: Como é que eu resolvi? 
8. P: Sim. Como é que tu sabes quanto é que a mãe pagou? 
9. A: Tenho que fazer o preço do fato de banho, mais o preço dos calções e outra vez porque são dois 

calções e o preço dos chinelos. 
10. P: E então fizeste uma conta de…? 
11. A: Mais. 
12. P: E deu...? 
13. A: 44 euros (28+9+5+2=44). 
14. P: Estão a seguir… Entenderam? … Sim?! (dirigindo-se aos alunos no lugar). 
15. A: (Lê a 2ª questão) “Quanto gastaria a mãe antes da época de redução de preços? 
16. P: Então, o que é que quer dizer “antes da época de redução de preços”? Sabes o que é “redução 

de preços”? 
17. A: É que os preços mudam. 
18. P: Mudam? 
19. A: Para mais barato. 
20. P: Para mais barato. Ótimo.  
21. P: Então, antes da redução de preços eles estariam?… 
22. A: Mais caros. 
23. P: E quando eles estavam mais caros qual era o preço desses produtos?  
24. P: Do fato de banho? 
25. A: Dez euros e meio. 
26. P: E os calções? 
27. A: Quinze euros. 
28. P: E os chinelos? 
29. A: Dois euros e meio. 
30. P: Então e tu não sabes quanto é que a mãe gastaria antes da redução de preços? 
31. A: Então eu faço 14+9+2. 
32. P: Fazes? Diz-me lá outra vez? Fazes o quê? 
33. A: Catorze… 
34. P: Porquê catorze? 
35. P: Isso foi antes da redução dos preços, filha! 
36. A: Quinze, mais dez euros e meio, mais dois euros e meio. 
37. P: Então faz lá para eu ver. Não está feito. 
38. A: 15+10.50+2.50=28 euros. 
39. P: (Aproxima-se da aluna e volta a ler a questão inicial) “A Fernanda escolheu um fato de banho…”. 
40. P: Aqui onde é que está o fato de banho? 
41. P: No de cima, … voltamos atrás. 
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42. A: (Aponta o valor dos calções que tinha registado) 9 euros. 
43. P: Dois calções… 
44. A: Dois calções… (aponta o valor que tinha registado: 14+14) 28 euros. 
45. P: Vinte e oito. Está aqui.  
46. P: Os nove e os vinte e oito, depois só faltam os chinelos. 
47. A: Os chinelos… dois euros. 
48. P: Então e aquele número cinco (euros)? 
49. A: São as t-shirts. 
50. P: E a Fernanda comprou t-shirts? 
51. A: Não. 
52. P: Então, não estará correto, pois não, filha?  
53. P: O que é que temos que fazer? 
54. A: Apagar … e começar a fazer a conta. 
55. P: Já percebeste? Este já percebeste!  
56. P: Então agora vamos ver este (referindo-se à 2ª questão). 
57. P: Antes da redução de preços, quinze…? 
58. A: São os calções. 
59. P: Quantos calções é que a Fernanda comprou? 
60. A: Dois. 
61. P: Dez euros e meio…? 
62. A: É o fato de banho. 
63. P: E dois euros e meio…? 
64. A: São os chinelos. 
65. P: Então, estará tudo certo? 
66. A: Não 
67. A: (Faz a correção) 15+15+10.50+2.50= 42 euros. 
68. P: Como é que fizeste a continha? 
69. A: Zero mais zero, nada; cinco mais cinco, dez – escreve zero -  e vai um; dois mais um, três; cinco 

mais cinco, dez, com mais três, treze… 
70. P: E então? 
71. A: Está mal (apaga e corrige… treze, ponho um três e vai um; um mais um dois, mais um três, mais 

um quatro). Dá quarenta e três euros (15+15+10.50+2.50=43 euros). 
72. P: Resposta? 
73. A: A mãe gastaria 43 euros antes da época de redução de preços. 
74. P: Isso!  
75. P: E agora há mais uma questão. 
76. A: Quanto poupou? 
77. P: E o que é isso? Esse poupar? 
78. A: Não é gastar tanto dinheiro. 
79. P: E então como é que tu vais resolver? 
80. A: O preço antes das reduções, menos… 
81. P: Menos… 
82. A: O preço que ela gastou pelas peças. 
83. P: Só que agora se fores fazer isso não vai dar de forma correta porque este está errado 

(apontando para a adição da questão anterior). É só por isso. 
84. P: Pensaste bem. Raciocinaste bem. 
85. A: Então vou emendar agora a conta (apontando para a adição da questão anterior). 
86. P: Emenda lá… 
87. P: Também descobri agora aqui a nossa Cristininha que não sei onde é que estava com a cabeça… 

(depois de verificar um erro na ficha da referida aluna enquanto circulava na sala). 
88. A: Trinta e nove euros (28+9+2= 39 euros). 
89. P: Mas eu agora quero saber é quanto poupou.  
90. P: Faz lá esta que eu quero ver como é que tu a fazes. Quero ver a tua continha. 
91. A: Resolve a última questão: 43-39= 4 euros. 
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92. P: E a resposta? 
93. A: Poupou 4 euros. 
94. P: Ótimo.  
95. Agora emenda lá aquela parte (referindo-se ao valor registado na resposta à primeira questão). 
96. A: Substitui o valor anteriormente registado (44 euros) por 39 euros (valor pago por todas as 

peças). 
97. P: Isto é fazer e apagar…. Senta. 

 

Caso 5 (escola I, professora/grupo B, problema 1) 

P= Professora/A=Aluna no quadro/A1 = Aluno no lugar  

 

Os alunos resolvem a ficha individualmente, por proposta da professora. Depois da resolução individual 
da ficha de matemática a professora lê o 1º problema. 

1. P: A professora lê o problema “Na escola da Marta há 112 alunos. O gráfico indica o número de 
alunos inscritos em cada modalidade desportiva praticada na escola. Cada aluno só pratica um 
desporto.”  

2. P: Primeira pergunta: Qual é o desporto mais praticado na escola? 
3. P: Pedro? 
4. A: O desporto mais praticado na escola é o futebol. 
5. P: Como é que chegaste a essa conclusão? 
6. A: Vendo o gráfico. É o futebol que está em maioria. 
7. P: Bem. 
8. P: Pergunta dois: Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas praticam ginástica? 
9. A: Rapazes e raparigas são 13 a praticar ginástica. 
10. P: Rapazes e raparigas…  
11. P: Como é que chegaste a essa conclusão? 
12. A: Somando os rapazes e as raparigas. 
13. P: Quantos são os rapazes? 
14. A: 5. Eu fiz com a régua… 
15. P: E as raparigas? 
16. A: 8 
17. P: 8. 
18. Número três: Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer desporto? 
19. A: Rapazes e raparigas que não praticam desporto são 46. 
20. P: Explica no quadro. 
21. A: posso ver a ficha? 
22. P: Podes. 
23. A: Eu somei todos os rapazes e raparigas. 
24. P: Então vamos, soma todos os rapazes e raparigas. 
25. A: (Regista todos os números correspondentes aos rapazes e raparigas que praticam desporto e 

efetua a adição, verbalizando: 25+13, dá 38; 38+10, dá 48; 48+8, dá 56; 56+10, dá 66, 66+7, dá 73; 
73+8, dá… 81; 81+5, dá 86. Depois 112 é o número de alunos da escola (escreve 112) menos 86 
(escreve 86 e efetua a subtracção, verbalizando: 12-6, dá 6 e vai um; 11-8, é 3 mais um 4 (escreve 
46, resultado da subtracção), 

26. P: Aah… continua. 
27. A: depois faz-se assim… não… e vai um. Este vai para aqui (apontando para a coluna das centenas) 

e depois 1-1, nada. 
28. P: Está feito Daniela? 
29. A1: Não. 
30. P: Então? 
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31. P: Pedro, reformula  a conta de menos a partir de baixo para cima (referindo-se ao subtractivo e ao 
aditivo). 

32. P: Verifica. 
33. A: (Lê os números correspondentes ao subtractivo e ao resto) 186+46… 
34. P: Pedro 6 para 12? 
35. P: 6 e vai um. 
36. A: É. 
37. P: 8+1? 
38. A: 9. 
39. P: Para? 
40. A: 11. 
41. P: 11. 
42. A: 2 ( apaga o numero 4 e escreve o 2, obtendo assim o resultado de 26). 
43. P: Aah! 
44. P: Então, afinal, quantos é que não praticam nada (referindo-se ao desporto praticado pelos 

alunos). 
45. A: 26. 
46. P: Estava correta a tua resposta? 
47. A: Não (volta para o lugar). 

 

Caso 6 (escola I, professora/grupo B, Problema 2) 

P= Professora/A=Aluno no quadro/A1, A2, A3, A4= Alunos no lugar  

 

Os individualmente, por proposta da professora. Depois da resolução individual da ficha de matemática 
a professora lê o 1º problema. 

1. P: “O Luís e os seus dois amigos andaram a brincar às alturas, como podes observar na figura. Os 
três amigos têm altura diferentes”. 

2. P: Chama a atenção: a marta está em cima de um banco, o João está no chão e o Luís está em cima 
de uma cómoda (leitura da imagem). 

3. P: Tendo em conta apenas as medidas indicadas na figura, escreve o nome dos três amigos, do 
mais baixo para o mais alto. 

4. P: Mariana 
5. A: Mariana vai ao quadro e pergunta: posso apagar professora?  
6. P: Podes. 
7. A: Apaga o quadro e diz: primeiro vou transformar os centímetros em metros. 
8. P: Porquê? 
9. A: É para depois fazer uma conta de menos. 
10. P: Está bem… vamos ver se…  
11. A: Escreve: 45 centímetros=0,45 metros; 75centímetros= 0,75 metros. 
12. P: Não é 75 é 70. 
13. A: Ah… pois é (e faz a correção). 
14. A: Agora já posso fazer a conta. 
15. P: Então vamos… 
16. A: Um metro e 90 centímetros e zero vírgula quarenta e cinco (começa a efetuar o algorítmo da 

subtração: 1,90-0,70 e olha alternadamente para o quadro e para a professora). 
17. A1: Professora… 
18. P: Espera… 
19. A: Zero… 10 para 10 zero…; 9-7… 2; zero… (olha para a ficha e apaga o número 0,70m do 

subtractivo). 
20. P: Porque é que apagaste? 
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21. A: Porque estava mal. 
22. P: Ah! 
23. A1: Isso é 1,90… é 1,90m ou 1,80m? 
24. P: Parece que se vê mal. Nuns parece 1,90m e noutros parece 1,80. 
25. A1: Então qual é? 
26. A2: O meu é 1,90. 
27. P: Exatamente. Por isso é que eu estou a dizer que nuns parece 1,90m e noutros parece 1,80. 
28. P: Presumindo que é 1,80. Para todos. 
29. A3: 1,80… só que apagou um bocadinho. 
30. P: Chiiiiu! (mandando calar os alunos que estavam a falar ao mesmo tempo). 
31. A4: Natércia, a professora… 
32. A: (resolve a operação depois de efectuada a correcção dos valores) 5 para 10, 5. 
33. P: Vamos… 
34. A: 8 menos 4, … 4. 
35. P: Então e 1 que vai detrás? 
36. A: 5. 
37. P: Mariana concentra-te!… Concentra-te! (aproxima-se da aluna que está no quadro, pela 1ª vez, e 

vai indicando os passos da resolução, apontando). 
38. P: 5 para… 
39. A: 10,… são 5 
40. P: E vai… 
41. A: 1. 
42. Vens para aqui (apontando a coluna das décimas). 
43. A: 8-4… 
44. P: Não se começa por cima, começa-se por baixo (referindo-se ao aditivo e subtractivo). 
45. P: 4+1? 
46. A: 5. 
47. P: Para? 
48. A: 8! … 2… 4 (contando pelos dedos). 
49. P: Não. 
50. A: 3. 
51. P: Ah! (afasta-se do quadro). 
52. A: Um para 10, nenhum (e escreve 0). Continua a resolver o problema registando os valores 

indicados para saber a altura do Luís: 2m-0,70. Verbaliza: zero para zero, zero; 7… 
53. P: Foi assim que fizeste na folha? 
54. A: Não. 
55. P: Então faz como fizeste na folha. 
56. A: Repete: zero para zero, zero; 7 para 10, 3; zero mais um, um; um para dois, um. 
57. A: Agora posso fazer a resposta? 
58. P: Podes. 
59. A: Escreve os nomes correspondentes às alturas não respeitando a ordem crescente pedida na 

pergunta. 
60. P: Mariana a pergunta é “Tendo em conta apenas as medidas indicadas na figura, escreve o nome 

dos três amigos, do mais baixo para o mais alto”. 
61. A: Do mais baixo para o mais alto e escreve: o mais baixo e o … 
62. A3: O meu está certo professora? 
63. A4: Falta um assento no é. 
64. A: Corrige a ortografia colocando um acento. 
65. A: Falta um acento… 
66. P: Vírgulas não há? 
67. O mais baixo, é o Luís. 
68. P: Hum, hum… 
69. A: Corrige: O mais baixo é o Luís, o médio é a Marta e o mais alto é o João 
70. A4: O meu está igual professora. 
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71. P: Falta um acento no “Médio”. 
72. A4: Eu fiz igual. 
73. P: Podes sentar. 

 

Caso 7 (escola I, professora/grupo B, problema 3) 
P= Professora/ A1, A2 = Alunos no lugar/ A  = Aluno no quadro 

 

1. P: A professora vai ler (o problema). 
2. P: “Na gelataria, há quatro ingredientes diferentes para colocar por cima do gelado: raspas de 

chocolate, amêndoa, chantili e gomas. O Nuno escolheu um gelado e decorou-o colocando por 
cima raspas de chocolate e amêndoa. A Clara também queria decorar o seu gelado com dois dos 
ingredientes. De quantas maneiras diferentes poderia a Clara decorar o seu gelado?” 

3. P: O Pedro acha que conseguiu? Quantas maneiras diferentes? 
4. A: Seis.  
5. P: Então vais explicar ao quadro. 
6. A: Pode ser: o chocolate e as amêndoas é um; o chocolate e o chantilly é outro… 
7. P: Não Pedro.  
8. P: Desenha como tu tinhas desenhado para podermos todos perceber o que é que fizeste primeiro. 

Escreveste e fizeste uma legenda.  
9. P: Explica. 
10. A: (Escreve chocolate/símbolo do quadrado; amêndoa/símbolo do círculo; chantilly/símbolo do 

triângulo com base invertida/; gomas/símbolo do triângulo) e diz: 

A 1ª é: chocolate e amêndoa (símbolos do quadrado e do círculo); depois pode ser chocolate e 
chantilly (símbolos do quadrado e do triângulo com base invertida); pode ser também chocolate e 
gomas (símbolos do quadrado e do triângulo). 

Também pode ser: amêndoa com chantilly (símbolos do círculo e do triângulo invertido); amêndoa 
com gomas (símbolos do círculo e do triângulo) … e já dá cinco.  

Agora só falta chantilly com gomas (símbolos do triângulo e do triângulo com base invertida). E 
conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

11. P: Então, de quantas maneiras? 
12. A: Seis. Porque é com dois ingredientes. Dois ingredientes, mais dois, mais dois, dão seis maneiras. 
13. P: Sim. 
14. A1: Já sei porque é que o meu dá mal… porque eu… Posso ir explicar como eu fiz? 
15. P: Podes. 
16. A1: (Vai ao quadro). Eu fiz (desenhando setas), este mais este (chocolate e gomas); este mais este 

(chocolate e chantilly); este mais este (chocolate e amêndoas); depois fiz (desenha setas com a 
caneta da mesma cor), este mais este (gomas e chocolate); este mais este (gomas e chantilly); este 
mais este (e gomas e amêndoas). 

17. P: Cores diferentes. Porque é que não usas cores diferentes? 
18. A2: Mas o chocolate e as gomas já tinham sido, não é? 
19. P: Não sei, vamos ver… calma. 
20. A2: Pôs o chocolate e as gomas e depois as gomas e o chocolate e é a mesma coisa. 
21. A1: (Apaga todas as setas que tinha desenhado e repete usando duas cores diferentes - cada cor 

para 3 combinações). Fiz isto. 
22. P: Então e porque é que não podia ser? 
23. A1: Porque estão aqui a juntar as mesmas coisas. 
24. P: Exatamente.  
25. Portanto, se calhar uma das maneiras fáceis de nós não nos enganarmos é colocarmos uma 

legenda, por exemplo. 
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Caso 8 (escola I, professora/grupo B, problema 4) 

P= Professora/ A4= Alunos no lugar/ A, A1, A2, = Aluno no quadro 

Os alunos resolvem a tarefa individualmente, por proposta da professora. Depois da resolução 
individual da ficha de matemática a professora lê o 1º problema. 

1. P: “A mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para comprar roupas novas para 
a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns chinelos. Quanto pagou por 
todas as peças? 

2. P: Diana. 
3. A: É só a um? (Enquanto se dirige para o quadro). 
4. A4: Depois é as outras. 
5. P: Primeiro explica como é que chegaste a este resultado e qual foi o resultado a que chegaste? 

(dirigindo-se à aluna que está no quadro). 
6. A: Então eu li o problema e vi que ela comprou um fato de banho, dois calções e uns chinelos. 
7. P: Hum, hum…  
8. A: Depois: os calções é 14 euros, tive que somar duas vezes 14 euros; o fato de banho é 9 euros e 

os chinelos 2 euros e eu fiz a conta. 
9. P: Então faz lá… 
10. A: Faz a adição: 14+14+9+2= 39  
11. P: Então quanto é que pagou? 
12. A: 39 euros 
13. P: 39 euros 
14. P: O sinal + fica em baixo. 
15. A: Faz a correcção e coloca o sinal no lugar indicado. 
16. P: Então a resposta… 
17. A:  Escreve: A mãe pagou 39 euros. 
18. P: 4.2 Sofia 
19. P: “Quanto gastaria a mãe antes da época de redução de preços? 
20. A4: É o que está a X (referindo-se aos preços antes da redução). 
21. A1: Vai ao quadro e efetua a adição (com os preços correspondentes). 
22. P: Primeiro explica como é que estás a fazer? 
23. A1: Eu vi os preços que estavam dantes e depois eu somei. 
24. P: Os preços que estavam dantes… Como é que descobriste os preços que estavam dantes? 
25. A1: Está aqui a dizer (e continua a resolver a adição). 
26. P: Já fizeste? 
27. A1: Já. 
28. P: Então, quanto é que gastaria a mãe antes da época das reduções? 
29. A1: A mãe gastaria 43 euros. 
30. P: 43 euros. Correto. Vai-te sentar. 
31. P: Então Patrícia: a mãe pagou por estas peças todas 39 euros. Se tivesse ido lá antes da época de 

reduções tinha pago 43 euros. Então quanto é que a senhora poupou? 
32. A2: Patrícia vai ao quadro e efetua uma subtração: 43-39= 16 e pergunta: é assim professora? 
33. P: Explica alto como é que chegaste a esse resultado? Explica. Fala com a conta. 
34. A2: É 43-39. 
35. P: Menos 39… e agora explica. Fala alto. Conversa com a conta para eu ouvir. 
36. P: è uma conta de? 
37. A2: Menos. 
38. P: Menos! 
39. A2: Zero para zero, zero; zero para zero, zero; nove menos três, seis… 
40. P: Porquê? 
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41. A4: É o de cima menos… 
42. P: Chiu! 
43. P: Estamos numa conta de menos 
44. A2: Não está bem (e apaga o resultado). 
45. P: Fala alto… 
46. A2: Nove para treze… 
47. P: Ah!... 
48. A2: quatro e vai um; 3 para 4… não… e vai um… 3+1 é 4; 4 para 4 nada (e o resultado é 4). 
49. P: Então afinal quanto é que a senhora pagou? 
50. A2: Pagou 4 euros. 
51. P:  E porque é que não se pode fazer 9-3? 
52. A2: Porque é uma conta de menos. 
53. P: E quando o número é mais pequeno e está por cima o que é que temos de pedir emprestado? 
54. A2: Uma dezena. 
55. P: Uma dezena, não é! 
56. A2: (Vai para o lugar). 

 

Caso 9 (escola II, professora/grupo C, problema 1) 

P= Professora/ A1 = Aluno no quadro/A2, A3, A4 A5 A6 A7 A8 A9 = Alunos no lugar/  

 

Os alunos resolvem a ficha individualmente, por proposta da professora. Depois da resolução individual 
da ficha de matemática a professora pede a um aluno que vá ao quadro. 

1. P1: Vai ao quadro. 
2. P: Lê lá o problema… 
3. A1: “Na escola da Marta há 112 alunos. O gráfico indica o número de alunos inscritos em cada 

modalidade desportiva praticada na escola. Cada aluno só pratica um desporto”.  
4. P: Sim. A primeira como é que é? 
5. A1: Qual é o desporto mais praticado na escola? 
6. P: Sim. Como é que fizeste? 
7. A1: Eu fiz oito mais cinco e deu-me treze. 
8. P: Então qual é o desporto mais praticado? 
9. A1: É o futebol. 
10. P: É o futebol.  
11. P: Como é que chegaste lá? 
12. A1: Vendo as alturas ”mais grandes” (referindo-se às barras do gráfico). 
13. P: Mais altas. As barras mais altas.  
14. P: Tinham certo este (dirigindo-se à turma)? 
15. AT: Siiiim… 
16. P: Foi o futebol.  
17. P: Não há dúvidas (dirigindo-se à turma)? 
18. AT: Nããão… 
19. P: Agora a outra (virando-se para a aluna que está no quadro)… 
20. A1: “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, praticam ginástica?” 
21. A1: Praticam a ginástica 13 alunos. 
22. P: E aí como é que fizeste? Foste à ginástica… 
23. A1: Fui à ginástica, fiz oito mais cinco… 
24. P: Juntaste os rapazes e as raparigas… deu 13.  
25. P: Também vos deu 13? (virando-se para a turma). 
26.  AT: Sim…. 
27. P: Não houve ninguém… que teve…  
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28. P: Não te deu 13 João? (Aproxima-se do João). 
29. A2: Sim… 
30. P: Como é que te deu? Como é que tu fizeste? 
31. A2: Fiz uma conta… mas a conta estava mal… 
32. P: E qual foi a conta? 
33. A2: Fiz isto mais isto (apontando para as barras do gráfico que indicam os alunos que praticam 

ginástica). 
34. P: Diz? Não percebi… 
35. A2: É … fiz isto (apontando, de novo, para uma barra do gráfico que indica o número de  alunos que 

praticam ginástica). 
36. P: Oito… 
37. A2: Mais… Professora não estava a perceber… e depois… fiz a conta mas… 
38. P: Então… era oito mais cinco. 
39. P: Não te deu 13? Fizeste a conta mas não te deu 13, foi?  
40. P: Deu-te 13 (perguntando a outro aluno da turma)? 
41. A3: Sim. 
42. P: Agora vamos à outra. A outra é que é mais… 
43. A3: Complicada… 
44. P: Dá mais trabalho. Não é mais complicada. Dá mais trabalho…  
45. A1: “Quantos alunos, rapazes e raparigas praticam qualquer desporto?” 
46. P: Pronto. Então como é que tu achas que nós vamos saber quantos é que não praticam nenhum 

desporto? 
47. A1: (Olha para a folha… ). 
48. P: Primeiro teremos que saber o quê? Através do gráfico nós ficamos a saber… quantos é que... ? 
49. A1: … Praticam desporto. 
50. P: Fizeste essa conta (na ficha)? Não?... 
51. A1: Não… 
52. P: Então primeiro temos que saber quantos é que praticam um desporto. Seja que desporto for… 
53. P: Temos que fazer o quê? Como? 
54. A1: Somando. 
55. P: Somando… uma conta, uma conta de mais… Então vá… Como é que começamos? Começamos 

primeiro no futebol… no futebol. 
56. A1: (Escreve os números correspondentes ao número de alunos que praticam futebol) 25+13. 
57. P: É isso mesmo.  
58. P: Agora… queres fazer como? Queres ver no total os do futebol ou todos juntos? 
59. A1: Todos juntos. 
60. P: Então vá… 
61. A1: (Continua a registar o número correspondente aos alunos que praticam atletismo) 10+8, 

(basquetebol) 10+7 e (ginástica) 5+8. (Termina escrevendo o resultado da adição) 86  (e vira-se 
para a professora…). 

62. P: Sim (Confirmando o resultado). 
63. P: Deu-vos 86? (virando –se para a turma). 
64. AT: Nããão…  
65. AT: Siiim… 
66. A4: Nããão… 
67. P: A ti não? Então? 
68. A4: Deu-me 81. 
69. P: (Olha para a folha de trabalho do aluno e pergunta, virando-se para os alunos que estão no lugar 

… ) 86 é o número de quê?  
70. A5: Ah… é aquilo tudo?...  
71. A5: Mas eu não fiz essa conta toda… Pus só 24.  
72. P: Mas foste ver quantos alunos é que praticavam desporto? 
73. A5: Sim. Fui ver aqui… os “coisos” (barras) mais altas, escusava de estar a fazer contas. Aqui estão 

os “quadradinhos”  (barras) mais altas… é o futebol. 
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74. P: Oh querida… nós estamos na alínea 3… 
75. A2: Já vamos na última. 
76. A5: Ah… na última… 
77. P: Pronto, então minha linda … 86 praticam… ? A pergunta é quantos praticam ou quantos não 

praticam? 
78. A1: Quantos não praticam… 
79. P: Então e agora? Como é que sabemos? 
80. A1: Fazemos uma conta de menos. 
81. P: Conta de menos, como? 
82. A1: (Olha atentamente para o gráfico … ). 
83. P: Então… já sabemos quantos é que praticam… E sabemos o quê, mais? 
84. A1: Quantos é que praticam ginástica… 
85. P: Pois… mas isso agora… para sabermos quantos é que não praticam nenhum desporto? 
86. A1: Olha alternadamente para a folha e para a professora (parece pedir ajuda)… 
87. P: Os oitenta e seis são… os alunos que praticam desporto. É? 
88. A1: Sim (acompanhado com um movimento da cabeça…). 
89. P: Então… nós estamos numa escola, com muitos alunos… Sabes quantos são, não sabes? 
90. A1: Oitenta e seis. 
91. P: Ao todo?... Ao todo? Ao todo? 
92. A1: Cento e doze. 
93. P: Então… uma escola, com muitos alunos, são cento e doze… e depois, sabes quantos é que 

praticam… E agora? Quantos é que não praticam? 
94. A1: Cento e doze menos oitenta e seis. 
95. P: É isso mesmo. 
96. A1: (Efetua a subtração) 112-86 
97. A6: Eu não fiz isso… 
98. P: Espera… deixa-a fazer … Já vamos ver. 
99. A6: Deu-me 116. 
100. P: Cento e dezasseis? Onde é que está 116? Onde foste buscar 116? 
101. A7: Professora, eu pus 112. 
102. A6: Dá na mesma. 
103. P: Dá na mesma? 
104. AT: Não dá… senão a conta fica diferente. 
105. P: Oh querida,… quantos alunos é que são no total? 
106. A6: Cento e doze. 
107. P: Então onde foste buscar o 116? 
108. A6: Não sei… dá na mesma. 
109. P: Dá na mesma, o quê? 
110. A7: A conta. 
111. P: O mesmo resultado? Então vamos ver… 
112. A8: Eu acho que não! 
113. P: Achas que cento e dezasseis menos oitenta e seis dá o mesmo que cento e doze menos oitenta e 

seis?  
114. AT: Não!  
115. P: Oh Alice?!... 
116. A1: Termina a subtração e vira-se para a professora. 
117. P: Então?  
118. A1: Não praticam 26. 
119. P: Não praticam o quê? Qual é a pergunta? 
120. A1: “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer desporto?”. 
121. P: Como é que fica a resposta? Não… 
122. A1: Não praticam… 
123. P: … qualquer desporto… quantos? 
124. A1: Vinte e seis alunos. 
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125. P: É isso mesmo. Dá a resposta. 
126. A1: (Escreve a resposta no quadro) Não praticam qualquer desporto 26 alunos. 
127. A1: Acertei! 
128. A5: Professora, podemos pôr certo? 
129. P: Não. Podem emendar se tiverem errado… Quem é que não… acertou? 
130. AT: Eu acertei… 
131. P: O Ricardo tinha certo? 
132. A3: Tinha. 
133. A7: Eu só troquei um número… depois apaguei e… 
134. P: Oh Inês, tinhas certo?  
135. A5: Tenho. 
136. A8: Professora, eu dei a resposta diferente… 
137. P: Então diz lá… como é que puseste a resposta? 
138. A8: “Não participaram em qualquer desporto vinte seis meninos”. 
139. A9: Professora, posso dizer a minha? 
140. P: Podes. 
141. A9: Não participaram vinte e seis alunos no desporto… em qualquer desporto. 
142. P: Não é participaram… é praticam. A pergunta é… praticam, quantos alunos não praticam 

qualquer desporto? 

 

Caso 10 (escola II, professora/grupo C, Problema 2) 

P= Professora/ A = Aluno  

 

Durante toda a correção a professora só interage com o aluno que está no quadro. Apenas uma vez 
chama a atenção de uma aluna verbalizando o seu nome: Oh Marta… 

1. P: Vai ao quadro. 
2. P: Lê o problema. 
3. A: “O Luís e os seus amigos andaram a brincar às alturas, como podes observar na figura. Os três 

amigos têm alturas diferentes. Tendo em conta apenas as medidas indicadas na figura, escreve o 
nome dos três amigos, do mais baixo para o mais alto”. 

4. P: Então é assim… tens os três meninos… tem lá as medidas… 
5. A: Tem… 
6. P: Mas… nem todas são as medidas verdadeiras dos meninos. Por causa de… 
7. A: Porque as medidas estão em metros. 
8. P: É só esse o problema? 
9. A: Não, porque há meninos que estão em cima de coisas… 
10. P: Pronto.  
11. P: Então nós temos que saber quanto é que eles medem exatamente…  
12. P: Como é que fazemos? 
13. A: Temos que mudar metros para centímetros… 
14. P: Para depois… 
15. A: Fazer uma conta de menos e ver as alturas deles. 
16. P: Então faz… vá…  
17. P: O 1º menino como é que se chama? 
18. A: Chama-se Marta. 
19. P: A Marta… a Marta … como é que fazemos … para saber a altura dela? Escreves o nome da 

menina…  
20. A: (Escreve o nome da Marta). 
21. P: Como é que fazemos para saber a altura dela? 
22. A: Reduzir de metros para centímetros (escreve a medida: 1,80m). 
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23. P: Queres mudar para centímetros. É isso? 
24. A: (Faz a redução…). 
25. P: Dá quanto? 
26. A: 180 cm (apontando para o resultado). 
27. P: Então isto é o quê? É a medida da Marta? 
28. A: É. 
29. P: A Marta mede isto? 
30. A: Sim. 
31. P: Espera… mudaste para centímetros, para saber a altura da… da Marta. 
32. A: Agora tenho que fazer uma conta de menos. 
33. P: Ah! 
34. A: (Efetua a operação: 180-45) Ela (a Marta) mede 35 centímetros. 
35. P: Achas que a Marta mede 35 cm? 
36. A: (Fica a pensar…). 
37. P: Faz lá bem a conta… 
38. A: (Repete a operação) Cinco para dez são cinco e vai um, … quatro mais um são cinco, … cinco 

para oito são três… e vai um… 
39. P: E vai um, porquê? É cinco para oito ou cinco para dezoito? 
40. A: É cinco para oito. 
41. P: Então “não vai um”. 
42. A: (Continua a operação) Zero para um… é um (escreve 135 cm). 
43. P: Então agora… aqui ao lado (aponta o nome da Marta) quantos centímetros é que tem a Marta? 
44. A: 135 centímetros ( escreve a medida ao lado do respetivo nome). 
45. P: 135 centímetros. Correto. 
46. P: Agora aqui o João? (apontando para o espaço ao lado do nome da Marta) 
47. A: O João mede 142 cm. 
48. P: Então… João 142.  
49. P: Não é preciso fazer conta nenhuma. É mesmo a altura dele! Ou não é? 
50. A: É (escreve ao lado do nome João 142 cm). 
51. P: Oh Marta… (chamando a atenção da aluna, interagindo, pela 1ª vez, com os outros alunos da 

turma) … 
52. P: Agora vamos ao Luís (dirigindo-se ao aluno que está no quadro). 
53. A: (Escreve o nome Luís). 
54. P: Temos que fazer alguma coisa aqui? 
55. A: Temos. Temos que mudar metros para centímetros. 
56. Sim. 
57. A: (Efetua a redução e escreve o resultado) 200 cm. 
58. P: 200 centímetros. 
59. P: E agora? 
60. A: (Efetua de imediato a subtração) 200-70 (e escreve o resultado ao lado do nome do Luís) 130 

cm. 
61. P: 130 centímetros.  
62. P: Agora… o que é que tens de escrever na resposta? 
63. A: (Lê a pergunta) “escreve o nome dos três meninos, do mais baixo para o mais alto”. 
64. P: Do mais baixo para o mais alto…  
65. P: Como é que fica? 
66. A: Primeiro é…. O Luís. O mais baixo é o Luís, depois…. é a Marta e o mais alto é o João.  
67. P: Como é que ficou a resposta? 
68. A: O mais baixo é o Luís, depois é a Marta e o mais alto é o João. 

 

Caso 11 (escola II, professora/grupo C, problema 3) 
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P= Professora/ A = Aluno no quadro  

 

1. P: Lê lá o problema (dirigindo-se ao aluno no quadro). 

2. A: (Lê o problema) “Na gelataria, há quatro ingredientes diferentes para colocar por cima 
do gelado: raspas de chocolate, amêndoa, chantili e gomas. O Nuno escolheu um gelado e 
decorou-o colocando por cima raspas de chocolate e amêndoa. A Clara também queria 
decorar o seu gelado com dois dos ingredientes. De quantas maneiras diferentes poderia 
a Clara decorar o seu gelado? 

3. P: Então, quantos ingredientes é que tu tens? 
4. A: Quatro. 
5. P: 4 à escolha. E a menina escolheu quantos? 
6. A: Dois. 
7. P: Dois. 
8. P: Mas não sabemos quais são.  
9. P: Então, quais são as hipóteses que ela tem para poder escolher?  
10. P: Destes 4, juntar 2 para poder escolher…  
11. P: Como é que tu podes fazer?  
12. P: Tu não sabes o gosto dela, não é? Então, vais pôr as hipóteses todas que ela pode… 

escolher? Destes 4 juntar 2 para poder escolher…  
13. P: Como é que vais fazer? Tu não sabes o gosto dela, não é? 
14. A: Vou fazer um desenho. 
15. P: Então… podes fazer, sim. 
16. P: Juntas dois a dois.  
17. P: É isso? Ou não? 
18. A: Fica a pensar… 
19. P: Então começa por um ingrediente. Vá lá, começa por um… 
20. A: Chantily. 
21. P: Chantily. Então vá…  
22. P: E o chantily pode estar junto com qual? Não sabes qual ela vai escolher… Há várias 

hipóteses.  
23. P: Pode ser chantily com… 
24. A: Gomas, amêndoas ou raspas de chocolate. 

25. P: Pronto. 
26. P: Então vais fazer o gelado ou desenho, como tu quiseres, disseste que fazias desenho, 

faz lá… 
27. A: Faz o desenho do gelado. 
28. P: Nesse gelado ela escolheu…, escolheste 1º chantily , não é? Chantily com … 
29. A: Gomas 
30. P: Então escreve lá, chantily com gomas, ao pé do gelado, para saberes que este gelado é 

de… 
31. A: Gomas com chantily 
32. P: Então escreve gomas com chantily. 
33. A: Escreve 
34. P: E agora, o chantily pode ser com mais alguma sem ser gomas? 
35. A: Sim, com amêndoa. 
36. P: Com amêndoa.  
37. P: Então outro gelado… 
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38. A: Começa a escrever amêndoa junto ao gelado que tinha desenhado… 
39. P: Outro gelado. Tens que desenhar outro gelado.  
40. A: Desenha outro gelado. 
41. P: Agora escreve, por baixo ou por cima, amêndoa com… (apontando para o desenho) 
42. A: Raspas… (de chocolate). 
43. P: Não, então… estavas a trabalhar o chantilly. 
44.  A: Chantily. 
45. P: Pronto. 
46. P: Já temos chantily com gomas e chantily com amêndoas.  
47. P: Pode ser chantily com mais alguma coisa? 
48. A: Chantily com raspas de chocolate. 
49. P: Pronto.  
50. P: Outro gelado... 
51. A: Desenha outro gelado… e escreve os ingredientes. 
52. P: Pronto. 
53. P: Agora podemos pegar noutro.  
54. P: O chantily ainda pode ser com mais algum ou não?  
55. A: Não. 
56. P: Já estão todos. Então já não vai mais nenhum. 
57. P: Agora pensa noutro. 
58. A: Destes? (olhando para a professora)  
59. P: Sim desses. O chantily já está…  
60. P: Agora pensa noutro. 
61. A: Raspas de chocolate. 
62. P: Então vá…  
63. P: Raspas de chocolate com quê? 
64. A: Com amêndoa 
65. P: Com amêndoa… então… 
66. A: Desenha outro gelado… e regista os ingredientes. 
67. P: E agora? Raspas de chocolate com mais alguma coisa? 
68. A: Com gomas. 
69. P: Sim. 
70. A: Desenha outro gelado e escreve os ingredientes: raspas de chocolate com gomas. 
71. P: Raspas de chocolate com mais alguma coisa? 
72. A: Com chantily. 
73. P: E já tens lá ou não tens? 
74. A: Sim (depois de observar todos os desenhos que fez) 
75. P: Já tens.  
76. P: Então já não repetes.  
77. P: Já pensámos no chantily e nas raspas de chocolate.  
78. P: Há mais algum (apontando para a lista de ingredientes)? 
79. A: Amêndoa. 
80. P: Amêndoa.  
81. P: Amêndoa com quê?  
82. P: Agora tens que ver se já tens alguns repetidos. 
83. A: Amêndoa com gomas. 
84. P: Amêndoa com gomas, sim. 
85. A: Desenha outro gelado… e escreve os ingredientes. 
86. P: Mais? 
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87. A: Amêndoa com chantily. 
88. P: Não tens aí ainda? 
89. A: Não. 
90. P: Não? Vê lá!?  
91. A: Ah… já, já. 
92. P: Já tens.  
93. P: Então outro. 
94. A: Com raspas de chocolate. 
95. P: Amêndoas com raspas de chocolate? Não tens? 
96. A: Tenho. 
97. P: Então já não vai mais nenhum.  
98. P: E agora o outro?  
99. P: Já pensámos com chantily, com raspa e com amêndoa(apontando para a lista dos 

ingredientes). Falta as gomas.  
100. P: Vê lá se tens todos ou se ainda falta algum? 
101. A: Gomas com chantily… 
102. P: Gomas com chantily…tens? 
103. A: Sim.  
104. A: Gomas com raspas de chocolate… 
105.  P: Não tens? 
106. A: Sim… gomas com amêndoa… 
107. P: Também tens.  
108. P: Então estão todos!... Então agora qual é a pergunta do problema? 
109. A: De quantas maneiras diferentes poderia a Clara decorar o seu gelado? 
110. P: E de quantas maneiras é que ela podia? 
111. A: Seis. 
112. P: Seis.  
113. P: Então fazes a resposta.  
114. P: Como é que ficou a resposta? 
115. A: A Clara poderia decorar o seu gelado de seis maneiras diferentes. 
116. P: Pronto… está! 
 
 

Caso 12 (escola III, professora/grupo D, Problema 1) 

P= Professora/ A2, A4= Alunos no lugar/ A, A1, A3, = Aluno no quadro 

 

Os alunos, por proposta da professora, resolveram individualmente a ficha de matemática. Depois da 
resolução, a professora pede a um aluno que leia o problema. 

1. P: Lê o problema. 
2. A: “Na escola da Marta há 112 alunos. O gráfico indica o número de alunos inscritos em cada 

modalidade desportiva praticada na escola. Cada aluno só pratica um desporto.”  
3. P: Então agora, olhando bem o gráfico… está separado por sexos, não é? 
4. A: Sim… 
5. P: Rapazes… 
6. A: … e raparigas. 
7. P: Por baixo do gráfico também … que modalidades é que eles praticam? 
8. A: Futebol, atletismo, basquetebol e ginástica. 
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9. P: E ginástica. 
10. P: E todos os alunos praticam algum desporto? 
11. A: Não. 
12. P: Não. 
13. P: Vamos ao ponto 1.1. Lê… 
14. A: “Qual é o desporto mais praticado na escola?” 
15. P: Como é que vais resolver este problema? Vais responder o quê? 
16. A: Na escola o desporto mais praticado é… tenho que fazer primeiro a conta. 
17. P: Não diz lá… responde primeiro. 
18. A: Na escola o desporto mais praticado é o futebol. 
19. P: E como é que tu chegaste a essa conclusão? 
20. P: Faz lá aí no quadro. 
21. P: Como é que tu chegaste a essa conclusão? 
22. A: Vinte cinco … 
23. P: Esses 25 o que é? 
24. A: São os rapazes que praticam futebol. 
25. P: Então escreve lá rapazes, para não nos enganarmos. 
26. A: Escreve “rapazes” à frente do número 25 
27. P: E depois? 
28. A: 13… raparigas. 
29. P: Esses 13 é o quê? É 13 ou é 15? 
30. A: 13. 
31. P: Ah… 13, parecia um cinco. 
32. A: (Efetua a adição: 25+13= 38). Trinta e oito. 
33. P: Trinta e oito alunos.  
34. P: Que praticam então qual modalidade? 
35. A: Futebol. 
36. P: Porque é que fizeste aí 25+13 (valores do gráfico correspondentes ao número de alunos que 

praticam futebol) e não fizeste, por exemplo, 10+8 (valores do gráfico correspondentes ao número 
de alunos que praticam atletismo)? 

37. A: (Olha atentamente para o gráfico) … 
38. P: Quanto é que é 10+8? 
39. A: São 18. 
40. P: Então nem valia a pena fazer a conta, ou valia? 
41. A: Não. 
42. P: E em relação ao basquetebol, quanto é que ia dar? 
43. A: Dezassete. 
44. P: E em relação à ginástica? 
45. A: Ia dar treze. 
46. P: Treze. 
47. P: Portanto facilmente chegamos à conclusão que a modalidade mais praticada é o… 
48. A: Futebol. 
49.  P: Futebol.   
50. P: Vamos ao 1.2 . 
51. P: Vai o Pedro ao quadro.  
52. P: Lê lá a pergunta 1.2. 
53. A1: “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, praticam ginástica?” 
54. P: Então vamos à modalidade da… 
55. A1: Ginástica. 
56. P: Ginástica.  
57. P: Queremos saber só rapazes ou só raparigas? 
58. A1: É rapazes e raparigas. 
59. P: Vamos… 
60. A1: (Começa a escrever) … 
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61. P: Queres fazer a conta? 
62. A1: Não… 
63. P: Põe só a indicação para eu ver…  
64. A1: … 
65. P: Ali no meio do quadro. 
66. A1: (Posiciona-se no meio do quadro) … 
67. P: Aí. 
68. A1: 5+8=13. 
69. P: Então qual será a resposta, Pedro? 
70. A1: Praticam ginástica treze alunos. 
71. P: Treze alunos.  
72. P: Pode sentar-se. 
73. A2: Professora eu pus “Na escola os alunos que praticam ginástica são treze”. 
74. P: Pois… não importa desde que esteja lá o número correto. 
75. P: Vai agora o Nuno. 
76. P: Vamos ao 1.3. 
77. P: Podes apagar essas continhas que tu agora vais precisar de um pouco mais de espaço…  
78. P: De qualquer maneira já chegamos à conclusão que… futebol… escreve lá aí a modalidade. 
79. A3: Futebol. 
80. P: É praticado por quantos alunos? Já vimos há bocado. 
81. A3: Treze (escreve o número 13 por baixo da palavra futebol). 
82. P: Escreve à frente (da palavra futebol). 
83. A3: (Apaga e escreve de novo no lugar indicado: futebol 13). 
84. P: Põe um tracinho (futebol – 13). 
85. P: Com atenção…  
86. P: Quantos alunos, Nuno? 
87. A3: … 
88. P: Nuno? 
89. A3: Sim. 
90. P: Quantos alunos praticam futebol? Já fizeste bem a conta? 
91. A3: Não sei… 
92. P: Estavas a dormir ou estavas onde? 
93. A3: … 
94. P: Aleixa… 
95. P: Quantos alunos é que praticam futebol? 
96. A4: Trinta e oito. 
97. P: Ah, 38! 
98. P: Agora vamos pôr…  
99. P: A seguir ao futebol qual é a modalidade? 
100. A3: Atletismo. 
101. P: Atletismo.  
102. P: Mas como é que nós vamos chegar à conclusão… para responder á pergunta 1.3? 
103. P: Lê lá a pergunta 1.3, Nuno. 
104. A3: “Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, não praticam qualquer desporto?” 
105. P: Então para nós chegarmos à conclusão de quantos alunos não praticam qualquer desporto, 

vamos ter de saber primeiro, o quê? 
106. A3: Aqueles que praticam. 
107. P: Aqueles que praticam.  
108. P: Já iniciámos com a modalidade de futebol. 
109. P: Vamos agora ver qual modalidade? 
110. A3: Atletismo. 
111. P: Vá, despacha-te. Escusas de estar agora a… 
112. A3: Atletismo 18; basq… 
113. P: Basquetebol é agora a modalidade? (interrompendo o aluno). 
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114. P: Pronto, põe só um pontinho. 
115. A3: (Coloca o pontinho) basq. 
116. P: Então basquetebol quantos são? 
117. A3: Dezassete… 
118. P: Dezassete.  
119. P: Devias era despachar-te um bocadinho mais…  
120. P: E ginástica?  
121. P: Põe só um G, de ginástica… é a última modalidade. 
122. A3: (Escreve G por cima das outras modalidades). 
123. P: Em baixo. 
124. A3: (Escreve no espaço indicado pela professora) G 13. 
125. P: Tracinho… 
126. A3: (Acrescenta o tracinho) G – 13. 
127. P: E agora qual é o exercício que vamos fazer a seguir? O raciocínio que temos que seguir? 
128. P: Primeiro já sabes… disseste que?... Tínhamos que saber quem?... 
129. A3: Quem… praticava. 
130. P: Então temos que fazer uma conta de quê? 
131. A3: Temos que somar. 
132. P: Vamos. 
133. P: Rápido… 
134. A3: (Efetua a adição) 38+18+17+13=86. 
135. P: Vá, sai da frente…  
136. P: Então já sabemos que os que praticam alguma modalidade são … 
137. A3: 86. 
138. P: Então e agora a seguir? 
139. A3: Agora tenho que fazer… 112 são os alunos que… andam naquela escola menos 86 (112-86). 
140. P: Correto. Vamos… 
141. A3: Efetua a subtração: 112-86=26. 
142. P: Então qual será a resposta? Como é que vamos dar a resposta? 
143. A3: Não praticam… 
144. P: Os alunos da escola que não… 
145. A3: … que não praticam qualquer desporto… Os alunos da escola que não praticam qualquer 

desporto… 
146. P: Mais alto que eu não te ouço… 
147. A3: Professora, eu não respondi assim… 
148. P: Como é que respondes, então? 
149. A3: Eu acho que é: não praticaram qualquer desporto 26 rapazes e raparigas. 
150. P: Não quê? 
151. A3: Não praticam qualquer desporto… 
152. P: Ah!  
153. P: Pode sentar então. 
154. P: Está certo. 

 
 
Caso 131 (escola III, professora/grupo D, problema 4) 

P= Professora A = Aluno no quadro 
 
1P: Vais ler o problema e escrever os dados  

                                                           
1Não foi possível recuperar a totalidade do vídeo desta atividade, mas apenas a primeira parte, correspondente à 
primeira das três questões do problema. 

  



ANEXO II 
Transcrições 

 

  29  
  

2A: Lê o problema e regista o valor dos produtos:  9 +2+28 euros 
3P: Então o que é que tu já aí tens nesse algoritmo? Quais são os dados que tu tens aí? 
4A: 9 euros, 2 euros e… 
5P: Os 2 euros correspondem a quê? 
6A: Os 2 euros correspondem aos chinelos. 
7P: E os 28 corresponde… 
8A: Aos calções. 
9P: Então e agora o que é que vais fazer? Então? 
10A: Uma conta de mais… 
11P: Porquê? 
12A: Porque temos que somar… eles… 
13P: O que é que tu queres saber? Qual é a pergunta para essa situação problemática? 
14A: Quanto pagou a mãe por todas essas peças? 
15P: Então, agora vamos lá a fazer a continha… 
16A: Resolve a adição concretizando a contagem com os dedos. 
17P: Depois de o aluno resolver a adição pergunta: qual é a resposta a essa situação problemática? 
18A: A mãe da Fernanda pagou 39 euros. 
19P: 39 euros… pelas 
20A: Pelas peças de roupa. 
 

Caso 14 (escola IV, professora/grupo E, Problema 3) 

P= Professora/A = Aluno no quadro / A1, A2, A3, A4= Alunos no lugar 
 

1. P: Vais ler o problema e escrever os dados … 
2. A: Lê o problema “Na gelataria, há quatro ingredientes diferentes para colocar por cima do gelado: 

raspas de chocolate, amêndoa, chantili e gomas. O Nuno escolheu um gelado e decorou-o 
colocando por cima raspas de chocolate e amêndoa. A Clara também queria decorar o seu gelado 
com dois dos ingredientes. De quantas maneiras diferentes poderia a Clara decorar o seu gelado?” 

3. P: Agora podes começar por escrever quais são os ingredientes que tu tens para decorar os 
gelados.  

4. A: Começa a escrever no quadro os nomes dos ingredientes.  
5. P: Podes fazer por tópicos. Escreves por baixo.  
6. A: Continua a fazer o registo…  
7. P: Agora, por palavras tuas, explica como é que vais descobrir de quantas formas diferentes ela 

pode decorar o gelado dela.  
8. A: Posso… escrever como tenho aqui (olha para a folha)?  
9. P: Podes. 
10. P: Mas vais explicando para os teus colegas como é que fizeste.  
11. A: Raspas de chocolate…  
12. P: Fizeste desenho?  
13. A: Não fiz desenho, foi mais…  
14. P: Esquemas?  
15. A: Sim.  
16. P: Então faz os esquemas.  
17. A: Continua os registos…  
18. P: Olha bem para a palavra que escreveste, raspas. Vê lá se está bem escrito?  
19. A: (Corrige a palavra) Raspas (continua a escrever) raspas de chocolate+amêndoa=1  
20. P: Essa é uma hipótese, é isso?  
21. A: Sim. É uma forma (escreve outra forma): raspas de chocolate + chantilly =1  
22. A: Professora, eu tenho que usar muito espaço…  
23. P: Usa esta parte (aponta para o lado esquerdo do quadro) o quadro é todo teu.  
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24. P: Essa é mais uma forma, é isso?  
25. A: Sim (e escreve outra hipótese)  raspas de chocolate+gomas=1  
26. P: Usa o quadro deste lado. Tens aqui muito espaço. Começas bem lá em cima.  
27. A: (Continua a escrever outras hipóteses)  amêndoa+chantilly=1; amêndoa + gomas=1 ;  

chantilly+gomas=1 . Professora é assim?  
28. P: Sim.  
29. P: Ainda tens mais?  
30. A: Não.  
31. P: Então explica porque é que começaste sempre por raspas de chocolate?  
32. A: Porque ela queria decorar o gelado com duas coisas.  
33. P: Dois ingredientes!?  
34. A: Pois.  
35. P: E tu começaste a fazer por ordem. Foi isso?  
36. A: Sim.  
37. P: Então escolheste raspas de chocolate com amêndoa.  
38. P: E mais?  
39. A: Raspas de chocolate com chantilly;  raspas de chocolate com gomas; amêndoa com chantilly ; 

amêndoa  com gomas  e  chantilly com gomas. 
40. P: Há mais alguma hipótese, meninos? (dirigindo-se à turma). 
41. A1: Não. Acho que não professora.  
42. P: Todos fizeram assim, mais ou menos? Ou houve alguma estratégia diferente? 
43. A1: A mim deu o mesmo resultado. 
44. P: Deu o mesmo resultado? Então deu quantas hipóteses ao todo? 
45. A1: Seis.  
46.  P: Seis hipóteses.  
47. P: Todos tinham assim? 
48. A1: Não 
49. A2: Eu sim. 
50. A3: Eles não… 
51. P: Eles tinham quantas? 
52. A3: Duas. 
53. P: Só duas? 
54. A4: Sim professora. 
55. A4: Ali dizia que só podia ser dois ingredientes!? 
56. P: Sim… 
57. P: Mas ao todo, quantos é que ela poderia usar?…  
58. P: Ela poderia só usar dois ingredientes de cada vez. Mas ela tinha vários.  
59. P: Quantas hipóteses, com aqueles ingredientes, ela poderia combinar? 
60.  P: Seis, não era!? 

 
Caso 15 (escola IV, professora/grupo E, Problema 4) 

P= Professora/A = Aluno no quadro / A1, A2, A3, A4, A5, A6= Alunos no lugar 
 
 
Os alunos, por proposta da professora, resolveram individualmente a ficha de matemática. Depois da 

resolução, a professora pede a um aluno que leia o problema. 

1. P: Lê o problema. 
2. A: “A mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para comprar roupas novas para 

a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns chinelos. E a pergunta é: 
“Quanto pagou por todas essas peças?” 
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3. A: Eu fiz todas as peças que a mãe comprou aos preços que lá tinha e deu-me 39 euros 
(14+14+9+2=39). 

4. P: Portanto, fizeste uma conta foi isso? 
5. A: Sim. Fiz a conta com todas as peças que a mãe tinha comprado. 
6. P: E qual foi o preço que tu usaste? 
7. A: Usei o preço que não estava riscado (correspondente ao preço com reduções). 
8. P: Porquê? 
9. A: Porque o preço que estava riscado é o preço que ainda não estava na redução. 
10. P: Ainda não havia saldos, é isso? 
11. A: Sim. 
12. P: E agora é que estão em saldos, com redução de preços. 
13. P: Está bem. E onde é que tens a conta? 
14. A: Aqui. 
15. A: A outra pergunta era:  “Quanto é que gastaria a mãe antes da época de redução de preços?” 
16. A: Eu fiz as peças que a mãe… que a Fernanda tinha escolhido… fiz as que tinham uma cruz por 

cima (correspondente aos preços sem reduções) e deu-me 28 euros (15+10.50+2.50=28). 
17. P: Portanto, usaste quais preços para fazer?... 
18. A: Os que não estavam em saldos. 
19. P: Os que não estavam em saldos. Portanto os que estavam … 
20. A: Riscados (correspondente aos preços sem reduções). 
21. P: Riscados. Exatamente. 
22. A: A outra pergunta era: “Quanto poupou?” 
23. A: E eu fiz uma conta de menos: 39 euros menos 28 euros e deu-me 11 euros. E eu respondi: 

poupou 11 euros. 
24. P: Então o teu raciocínio está correto. Mas agora vê lá as contas… 
25. P: Verifica a primeira, para ver se está certa. 
26. A: … 
27. P: Os teus colegas podem-te ajudar.  
28. P: A primeira conta, será que está certa? 
29. P: Quanto é que vos deu? 
30. A1: A mim deu-me igual (14+14+9+2=39). 
31. P: Deu-te igual: 39 (euros). 
32. P: Deu a todos? A ti Cristiana deu? 
33. A2: Deu. 
34. P: Deu. 
35. P: Agora a segunda. Vamos verificar a segunda. 
36. P: Usaste vírgulas debaixo de vírgulas, unidades debaixo de unidades, Ruben? 
37. A: Sim, usei. 
38. P: A segunda quanto é que vos deu? 
39. A3: A mim deu-me 43 (euros) vírgula zero. 
40. P: Então porque é que ao Ruben não deu isso? Vamos ver qual é a diferença… 
41. A4: Eu… 
42. P: Joana diz 
43. A4: O Ruben, se calhar, pôs 15 euros, mas a Fernanda tinha escolhido dois calções, por isso tinha 

de ser 10.50+15+15+2.50 (43 euros). 
44. P: Porquê? Explica lá? 
45. A4: … 
46. P: Os 10.50 eram de quê? 
47. A4: Os 10.50 era do fato de banho, os 15 era de um calção, os outros 15 era de outro calção e os 

2.50 era do par de chinelos. 
48. P: Ela comprou quantos calções? 
49. A4: Dois. 
50. P: E o par de chinelos… 
51. P: Ruben, o que é que te falta aí, então? 
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52. A: Mais o número 15. 
53. P: Mais o número 15, porquê? 
54. A: Porque eram dois calções. 
55. P: Porque eram quantos? 
56. A: Dois calções. 
57. P: Dois calções. Então acrescenta lá, para ver se já está certo… 
58. A: (Corrige a conta…). 
59. P: O que é que vocês podem fazer, quando é assim, para não se enganarem? 
60. P: Escrevem o nome da peça de vestuário e o preço à frente, para enumerarem as peças todas 

certinhas com o preço à frente já não se enganam. 
61. P: Os outros dois meninos… Tinham assim? Nìdia? 
62. A5: Professora, deu-me 55 (euros). 
63. P: 55, não está igual ao resultado da Joana. 
64. A: (Está com alguma dificuldade na adição …). 
65. P: O que é que eu vos digo quando têm um número que não tem cêntimos, ou não tem nada 

depois da vírgula… 
66. A: Metemos um pontinho e os zeros (referindo-se ao 15.00)… 
67. P: Exatamente. Assim não se enganam. É mais fácil. 
68. A: Professora deu 43 (euros). 
69. P: E a ti? 
70. A6: Também 43 (euros). 
71. P: E a ti quanto é que deu agora, Ruben? 
72. A: 43. 
73. P: 43 quê? 
74. A: 43 euros. 
75. P: E a ti Tatiana? 
76. A4: 43 euros. 
77. P: Agora estará certo já? 
78. A, A1, A2, A3... : Sim. 
79. P: Já estão as peças todas? 
80. A, A1, A2, A3... : Sim. 
81. P: Pronto. 
82. A2: Professora ainda há mais uma pergunta. 
83. P: Há. Vamos à pergunta três, Ruben. 
84. A: A pergunta é. “Quanto poupou? 
85. P: É, e então?... Como é que fizeste? Achas que agora essa pergunta ainda está certa? 
86. A: Não… 
87. P: Não. Então? Como é que tens que fazer? 
88. A: 43… 
89. P: 43… Esta aqui que está ao lado ainda faz sentido estar aí? 
90. A: Não. 
91. P: Não. Então o que é que tens que fazer? Apaga lá para não fazer confusão. 
92. A: (Apaga a conta)… 
93. P: 43… ? 
94. A: menos 39. 
95. P: Menos 39. 
96. P: Vamos lá ver… 
97. A3: 4 euros. 
98. P: Deu quanto Vicente? 
99. A3: 4 euros. 
100. P: Então e a vocês quanto é que deu? Quanto é que ela poupou? 
101. A1, A2, A3,… : 4 euros. 
102. P: Pronto. Quanto poupou? Como é que respondes? 
103. A: Poupou 4 euros. 
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104. P: E agora para ficar aí as contas todas certinhas? O que é que está aí a mais? 
105. A: Esta aqui… 
106. P: Diz? 
107. A: Apago esta (referindo-se à conta que tinha realizado anteriormente com os valores incorrectos: 

39-28). 
108. P: E a resposta… 
109. A: Poupou 4 euros. 
110. P: Alguma dúvida (dirigindo-se à turma)? Tinham todos assim, agora? Acompanharam? 
111. A1, A2, A3,… : Sim. 
112. P: Pronto. 

 

Caso 16 (escola V, professora/grupo F, problema 4) 

P= Professora/A = Aluno no quadro / A1= Aluno no lugar 
 
Interacções Verbais (durante a correcção a professora interage com o aluno que está no quadro e coloca 
apenas uma questão aos outros alunos que estão no lugar). 

1. P: Lê o enunciado do problema. 
2. A: Lê o problema: a mãe da Fernanda aproveitou a época de redução de preços para comprar 

roupas novas para a filha. A Fernanda escolheu um fato de banho, dois calções e uns chinelos. 
Quanto pagou a mãe por todas essas peças? 

3. P: Ora vamos lá olhar para a montra e identificar, i-den-ti-fi-car (enfatiza a palavra) o fato de 
banho, os calções e os chinelos.  

4. A: Começa a escrever no quadro…  
5. P: Para além disso, identificar... dizer quais são os preços. Certo? Então vamos lá ver… 
6. A: 9 euros (preço do fato de banho), 2 euros (preço dos chinelos) … 
7. P: Gonçalo, o que são esses 9 euros? 
8. A: Estes 9 euros… são do fato de banho. 
9. P: Ela comprou quantos fatos de banho? 
10. A: Comprou um… 
11. P: Certo. Então esse valor está correto. 
12. A: Escreve fato de banho ao lado do preço correspondente. 
13. P: Não é preciso escrever, basta responderes. 
14. A: Apaga o que tinha escrito (fato de banho). 
15. P: Ora… tu sabes que esse valor corresponde ao preço do… 
16. A: Fato de banho. 
17. P: Agora, para além do fato de banho, ela comprou também… 
18. A: Os calções. 
19. P: Comprou só uns calções? 
20. A: Dois. 
21. P: Comprou dois. 
22. P: Então… quanto é que custa um calção? 
23. A: Catorze. 
24. P: Catorze.  
25. P: Comprou só um? 
26. A: Não. 
27. P: Comprou quantos? 
28. A: Dois. 
29. P: Então? 
30. A: Catorze… vinte e oito. 
31. P: Ah! 
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32. P: Então nos calções gastou… quanto? 
33. A: Vinte e oito (escreve 2,8 por baixo de 9 euros - valor do fato de banho). 
34. P: Ai… vinte e oito, eu estou a ver bem vinte e oito? 
35. A: Apaga 2,8 (fica a olhar para a folha que tem na mão…). 
36. P: Como é que se representa vinte e oito euros? 
37. A: Continua a olhar para a folha… 
38. P: P: Como é que se representa vinte e oito euros? 
39. A1: Vinte e oito, é o 8 das unidades e o 2… dezenas 
40. A: Escreve 28 de acordo com a informação do colega e começa a fazer a adição. 
41. P: O que é que tens aí? 
42. A: Nove euros, dois euros e… 
43. P: Os dois euros correspondem a quê? 
44. A: Aos chinelos. 
45. P: Certo!  
46. P: E os 28 correspondem… 
47. A: Aos calções. 
48. P: Então… e agora o que é que vais fazer? 
49. A: Uma conta de mais. 
50. P: Porquê? 
51. A: Porque temos que somar… euros. 
52. P: O que é que tu queres saber? Qual é a pergunta para esta situação problemática? 
53. A: “Quanto pagou a mãe por todas essas peças?” 
54. P: Então vamos lá fazer a continha… 
55. A: (Efetua a adição contando pelos dedos e regista o resultado) 39 euros. 
56. P: Então qual é a resposta a esta situação problemática? 
57. A: A mãe da Fernanda pagou 39 euros. 
58. P: 39 euros… pelas… 
59. A: Pelas peças de roupa. 
60. P: Sim, muito bem. 



 
ANEXO 2.3. ANÁLISIS CUANTITATIVOS: índices de fiabilidad y 
pruebas de chi-cuadrado 
 
 
Fiabilidad 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estructura * Estructura_Leo 51 100,0% 0 0,0% 51 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Estructura * Estructura_Leo 

 Estructura_Leo 

Iniciación Respuesta Evaluación 

Estructura 

Iniciación 

Recuento 13 2 0 

% dentro de Estructura 86,7% 13,3% 0,0% 

% dentro de Estructura_Leo 68,4% 10,5% 0,0% 

Respuesta 

Recuento 0 16 0 

% dentro de Estructura 0,0% 100,0% 0,0% 

% dentro de Estructura_Leo 0,0% 84,2% 0,0% 

Evaluación 

Recuento 0 1 7 

% dentro de Estructura 0,0% 12,5% 87,5% 

% dentro de Estructura_Leo 0,0% 5,3% 100,0% 

Feedback 

Recuento 6 0 0 

% dentro de Estructura 50,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Estructura_Leo 31,6% 0,0% 0,0% 

Total 

Recuento 19 19 7 

% dentro de Estructura 37,3% 37,3% 13,7% 

% dentro de Estructura_Leo 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Estructura * Estructura_Leo 

 Estructura_Leo Total 

Feedback 

Estructura Iniciación 
Recuento 0 15 

% dentro de Estructura 0,0% 100,0% 
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% dentro de Estructura_Leo 0,0% 29,4% 

Respuesta 

Recuento 0 16 

% dentro de Estructura 0,0% 100,0% 

% dentro de Estructura_Leo 0,0% 31,4% 

Evaluación 

Recuento 0 8 

% dentro de Estructura 0,0% 100,0% 

% dentro de Estructura_Leo 0,0% 15,7% 

Feedback 

Recuento 6 12 

% dentro de Estructura 50,0% 100,0% 

% dentro de Estructura_Leo 100,0% 23,5% 

Total 

Recuento 6 51 

% dentro de Estructura 11,8% 100,0% 

% dentro de Estructura_Leo 100,0% 100,0% 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,756 ,072 9,164 ,000 

N de casos válidos 51    
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Función_I * Función_I_Leo 51 100,0% 0 0,0% 51 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Función_I * Función_I_Leo 

 Función_I_Leo 

Elicitación Externalización Integración 

Función_I Elicitación 
Recuento 24 0 0 

% dentro de Función_I 100,0% 0,0% 0,0% 
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% dentro de Función_I_Leo 100,0% 0,0% 0,0% 

Externalización 

Recuento 0 11 1 

% dentro de Función_I 0,0% 91,7% 8,3% 

% dentro de Función_I_Leo 0,0% 100,0% 6,2% 

Integración 

Recuento 0 0 15 

% dentro de Función_I 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_I_Leo 0,0% 0,0% 93,8% 

Total 

Recuento 24 11 16 

% dentro de Función_I 47,1% 21,6% 31,4% 

% dentro de Función_I_Leo 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Función_I * Función_I_Leo 

 Total 

Función_I 

Elicitación 

Recuento 24 

% dentro de Función_I 100,0% 

% dentro de Función_I_Leo 47,1% 

Externalización 

Recuento 12 

% dentro de Función_I 100,0% 

% dentro de Función_I_Leo 23,5% 

Integración 

Recuento 15 

% dentro de Función_I 100,0% 

% dentro de Función_I_Leo 29,4% 

Total 

Recuento 51 

% dentro de Función_I 100,0% 

% dentro de Función_I_Leo 100,0% 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,969 ,030 9,600 ,000 

N de casos válidos 51    
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Función_II * Función_II_Leo 51 100,0% 0 0,0% 51 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Función_II * Función_II_Leo 

 Función_II_Leo 

Gestion Instruccion Indagacion 

Función_II 

Gestion 

Recuento 6 1 0 

% dentro de Función_II 85,7% 14,3% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 100,0% 25,0% 0,0% 

Instruccion 

Recuento 0 3 0 

% dentro de Función_II 0,0% 100,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 75,0% 0,0% 

Indagacion 

Recuento 0 0 14 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 100,0% 

Señalizacion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Elaboracion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Valoracion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Correccion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Re-elaboracion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 
Recuento 6 4 14 

% dentro de Función_II 11,8% 7,8% 27,5% 
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% dentro de Función_II_Leo 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Función_II * Función_II_Leo 

 Función_II_Leo 

Señalizacion Elaboracion Valoracion 

Función_II 

Gestion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Instruccion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Indagacion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Señalizacion 

Recuento 5 0 0 

% dentro de Función_II 100,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 71,4% 0,0% 0,0% 

Elaboracion 

Recuento 2 4 0 

% dentro de Función_II 28,6% 57,1% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 28,6% 100,0% 0,0% 

Valoracion 

Recuento 0 0 5 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 100,0% 

Correccion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Re-elaboracion 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

Recuento 7 4 5 

% dentro de Función_II 13,7% 7,8% 9,8% 

% dentro de Función_II_Leo 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Función_II * Función_II_Leo 

 Función_II_Leo Total 

Correccion Re-elaboracion 

Función_II Gestion Recuento 0 0 7 
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% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 13,7% 

Instruccion 

Recuento 0 0 3 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 5,9% 

Indagacion 

Recuento 0 0 14 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 27,5% 

Señalizacion 

Recuento 0 0 5 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 9,8% 

Elaboracion 

Recuento 1 0 7 

% dentro de Función_II 14,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 25,0% 0,0% 13,7% 

Valoracion 

Recuento 0 0 5 

% dentro de Función_II 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 0,0% 9,8% 

Correccion 

Recuento 3 0 3 

% dentro de Función_II 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 75,0% 0,0% 5,9% 

Re-elaboracion 

Recuento 0 7 7 

% dentro de Función_II 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 0,0% 100,0% 13,7% 

Total 

Recuento 4 7 51 

% dentro de Función_II 7,8% 13,7% 100,0% 

% dentro de Función_II_Leo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,907 ,044 15,994 ,000 

N de casos válidos 51    
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
Resumen del procesamiento de los casos 
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 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Función_III * 

Función_III_Leo 
51 100,0% 0 0,0% 51 100,0% 

 
Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,910 ,043 18,502 ,000 

N de casos válidos 51    
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Proceso * 

Fiabilidad_proceso 
54 4,7% 1083 95,3% 1137 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Proceso * Fiabilidad_proceso 

 Fiabilidad_proceso 

1 2 3 4 

Proceso 

Comprensión 

Recuento 2 4 3 1 

% dentro de Proceso 20,0% 40,0% 30,0% 10,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_proceso 
40,0% 14,3% 18,8% 33,3% 

Planificación 

Recuento 3 23 3 1 

% dentro de Proceso 9,7% 74,2% 9,7% 3,2% 

% dentro de 

Fiabilidad_proceso 
60,0% 82,1% 18,8% 33,3% 

Resolución 
Recuento 0 0 10 0 

% dentro de Proceso 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
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% dentro de 

Fiabilidad_proceso 
0,0% 0,0% 62,5% 0,0% 

Revisión 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Proceso 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_proceso 
0,0% 3,6% 0,0% 33,3% 

Otros 

Recuento 0 0 0 0 

% dentro de Proceso 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_proceso 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

Recuento 5 28 16 3 

% dentro de Proceso 9,3% 51,9% 29,6% 5,6% 

% dentro de 

Fiabilidad_proceso 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Proceso * Fiabilidad_proceso 

 Fiabilidad_pro

ceso 

Total 

5 

Proceso 

Comprensión 

Recuento 0 10 

% dentro de Proceso 0,0% 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_proceso 0,0% 18,5% 

Planificación 

Recuento 1 31 

% dentro de Proceso 3,2% 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_proceso 50,0% 57,4% 

Resolución 

Recuento 0 10 

% dentro de Proceso 0,0% 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_proceso 0,0% 18,5% 

Revisión 

Recuento 0 2 

% dentro de Proceso 0,0% 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_proceso 0,0% 3,7% 

Otros 

Recuento 1 1 

% dentro de Proceso 100,0% 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_proceso 50,0% 1,9% 

Total 

Recuento 2 54 

% dentro de Proceso 3,7% 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_proceso 100,0% 100,0% 
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Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,498 ,094 5,847 ,000 

N de casos válidos 54    
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Criterio_gral * 

Fiabilidad_criterio_gral 
54 4,7% 1083 95,3% 1137 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Criterio_gral * Fiabilidad_criterio_gral 

 Fiabilidad_criterio_gral 

Contenidos Habilidades Resultado 

Criterio_gral 

Contenidos 

Recuento 4 1 0 

% dentro de Criterio_gral 80,0% 20,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
40,0% 2,8% 0,0% 

Habilidades 

Recuento 5 34 2 

% dentro de Criterio_gral 12,2% 82,9% 4,9% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
50,0% 94,4% 40,0% 

Resultado 

Recuento 1 0 3 

% dentro de Criterio_gral 20,0% 0,0% 60,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
10,0% 0,0% 60,0% 

Autorregulación 
Recuento 0 1 0 

% dentro de Criterio_gral 0,0% 50,0% 0,0% 
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% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
0,0% 2,8% 0,0% 

Otros 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_gral 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

Recuento 10 36 5 

% dentro de Criterio_gral 18,5% 66,7% 9,3% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Criterio_gral * Fiabilidad_criterio_gral 

 Fiabilidad_criterio_gral Total 

Autorregulación Otros 

Criterio_gral 

Contenidos 

Recuento 0 0 5 

% dentro de Criterio_gral 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
0,0% 0,0% 9,3% 

Habilidades 

Recuento 0 0 41 

% dentro de Criterio_gral 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
0,0% 0,0% 75,9% 

Resultado 

Recuento 0 1 5 

% dentro de Criterio_gral 0,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
0,0% 50,0% 9,3% 

Autorregulación 

Recuento 1 0 2 

% dentro de Criterio_gral 50,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
100,0% 0,0% 3,7% 

Otros 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Criterio_gral 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
0,0% 50,0% 1,9% 

Total 

Recuento 1 2 54 

% dentro de Criterio_gral 1,9% 3,7% 100,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_gral 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,564 ,109 6,463 ,000 

N de casos válidos 54    
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Criterio_esp * 

Fiabilidad_criterio_esp 
54 4,7% 1083 95,3% 1137 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Criterio_esp * Fiabilidad_criterio_esp 

 Fiabilidad_criterio_esp 

1 3 8 

Criterio_esp 

Operaciones 

Recuento 4 0 0 

% dentro de Criterio_esp 80,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
57,1% 0,0% 0,0% 

Razonamiento 

Recuento 0 1 11 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 5,6% 61,1% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 33,3% 73,3% 

Comprensión 

Recuento 0 2 3 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 22,2% 33,3% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 66,7% 20,0% 

Operación 

Recuento 2 0 0 

% dentro de Criterio_esp 18,2% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
28,6% 0,0% 0,0% 
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Análisis 

Recuento 0 0 1 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 33,3% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 6,7% 

Resultado 

Recuento 1 0 0 

% dentro de Criterio_esp 20,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
14,3% 0,0% 0,0% 

Esfuerzo 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 

Otros 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

Recuento 7 3 15 

% dentro de Criterio_esp 13,0% 5,6% 27,8% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Criterio_esp * Fiabilidad_criterio_esp 

 Fiabilidad_criterio_esp 

9 12 13 

Criterio_esp 

Operaciones 

Recuento 0 0 1 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 20,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 14,3% 

Razonamiento 

Recuento 1 3 2 

% dentro de Criterio_esp 5,6% 16,7% 11,1% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
20,0% 33,3% 28,6% 

Comprensión 

Recuento 2 1 1 

% dentro de Criterio_esp 22,2% 11,1% 11,1% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
40,0% 11,1% 14,3% 

Operación 
Recuento 2 5 0 

% dentro de Criterio_esp 18,2% 45,5% 0,0% 
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% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
40,0% 55,6% 0,0% 

Análisis 

Recuento 0 0 2 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 66,7% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 28,6% 

Resultado 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 

Esfuerzo 

Recuento 0 0 1 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 50,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 14,3% 

Otros 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

Recuento 5 9 7 

% dentro de Criterio_esp 9,3% 16,7% 13,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Criterio_esp * Fiabilidad_criterio_esp 

 Fiabilidad_criterio_esp 

17 20 21 

Criterio_esp 

Operaciones 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 

Razonamiento 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 

Comprensión 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 
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Operación 

Recuento 2 0 0 

% dentro de Criterio_esp 18,2% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
40,0% 0,0% 0,0% 

Análisis 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 0,0% 

Resultado 

Recuento 3 0 1 

% dentro de Criterio_esp 60,0% 0,0% 20,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
60,0% 0,0% 50,0% 

Esfuerzo 

Recuento 0 1 0 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 50,0% 0,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 100,0% 0,0% 

Otros 

Recuento 0 0 1 

% dentro de Criterio_esp 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
0,0% 0,0% 50,0% 

Total 

Recuento 5 1 2 

% dentro de Criterio_esp 9,3% 1,9% 3,7% 

% dentro de 

Fiabilidad_criterio_esp 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Criterio_esp * Fiabilidad_criterio_esp 

 Total 

Criterio_esp 

Operaciones 

Recuento 5 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 9,3% 

Razonamiento 

Recuento 18 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 33,3% 

Comprensión 

Recuento 9 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 16,7% 

Operación Recuento 11 
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% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 20,4% 

Análisis 

Recuento 3 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 5,6% 

Resultado 

Recuento 5 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 9,3% 

Esfuerzo 

Recuento 2 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 3,7% 

Otros 

Recuento 1 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 1,9% 

Total 

Recuento 54 

% dentro de Criterio_esp 100,0% 

% dentro de Fiabilidad_criterio_esp 100,0% 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,441 ,080 7,711 ,000 

N de casos válidos 54    
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Pruebas de Chi-cuadrado y z 
 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 Emisor 

Estructura 

Chi cuadrado 966,312 

gl 9 

Sig. ,000*,b,c 

Transacción 
Chi cuadrado 545,703 

gl 6 



ANEXO II 
Análises 

 

  50  
  

Sig. ,000*,b 

Ayuda_gral 

Chi cuadrado 707,792 

gl 24 

Sig. ,000*,b,c 

Ayuda_esp 

Chi cuadrado 833,743 

gl 57 

Sig. ,000*,b,c 

Proceso 

Chi cuadrado 16,548 

gl 8 

Sig. ,035*,b,c 

Criterio_gral 

Chi cuadrado 8,809 

gl 10 

Sig. ,550b,c 

Criterio_esp 

Chi cuadrado 13,648 

gl 28 

Sig. ,990b,c 
 

Los resultados se basan en filas y columnas 

no vacías de cada subtabla más al interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es 

significativo en el nivel ,05. 

b. Más del 20% de las casillas de esta 

subtabla esperaban frecuencias de casilla 

inferiores a 5. Puede que los resultados de 

chi-cuadrado no sean válidos. 

c. Las frecuencias esperadas de casilla 

mínimas en esta subtabla son inferiores a 

uno. Puede que los resultados de 

chi-cuadrado no sean válidos. 

 

 
Comparaciones de proporciones de columnasc 

 Emisor 

Indiv_pizarra Indiv_mesa Colectivo Profesor 

(A) (B) (C) (D) 

Estructura 

Iniciación  A .a A 

Respuesta B D D D  

Evaluación .a   B 

Feedback  A .a A B 
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Transacción 

Incitación  A .a A B 

Exteriorización D D   
Integración D D D  

Ayuda_gral 

Gestion  A .a A 

Instruccion .a  .a B 

Indagacion .a .a .a  
Señalizacion D D .a  
Elaboracion D D D  
Duda D D .a  
Valoracion  A D A B D A 

Correccion   .a  
Re-elaboracion B D D .a  

Ayuda_esp 

Espacio-temporal   .a  
Colaboración  A D .a  
Participación-atención .a  .a B 

Planificación .a .a .a  
Focalización .a  .a  
Operación .a .a .a  
Inferencia .a .a .a  
Evocación .a .a .a  
Cuestión .a .a .a  
Dato D D .a  
Acción .a  .a .a 

Conceptual .a .a .a .a 

Procedimental D D D  
Precisa D  .a  
Imprecisa  A D .a  
Acuerdo  A A B D A 

No acuerdo D D A D  
Desacuerdo .a .a .a .a 

 

Comparaciones de proporciones de columnasc 

 Emisor 

Indiv_pizarra Indiv_mesa Colectivo Profesor 

(A) (B) (C) (D) 

Ayuda_esp Externa .  .a  

Conjunta D  .  

De precisión B Da D .  

De ejemplo . . .a . 

De síntesis . . .a  
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Proceso 

Comprensión . . .  
Planificación . . .  
Resolución . . .a  
Revisión  . .a  
Otros Da .a .a  

Criterio_gral 

Contenidos . . .a  
Habilidades  . .  
Aspectos formales . . .a  
Resultado . . .  
Autorregulación . . .a  
Otros D . .a  

Criterio_esp 

Operaciones . . .a  
Tablas . . .a . 

Cálculo mental .a . .a  
Números .a .a .a  
Reducciones .a . .a  
Geometría .a .a .a . 

Automatización .a .a .a . 

Razonamiento   .a  
Comprensión .a .a .a  
Creatividad . . .a . 

Generalización .a . .a .a 

Operación .a .a .a  
Análisis   .  
Atención . . .a  
Presentación . . .a  
Notación . . .  
Resultado . . .  
Tiempo .a .a .a  

 
Comparaciones de proporciones de columnasc 

 Emisor 

Indiv_pizarra Indiv_mesa Colectivo Profesor 

(A) (B) (C) (D) 

Criterio_esp Autonomía . . .a . 

Esfuerzo . . .  

Otros Da . .  
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Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación ,05. Para cada par 

significativo, la clave de la categoría con la proporción de columna menor aparece debajo de la 

categoría con mayor proporción de columna.c 

a. Esta categoría no se utiliza en las comparaciones porque su proporción de columna es igual a 

cero o uno. 

b. Esta categoría no se utiliza en las comparaciones porque la suma de ponderaciones de los casos 

es inferior a dos. 

c. Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las comparaciones 

por pares dentro de una fila para cada subtabla situada más al interior. 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estructura * Emisor 1137 100,0% 0 0,0% 1137 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Estructura * Emisor 

 Emisor 

Indiv_pizarra Indiv_mesa Colectivo 

Estructura 

Iniciación 

Recuento 3a 16b 0a, b, c 

% dentro de Estructura 3,1% 16,7% 0,0% 

% dentro de Emisor 0,9% 18,6% 0,0% 

Respuesta 

Recuento 337a 59b 9a, b 

% dentro de Estructura 80,2% 14,0% 2,1% 

% dentro de Emisor 96,3% 68,6% 90,0% 

Evaluación 

Recuento 0a 3b 1b, c 

% dentro de Estructura 0,0% 3,1% 1,0% 

% dentro de Emisor 0,0% 3,5% 10,0% 

Feedback 

Recuento 10a 8b 0a, b 

% dentro de Estructura 1,9% 1,5% 0,0% 

% dentro de Emisor 2,9% 9,3% 0,0% 

Total 

Recuento 350 86 10 

% dentro de Estructura 30,8% 7,6% 0,9% 

% dentro de Emisor 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Estructura * Emisor 

 Emisor Total 
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Profesor 

Estructura 

Iniciación 

Recuento 77c 96 

% dentro de Estructura 80,2% 100,0% 

% dentro de Emisor 11,1% 8,4% 

Respuesta 

Recuento 15c 420 

% dentro de Estructura 3,6% 100,0% 

% dentro de Emisor 2,2% 36,9% 

Evaluación 

Recuento 94c 98 

% dentro de Estructura 95,9% 100,0% 

% dentro de Emisor 13,6% 8,6% 

Feedback 

Recuento 505c 523 

% dentro de Estructura 96,6% 100,0% 

% dentro de Emisor 73,1% 46,0% 

Total 

Recuento 691 1137 

% dentro de Estructura 60,8% 100,0% 

% dentro de Emisor 100,0% 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Emisor categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 966,312a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 1171,190 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 460,688 1 ,000 

N de casos válidos 1137   
 
a. 4 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,84. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,678 ,000 

N de casos válidos 1137  
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Transacción * Emisor 1137 100,0% 0 0,0% 1137 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Transacción * Emisor 

 Emisor 

Indiv_pizarra Indiv_mesa Colectivo 

Transacción 

Incitación 

Recuento 4a 7b 0a, b 

% dentro de Transacción 0,8% 1,4% 0,0% 

% dentro de Emisor 1,1% 8,1% 0,0% 

Exteriorización 

Recuento 152a 34a, b 1b, c 

% dentro de Transacción 69,4% 15,5% 0,5% 

% dentro de Emisor 43,4% 39,5% 10,0% 

Integración 

Recuento 194a 45a 9b 

% dentro de Transacción 45,0% 10,4% 2,1% 

% dentro de Emisor 55,4% 52,3% 90,0% 

Total 

Recuento 350 86 10 

% dentro de Transacción 30,8% 7,6% 0,9% 

% dentro de Emisor 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Transacción * Emisor 

 Emisor Total 

Profesor 

Transacción 

Incitación 

Recuento 476c 487 

% dentro de Transacción 97,7% 100,0% 

% dentro de Emisor 68,9% 42,8% 

Exteriorización 

Recuento 32c 219 

% dentro de Transacción 14,6% 100,0% 

% dentro de Emisor 4,6% 19,3% 

Integración Recuento 183c 431 
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% dentro de Transacción 42,5% 100,0% 

% dentro de Emisor 26,5% 37,9% 

Total 

Recuento 691 1137 

% dentro de Transacción 60,8% 100,0% 

% dentro de Emisor 100,0% 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Emisor categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 545,703a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 664,393 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 293,094 1 ,000 

N de casos válidos 1137   
 
a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,93. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,569 ,000 

N de casos válidos 1137  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ayuda_gral * Emisor 1137 100,0% 0 0,0% 1137 100,0% 
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Tabla de contingencia Ayuda_gral * Emisor 

 Emisor 

Indiv_pizarra Indiv_mesa Colectivo 

Ayuda_gral 

Gestion 

Recuento 4a 5b 0a, b 

% dentro de Ayuda_gral 4,5% 5,6% 0,0% 

% dentro de Emisor 1,1% 5,8% 0,0% 

Instruccion 

Recuento 0a 2b 0a, b, c 

% dentro de Ayuda_gral 0,0% 2,3% 0,0% 

% dentro de Emisor 0,0% 2,3% 0,0% 

Indagacion 

Recuento 0a 0a 0a 

% dentro de Ayuda_gral 0,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Emisor 0,0% 0,0% 0,0% 

Señalizacion 

Recuento 97a 19a 0a, b 

% dentro de Ayuda_gral 66,9% 13,1% 0,0% 

% dentro de Emisor 27,7% 22,1% 0,0% 

Elaboracion 

Recuento 46a 11a 1a 

% dentro de Ayuda_gral 78,0% 18,6% 1,7% 

% dentro de Emisor 13,1% 12,8% 10,0% 

Duda 

Recuento 9a 4a 0a, b 

% dentro de Ayuda_gral 60,0% 26,7% 0,0% 

% dentro de Emisor 2,6% 4,7% 0,0% 

Valoracion 

Recuento 40a 27b 9c 

% dentro de Ayuda_gral 19,9% 13,4% 4,5% 

% dentro de Emisor 11,4% 31,4% 90,0% 

Correccion 

Recuento 13a 2a 0a 

% dentro de Ayuda_gral 38,2% 5,9% 0,0% 

% dentro de Emisor 3,7% 2,3% 0,0% 

Re-elaboracion 

Recuento 141a 16b 0b, c 

% dentro de Ayuda_gral 71,9% 8,2% 0,0% 

% dentro de Emisor 40,3% 18,6% 0,0% 

Total 

Recuento 350 86 10 

% dentro de Ayuda_gral 30,8% 7,6% 0,9% 

% dentro de Emisor 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Ayuda_gral * Emisor 

 Emisor Total 
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Profesor 

Ayuda_gral 

Gestion 

Recuento 80b 89 

% dentro de Ayuda_gral 89,9% 100,0% 

% dentro de Emisor 11,6% 7,8% 

Instruccion 

Recuento 85c 87 

% dentro de Ayuda_gral 97,7% 100,0% 

% dentro de Emisor 12,3% 7,7% 

Indagacion 

Recuento 311b 311 

% dentro de Ayuda_gral 100,0% 100,0% 

% dentro de Emisor 45,0% 27,4% 

Señalizacion 

Recuento 29b 145 

% dentro de Ayuda_gral 20,0% 100,0% 

% dentro de Emisor 4,2% 12,8% 

Elaboracion 

Recuento 1b 59 

% dentro de Ayuda_gral 1,7% 100,0% 

% dentro de Emisor 0,1% 5,2% 

Duda 

Recuento 2b 15 

% dentro de Ayuda_gral 13,3% 100,0% 

% dentro de Emisor 0,3% 1,3% 

Valoracion 

Recuento 125d 201 

% dentro de Ayuda_gral 62,2% 100,0% 

% dentro de Emisor 18,1% 17,7% 

Correccion 

Recuento 19a 34 

% dentro de Ayuda_gral 55,9% 100,0% 

% dentro de Emisor 2,7% 3,0% 

Re-elaboracion 

Recuento 39c 196 

% dentro de Ayuda_gral 19,9% 100,0% 

% dentro de Emisor 5,6% 17,2% 

Total 

Recuento 691 1137 

% dentro de Ayuda_gral 60,8% 100,0% 

% dentro de Emisor 100,0% 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Emisor categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 707,792a 24 ,000 

Razón de verosimilitudes 839,823 24 ,000 

Asociación lineal por lineal 269,171 1 ,000 

N de casos válidos 1137   
 
a. 13 casillas (36,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,13. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,619 ,000 

N de casos válidos 1137  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ayuda_esp * Emisor 1137 100,0% 0 0,0% 1137 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 833,743a 57 ,000 

Razón de verosimilitudes 949,499 57 ,000 

Asociación lineal por lineal 293,442 1 ,000 

N de casos válidos 1137   
 
a. 49 casillas (61,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,01. 
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Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,650 ,000 

N de casos válidos 1137  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 
 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estructura * Grupo 1137 97,8% 26 2,2% 1163 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Estructura * Grupo 

 Grupo 

A B C D 

Estructura 

Iniciación 

Recuento 31a 25a 20b 12a, b 

% dentro de Estructura 32,3% 26,0% 20,8% 12,5% 

% dentro de Grupo 13,4% 12,4% 6,4% 7,3% 

% del total 2,7% 2,2% 1,8% 1,1% 

Respuesta 

Recuento 83a 73a 118a 57a 

% dentro de Estructura 19,8% 17,4% 28,1% 13,6% 

% dentro de Grupo 35,8% 36,3% 37,8% 34,8% 

% del total 7,3% 6,4% 10,4% 5,0% 

Evaluación 

Recuento 15a 16a 29a 15a 

% dentro de Estructura 15,3% 16,3% 29,6% 15,3% 

% dentro de Grupo 6,5% 8,0% 9,3% 9,1% 

% del total 1,3% 1,4% 2,6% 1,3% 

Feedback Recuento 103a 87a 145a 80a 
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% dentro de Estructura 19,7% 16,6% 27,7% 15,3% 

% dentro de Grupo 44,4% 43,3% 46,5% 48,8% 

% del total 9,1% 7,7% 12,8% 7,0% 

Total 

Recuento 232 201 312 164 

% dentro de Estructura 20,4% 17,7% 27,4% 14,4% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 20,4% 17,7% 27,4% 14,4% 
 

Tabla de contingencia Estructura * Grupo 

 Grupo Total 

E F 

Estructura 

Iniciación 

Recuento 7b 1b 96 

% dentro de Estructura 7,3% 1,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 4,0% 1,8% 8,4% 

% del total 0,6% 0,1% 8,4% 

Respuesta 

Recuento 67a 22a 420 

% dentro de Estructura 16,0% 5,2% 100,0% 

% dentro de Grupo 38,7% 40,0% 36,9% 

% del total 5,9% 1,9% 36,9% 

Evaluación 

Recuento 16a 7a 98 

% dentro de Estructura 16,3% 7,1% 100,0% 

% dentro de Grupo 9,2% 12,7% 8,6% 

% del total 1,4% 0,6% 8,6% 

Feedback 

Recuento 83a 25a 523 

% dentro de Estructura 15,9% 4,8% 100,0% 

% dentro de Grupo 48,0% 45,5% 46,0% 

% del total 7,3% 2,2% 46,0% 

Total 

Recuento 173 55 1137 

% dentro de Estructura 15,2% 4,8% 100,0% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 15,2% 4,8% 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Grupo categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,331a 15 ,077 

Razón de verosimilitudes 24,271 15 ,061 

Asociación lineal por lineal 5,578 1 ,018 

N de casos válidos 1137   
 
a. 2 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 4,64. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,142 ,077 

N de casos válidos 1137  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Transacción * Grupo 1137 97,8% 26 2,2% 1163 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Transacción * Grupo 

 Grupo 

A B C 

Transacción 

Incitación 

Recuento 108a 73b 126a, b 

% dentro de Transacción 22,2% 15,0% 25,9% 

% dentro de Grupo 46,6% 36,3% 40,4% 

% del total 9,5% 6,4% 11,1% 

Exteriorización 

Recuento 48a 44a 54a 

% dentro de Transacción 21,9% 20,1% 24,7% 

% dentro de Grupo 20,7% 21,9% 17,3% 
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% del total 4,2% 3,9% 4,7% 

Integración 

Recuento 76a 84a, b 132b 

% dentro de Transacción 17,6% 19,5% 30,6% 

% dentro de Grupo 32,8% 41,8% 42,3% 

% del total 6,7% 7,4% 11,6% 

Total 

Recuento 232 201 312 

% dentro de Transacción 20,4% 17,7% 27,4% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 20,4% 17,7% 27,4% 
 

Tabla de contingencia Transacción * Grupo 

 Grupo 

D E F 

Transacción 

Incitación 

Recuento 80a 75a, b 25a, b 

% dentro de Transacción 16,4% 15,4% 5,1% 

% dentro de Grupo 48,8% 43,4% 45,5% 

% del total 7,0% 6,6% 2,2% 

Exteriorización 

Recuento 30a 30a 13a 

% dentro de Transacción 13,7% 13,7% 5,9% 

% dentro de Grupo 18,3% 17,3% 23,6% 

% del total 2,6% 2,6% 1,1% 

Integración 

Recuento 54a 68a, b 17a, b 

% dentro de Transacción 12,5% 15,8% 3,9% 

% dentro de Grupo 32,9% 39,3% 30,9% 

% del total 4,7% 6,0% 1,5% 

Total 

Recuento 164 173 55 

% dentro de Transacción 14,4% 15,2% 4,8% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 14,4% 15,2% 4,8% 
 

Tabla de contingencia Transacción * Grupo 

 Total 

Transacción 
Incitación 

Recuento 487 

% dentro de Transacción 100,0% 

% dentro de Grupo 42,8% 

% del total 42,8% 

Exteriorización Recuento 219 
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% dentro de Transacción 100,0% 

% dentro de Grupo 19,3% 

% del total 19,3% 

Integración 

Recuento 431 

% dentro de Transacción 100,0% 

% dentro de Grupo 37,9% 

% del total 37,9% 

Total 

Recuento 1137 

% dentro de Transacción 100,0% 

% dentro de Grupo 100,0% 

% del total 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Grupo categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,063a 10 ,220 

Razón de verosimilitudes 13,153 10 ,215 

Asociación lineal por lineal ,055 1 ,814 

N de casos válidos 1137   
 
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 10,59. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,107 ,220 

N de casos válidos 1137  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ayuda_gral * Grupo 1137 97,8% 26 2,2% 1163 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Ayuda_gral * Grupo 

 Grupo 

A B C D 

Ayuda_gral 

Gestion 

Recuento 28a 24a 8b 19a 

% dentro de Ayuda_gral 31,5% 27,0% 9,0% 21,3% 

% dentro de Grupo 12,1% 11,9% 2,6% 11,6% 

% del total 2,5% 2,1% 0,7% 1,7% 

Instruccion 

Recuento 19a, b, c 9c 27a, b, c 19b 

% dentro de Ayuda_gral 21,8% 10,3% 31,0% 21,8% 

% dentro de Grupo 8,2% 4,5% 8,7% 11,6% 

% del total 1,7% 0,8% 2,4% 1,7% 

Indagacion 

Recuento 61a, b 40b 91a 42a, b 

% dentro de Ayuda_gral 19,6% 12,9% 29,3% 13,5% 

% dentro de Grupo 26,3% 19,9% 29,2% 25,6% 

% del total 5,4% 3,5% 8,0% 3,7% 

Señalizacion 

Recuento 35a, b 22b 36b 19a, b 

% dentro de Ayuda_gral 24,1% 15,2% 24,8% 13,1% 

% dentro de Grupo 15,1% 10,9% 11,5% 11,6% 

% del total 3,1% 1,9% 3,2% 1,7% 

Elaboracion 

Recuento 10a 16a 15a 9a 

% dentro de Ayuda_gral 16,9% 27,1% 25,4% 15,3% 

% dentro de Grupo 4,3% 8,0% 4,8% 5,5% 

% del total 0,9% 1,4% 1,3% 0,8% 

Duda 

Recuento 3a 6a 3a 2a 

% dentro de Ayuda_gral 20,0% 40,0% 20,0% 13,3% 

% dentro de Grupo 1,3% 3,0% 1,0% 1,2% 

% del total 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 
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Valoracion 

Recuento 19a 35b 71b 26b 

% dentro de Ayuda_gral 9,5% 17,4% 35,3% 12,9% 

% dentro de Grupo 8,2% 17,4% 22,8% 15,9% 

% del total 1,7% 3,1% 6,2% 2,3% 

Correccion 

Recuento 12a 8a, b 3c 2b, c 

% dentro de Ayuda_gral 35,3% 23,5% 8,8% 5,9% 

% dentro de Grupo 5,2% 4,0% 1,0% 1,2% 

% del total 1,1% 0,7% 0,3% 0,2% 

Re-elaboracion 

Recuento 45a 41a 58a 26a, b 

% dentro de Ayuda_gral 23,0% 20,9% 29,6% 13,3% 

% dentro de Grupo 19,4% 20,4% 18,6% 15,9% 
 

Tabla de contingencia Ayuda_gral * Grupo 

 Grupo Total 

E F 

Ayuda_gral 

Gestion 

Recuento 9b 1b 89 

% dentro de Ayuda_gral 10,1% 1,1% 100,0% 

% dentro de Grupo 5,2% 1,8% 7,8% 

% del total 0,8% 0,1% 7,8% 

Instruccion 

Recuento 9a, c 4a, b, c 87 

% dentro de Ayuda_gral 10,3% 4,6% 100,0% 

% dentro de Grupo 5,2% 7,3% 7,7% 

% del total 0,8% 0,4% 7,7% 

Indagacion 

Recuento 57a 20a 311 

% dentro de Ayuda_gral 18,3% 6,4% 100,0% 

% dentro de Grupo 32,9% 36,4% 27,4% 

% del total 5,0% 1,8% 27,4% 

Señalizacion 

Recuento 21a, b 12a 145 

% dentro de Ayuda_gral 14,5% 8,3% 100,0% 

% dentro de Grupo 12,1% 21,8% 12,8% 

% del total 1,8% 1,1% 12,8% 

Elaboracion 

Recuento 8a 1a 59 

% dentro de Ayuda_gral 13,6% 1,7% 100,0% 

% dentro de Grupo 4,6% 1,8% 5,2% 

% del total 0,7% 0,1% 5,2% 

Duda 
Recuento 1a 0a 15 

% dentro de Ayuda_gral 6,7% 0,0% 100,0% 
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% dentro de Grupo 0,6% 0,0% 1,3% 

% del total 0,1% 0,0% 1,3% 

Valoracion 

Recuento 42b 8a, b 201 

% dentro de Ayuda_gral 20,9% 4,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 24,3% 14,5% 17,7% 

% del total 3,7% 0,7% 17,7% 

Correccion 

Recuento 8a, b 1a, b, c 34 

% dentro de Ayuda_gral 23,5% 2,9% 100,0% 

% dentro de Grupo 4,6% 1,8% 3,0% 

% del total 0,7% 0,1% 3,0% 

Re-elaboracion 

Recuento 18b 8a, b 196 

% dentro de Ayuda_gral 9,2% 4,1% 100,0% 

% dentro de Grupo 10,4% 14,5% 17,2% 
 

Tabla de contingencia Ayuda_gral * Grupo 

 Grupo 

A B C D 

Ayuda_gral Re-elaboracion % del total 4,0% 3,6% 5,1% 2,3% 

Total 

Recuento 232 201 312 164 

% dentro de Ayuda_gral 20,4% 17,7% 27,4% 14,4% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 20,4% 17,7% 27,4% 14,4% 
 

Tabla de contingencia Ayuda_gral * Grupo 

 Grupo Total 

E F 

Ayuda_gral Re-elaboracion % del total 1,6% 0,7% 17,2% 

Total 

Recuento 173 55 1137 

% dentro de Ayuda_gral 15,2% 4,8% 100,0% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 15,2% 4,8% 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Grupo categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 



ANEXO II 
Análises 

 

  68  
  

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,921a 40 ,000 

Razón de verosimilitudes 108,004 40 ,000 

Asociación lineal por lineal ,191 1 ,662 

N de casos válidos 1137   
 
a. 11 casillas (20,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,73. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,286 ,000 

N de casos válidos 1137  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Proceso * Grupo 601 51,7% 562 48,3% 1163 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Proceso * Grupo 

 Grupo 

A B C D 

Proceso 

Comprensión 

Recuento 35a, b 8c 36b, d 12c, d 

% dentro de Proceso 29,4% 6,7% 30,3% 10,1% 

% dentro de Grupo 29,9% 8,8% 21,3% 12,9% 

% del total 5,8% 1,3% 6,0% 2,0% 

Planificación 

Recuento 37a 30a 81b 47b 

% dentro de Proceso 16,5% 13,4% 36,2% 21,0% 

% dentro de Grupo 31,6% 33,0% 47,9% 50,5% 

% del total 6,2% 5,0% 13,5% 7,8% 
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Resolución 

Recuento 17a 30b 9c, d 3d 

% dentro de Proceso 25,4% 44,8% 13,4% 4,5% 

% dentro de Grupo 14,5% 33,0% 5,3% 3,2% 

% del total 2,8% 5,0% 1,5% 0,5% 

Revisión 

Recuento 23a, b 16b 41a, b 14b 

% dentro de Proceso 14,7% 10,3% 26,3% 9,0% 

% dentro de Grupo 19,7% 17,6% 24,3% 15,1% 

% del total 3,8% 2,7% 6,8% 2,3% 

Otros 

Recuento 5a, b 7b 2a 17c 

% dentro de Proceso 14,3% 20,0% 5,7% 48,6% 

% dentro de Grupo 4,3% 7,7% 1,2% 18,3% 

% del total 0,8% 1,2% 0,3% 2,8% 

Total 

Recuento 117 91 169 93 

% dentro de Proceso 19,5% 15,1% 28,1% 15,5% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 19,5% 15,1% 28,1% 15,5% 
 

Tabla de contingencia Proceso * Grupo 

 Grupo Total 

E F 

Proceso 

Comprensión 

Recuento 16c, d 12a 119 

% dentro de Proceso 13,4% 10,1% 100,0% 

% dentro de Grupo 16,2% 37,5% 19,8% 

% del total 2,7% 2,0% 19,8% 

Planificación 

Recuento 24a 5a 224 

% dentro de Proceso 10,7% 2,2% 100,0% 

% dentro de Grupo 24,2% 15,6% 37,3% 

% del total 4,0% 0,8% 37,3% 

Resolución 

Recuento 4c, d 4a, c 67 

% dentro de Proceso 6,0% 6,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 4,0% 12,5% 11,1% 

% del total 0,7% 0,7% 11,1% 

Revisión 

Recuento 51c 11a, c 156 

% dentro de Proceso 32,7% 7,1% 100,0% 

% dentro de Grupo 51,5% 34,4% 26,0% 

% del total 8,5% 1,8% 26,0% 

Otros Recuento 4a, b 0a, b 35 
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% dentro de Proceso 11,4% 0,0% 100,0% 

% dentro de Grupo 4,0% 0,0% 5,8% 

% del total 0,7% 0,0% 5,8% 

Total 

Recuento 99 32 601 

% dentro de Proceso 16,5% 5,3% 100,0% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 16,5% 5,3% 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Grupo categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 163,208a 20 ,000 

Razón de verosimilitudes 146,776 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,879 1 ,009 

N de casos válidos 601   
 
a. 2 casillas (6,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,86. 

 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,462 ,000 

N de casos válidos 601  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Criterio_gral * Grupo 601 51,7% 562 48,3% 1163 100,0% 
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Tabla de contingencia Criterio_gral * Grupo 

 Grupo 

A B C 

Criterio_gral 

Contenidos 

Recuento 17a 23a 8b 

% dentro de Criterio_gral 27,0% 36,5% 12,7% 

% dentro de Grupo 14,5% 25,3% 4,7% 

% del total 2,8% 3,8% 1,3% 

Habilidades 

Recuento 86a 54b 146c 

% dentro de Criterio_gral 20,0% 12,6% 34,0% 

% dentro de Grupo 73,5% 59,3% 86,4% 

% del total 14,3% 9,0% 24,3% 

Aspectos formales 

Recuento 3a 1a, b 0b 

% dentro de Criterio_gral 23,1% 7,7% 0,0% 

% dentro de Grupo 2,6% 1,1% 0,0% 

% del total 0,5% 0,2% 0,0% 

Resultado 

Recuento 7a, b 4b 11a, b 

% dentro de Criterio_gral 11,3% 6,5% 17,7% 

% dentro de Grupo 6,0% 4,4% 6,5% 

% del total 1,2% 0,7% 1,8% 

Autorregulación 

Recuento 0a 3b, c, d 2a, d 

% dentro de Criterio_gral 0,0% 30,0% 20,0% 

% dentro de Grupo 0,0% 3,3% 1,2% 

% del total 0,0% 0,5% 0,3% 

Otros 

Recuento 4a, b, c 6c 2b 

% dentro de Criterio_gral 17,4% 26,1% 8,7% 

% dentro de Grupo 3,4% 6,6% 1,2% 

% del total 0,7% 1,0% 0,3% 

Total 

Recuento 117 91 169 

% dentro de Criterio_gral 19,5% 15,1% 28,1% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 19,5% 15,1% 28,1% 
 

Tabla de contingencia Criterio_gral * Grupo 

 Grupo 

D E F 

Criterio_gral Contenidos Recuento 5b 6b 4a, b 
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% dentro de Criterio_gral 7,9% 9,5% 6,3% 

% dentro de Grupo 5,4% 6,1% 12,5% 

% del total 0,8% 1,0% 0,7% 

Habilidades 

Recuento 59a, b 62a, b 23a, b 

% dentro de Criterio_gral 13,7% 14,4% 5,3% 

% dentro de Grupo 63,4% 62,6% 71,9% 

% del total 9,8% 10,3% 3,8% 

Aspectos formales 

Recuento 9c 0a, b 0a, b, c 

% dentro de Criterio_gral 69,2% 0,0% 0,0% 

% dentro de Grupo 9,7% 0,0% 0,0% 

% del total 1,5% 0,0% 0,0% 

Resultado 

Recuento 8a, b 27c 5a, c 

% dentro de Criterio_gral 12,9% 43,5% 8,1% 

% dentro de Grupo 8,6% 27,3% 15,6% 

% del total 1,3% 4,5% 0,8% 

Autorregulación 

Recuento 5c 0a, b, d 0a, b, c, d 

% dentro de Criterio_gral 50,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de Grupo 5,4% 0,0% 0,0% 

% del total 0,8% 0,0% 0,0% 

Otros 

Recuento 7a, c 4a, b, c 0a, b, c 

% dentro de Criterio_gral 30,4% 17,4% 0,0% 

% dentro de Grupo 7,5% 4,0% 0,0% 

% del total 1,2% 0,7% 0,0% 

Total 

Recuento 93 99 32 

% dentro de Criterio_gral 15,5% 16,5% 5,3% 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 15,5% 16,5% 5,3% 
 

Tabla de contingencia Criterio_gral * Grupo 

 Total 

Criterio_gral 

Contenidos 

Recuento 63 

% dentro de Criterio_gral 100,0% 

% dentro de Grupo 10,5% 

% del total 10,5% 

Habilidades 
Recuento 430 

% dentro de Criterio_gral 100,0% 
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% dentro de Grupo 71,5% 

% del total 71,5% 

Aspectos formales 

Recuento 13 

% dentro de Criterio_gral 100,0% 

% dentro de Grupo 2,2% 

% del total 2,2% 

Resultado 

Recuento 62 

% dentro de Criterio_gral 100,0% 

% dentro de Grupo 10,3% 

% del total 10,3% 

Autorregulación 

Recuento 10 

% dentro de Criterio_gral 100,0% 

% dentro de Grupo 1,7% 

% del total 1,7% 

Otros 

Recuento 23 

% dentro de Criterio_gral 100,0% 

% dentro de Grupo 3,8% 

% del total 3,8% 

Total 

Recuento 601 

% dentro de Criterio_gral 100,0% 

% dentro de Grupo 100,0% 

% del total 100,0% 
 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Grupo categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 130,254a 25 ,000 

Razón de verosimilitudes 117,110 25 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,930 1 ,001 

N de casos válidos 601   
 
a. 19 casillas (52,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,53. 
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Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,422 ,000 

N de casos válidos 601  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Criterio_esp * Grupo 601 51,7% 562 48,3% 1163 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 255,980a 70 ,000 

Razón de verosimilitudes 212,120 70 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,854 1 ,000 

N de casos válidos 601   
 
a. 56 casillas (62,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,05. 

 
Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,547 ,000 

N de casos válidos 601  
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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│Resumen 

En esta Tesis doctoral se examinan las prácticas de evaluación de la solución de problemas matemáticos 

en ciertas actividades típicas del aula en el primer ciclo de la Enseñanza Básica en Portugal. Para ello, 

además de un trabajo preliminar, se  diseñaron dos estudios empíricos con un enfoque metodológico 

mixto, que combinaba análisis cuantitativos y cualitativos, basados en técnicas de autoinforme, 

observación y análisis del discurso del aula. 

El primer estudio se contextualizó en la evaluación de una prueba de matemáticas. Pretendíamos 

analizar los criterios de evaluación de la solución de problemas matemáticos que los profesores 

consideran más relevantes, en comparación con la percepción que tienen sus propios alumnos, así como 

con la observación de los criterios que realmente utilizan en la práctica. Para ello, además de entrevistar 

a 30 profesores y 120 estudiantes, diseñamos una actividad de evaluación “ciega”, en la que los 

profesores debían calificar una prueba de ejercicios matemáticos sin poder ver las respuestas de los 

alumnos. 

El segundo estudio se contextualizó en una de las actividades de evaluación formativa más 

características de las clases de matemáticas: la evaluación pública focalizada en un alumno que sale a la 

pizarra (alumno-diana) para resolver un problema aritmético. A partir de la categorización de los 1137 

mensajes verbales registrados a lo largo de 16 actividades de evaluación en 6 aulas de 4º curso de 

Enseñanza Básica, conseguimos documentar la estructura de participación de los diferentes actores, las 

peculiaridades comunicativas del discurso que verbalizan, así como los criterios de evaluación y el tipo 

de ayuda implícitos en dichos mensajes. 

Los datos obtenidos en ambos estudios coinciden en la conclusión de que la las habilidades cognitivas de 

comprensión y razonamiento matemático, que los estudiante demuestran en la solución de problemas,  

es un criterio prioritario de evaluación para la gran mayoría de los profesores que participaron en la 

investigación. Por el contrario, los criterios relacionados con la evaluación de la creatividad, las 

habilidades de autorregulación y los aspectos formales de  las tareas muestran una escasa relevancia. 

La comparación entre los resultados de las entrevistas y la observación de las actividades de evaluación 

revelan también algunas discrepancias. Por un lado, de acuerdo con las medidas obtenidas en el índice de 

Jaccard, casi un tercio de los profesores mostraron una significativa distancia entre lo que “dijeron” en las 

entrevistas y lo que “hicieron” en la actividad de evaluación ciega, así como con lo que percibieron sus 
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propios estudiantes. Este resultado sugiere que muchos profesores no tienen una conciencia 

suficientemente precisa de los criterios de evaluación que realmente aplican cuando evalúan tareas 

matemáticas. 

Por otro lado, aunque la resolución de las operaciones aritméticas y la corrección del resultado final 

acaparan un porcentaje significativo de registros verbales en las actividades de evaluación pública, el 

porcentaje fue mucho menor que en la actividad de evaluación ciega. Esta segunda discrepancia, indica 

que la mayoría de los profesores afrontaron la actividad de evaluación pública desde un enfoque mucho 

más formativo que la evaluación de la prueba. 

Las profesoras que participaron en el segundo estudio gestionaron la interacción verbal con el 

estudiante-diana para evaluar y “andamiar” sus habilidades cognitivas de razonamiento y solución de 

problema. El principal recurso verbal que regula la interacción es la sucesión encadenada de cuestiones 

de indagación, que se articulan en secuencias I-R-F, focalizadas en el alumno-diana. La indagación es el 

recurso discursivo central que elicita y articula dicha secuencia. La corrección de la profesora tuvo  un 

papel marginal. Los alumnos que salieron a la pizarra participaron activamente en la evaluación, e incluso 

se autocorrigieron con la ayuda de la profesora en más de una tercera parte de las ocasiones sus propios 

errores. 

Sin embargo, el resto de estudiantes del grupo-clase tuvieron una participación muy escasa y superficial 

en el 75% de las actividades grabadas; lo que pone en duda que consiguieran implicarse realmente en la 

co-evaluación del problema que se resuelve en la pizarra. El análisis de la interacción verbal que tuvo 

lugar en las actividades de evaluación evidencia la complejidad de gestionar este “juego de espejos”, de 

modo que todos los estudiantes, y no sólo el que sale a la pizarra,  se impliquen efectivamente en la 

autoevaluación de sus propios ejercicios.  

Finalmente, se discuten las implicaciones científicas y educativas de estas conclusiones. También se 

analizan las limitaciones de la tesis y futuras líneas de investigación. 

 

PALABRAS-CLAVE: Criterios de evaluación. Prácticas de evaluación. Evaluación formativa. Análisis del 

discurso. Matemáticas. Educación Primaria. 
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1.- INTRODUCCIÓN. Finalidades y metodología de la 
investigación 

La evaluación escolar es uno de los ámbitos educativos más controverstidos y que 

suscita más interés en diferentes agentes educativos, desde administración, hasta los 

profesores y las familias, pasando por los propios estudiantes. Dicha controversia 

epistemológica y social ha variado a lo largo de diferentes etapas históricas. Desde un 

concepto clásico como medida relativa, en la que se tomaba como referencia 

normativa el promedio del grupo (Bonniol & Vial, 2001; Valadares & Graça, 1998; 

Perrenoud, 1984), se pasó a un concepto de medida absoluta, tomando como 

referencia objetivos definidos para un determinado nivel educativo (Pinto, 1994; De 

Ketele, 1986; Carrol, 1963; Porcher, 1987). Hoy en día, más que la medida se presta un 

mayor interés a la interpretación de los significados que comporta en relación al 

aprendizaje de cada alumno (Allal, 1993; Hadji, 2001; Pinto & Santos, 2006; Santos et 

al., 2010).  

En cuanto que parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación 

constituye uno de los principales elementos de la organización escolar. La 

investigación acerca de los criterios y práctica de evaluación del aprendizaje en las 

diferentes áreas del currículo constituye, por tanto, un marco de referencia muy 

importante para la mejora de la calidad de enseñanza. Diversos autores han puesto de 

manifiesto la necesidad de reflexionar sobre la importancia del componente formativo 

y regulador de las prácticas evaluativas en el aula para cumplir con su principal función 

escolar (Fernandes, 2011); cuestión sobre la que encontramos muy poca investigación 

publicada, al menos en contexto del sistema educativo portugués (Fernandes & 

Gaspar, 2014). 

En particular, en Matemáticas la constatación de un elevado número de estudiantes 

con bajo rendimiento en la educación obligatoria hace especialmente relevante la 
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investigación sobre las prácticas de evaluación en el aula. Estudios nacionales e 

internacionaless recientes revelan, tanto en España como en Portugal, malos 

resultados específicamente en la resolución de problemas (PISA, 2012; TIMSS, 2011). 

Dicha dificultad se relaciona en gran parte con la necesidad de operar 

representaciones cognitivas (de índole situacional y matemática) relativamente 

complejas (Verschaffel et al., 2000); así como con variables emocionales asociadas, 

tanto al afrontamiento de la tarea, como a su evaluación (Blanco, 2015).  

Para construir una representación situacional del problema los estudiantes deben 

comprender el enunciado verbal, imaginarse el contexto el contexto que les da sentido 

y la relación entre sus elmentos, así como decidir qué información es realmente 

relevante. La representación de la estructura matemática del problema se genera 

posteriormente a partir del conocimiento previo matemático del estudiante, como 

base para tomar las decisiones sobre las operaciones y algoritmos adecuados para 

resolverlo. El resultado debe ser finalmente intepretado y comunicado en relación al 

modelo situacional del problema y a las preguntas que se plantearon en el enunciado 

(Orrantia, 2006).  

Este es el proceso genuino de resolución de un problema. Sin embargo, los estudiantes 

frecuentemente siguen un procedimiento más superficial, en el que no se construye un 

modelo situacional del problema y el modelo matemático no está realmente 

fundamentado en un razonamiento matemático, sino en meras claves verbales del 

enunciado (a menudo equívocas), en la aplicación mecánica de algoritmos o en el 

mero ensayo y error. 

La bibliografía especializada recoge numerosas investigaciones sobre la ayuda 

educativa necesaria para afrontar estas dificultades, pero apenas contamos con 

estudios que  documenten cómo se llevan a cabo dichos procesos de enseñanza y 

evaluación en la práctica del aula (Rosales, Vicente, Chamoso, Muñez  & Orrantia, 

2012). 
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Sin embargo, una evaluación formativa de calidad, integrada en las actividades del 

aula, es considerado actualmente como uno de los factores esenciales para mejorar el 

aprendizaje de la compentencia matemática (NCTM, 2007). Frente al enfoque 

esencialmente formativo de evaluación de la Enseñanza Básica en Portugal a partir de 

1992,  la práctica educativa del aula parece todavía anclada en una perspetiva 

fundamentalmente sumativa y normativa (Barreira & Pinto, 2005; Fernandes, 2005; 

2007, 2009; Menezes et al., 2008; Pinto & Santos, 2006; Santos, 2003; Santos et al., 

2010). Como afirma Fernandes (2007), “os professores parecem ter dificuldade em 

articular a avaliação formativa com a avaliação sumativa, vendo nesta a melhor forma 

de contribuir para o sucesso dos alunos” (p.592). La investigación educativa puede 

contribuir a la comprensión de esta dificultad, documentando y analizando el qué y el 

cómo de las prácticas evaluativas en el aula de matemáticas.  

En este marco, la presente tesis doctoral pretende aportar nuevos conocimientos 

sobre las prácticas de evaluación de la solución de problemas matemáticos en 

actividades típicas del aula en el primer ciclo de la Enseñanza Básica. Teniendo en 

cuenta las motivaciones y los antecedentes que acabamos de resumir, nos propusimos 

dos finalidades de investigación: 

1. Estudiar los criterios implícitos que se ponen de manifiesto en la evaluación de la 

solución de problemas matemáticos desde la perspectiva de los diferentes 

actores: profesores, estudiantes con problemas y estudiantes sin problemas de 

aprendizaje de las matemáticas. 

2. Analizar la interacción verbal que tiene lugar entre el profesorado y los 

estudiantes durante actividades de evaluación “pública” de la solución de 

problemas matemáticos en el aula, así como los criterios de evaluación que 

sustentan dichas interacciones. 

El proceso de investigación se planteó desde una perspectiva metodológica 

interdisciplinar y multidimensional, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. 

De un lado, mediante entrevistas semiestructuradas exploramos el pensamiento del 
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profesorado de matemáticas acerca de su práctica evaluativa y, en particular, acerca 

de los criterios que tienen en cuenta para evaluar y calificar la solución de problemas 

aritméticos. De otro lado, mediante método de análisis del contenido verbal y análisis 

del discurso, tratamos de estudiar los criterios y estrategias de evaluación que 

realmente se ponen en práctica en determinadas actividades de aula. Partimos del 

presupuesto de que los significados que los profesores y alumnos verbalizan constituye 

una poderosa herramienta para la evaluación (Cazden, 1988). En este sentido, los 

estudios se plantearon, no sólo desde un punto de vista didáctico, sino pragmático y 

sociolingüístico (Brown y Yule, 1983). Concretamente, el análisis del discurso permite 

describir regularidades en la distribución de determinadas formas lingüísticas y 

significados, cómo se combinan para formar unidades mayores, en el marco de 

procesos de interacción conversacional (Sinclair y Coulthard 1975; Van Dijk y Kintsch 

1983). Dichas descripciones pueden interpretarse, además, desde determinados 

modelos teóricos, que explican su producción y comprensión de la tarea en el marco 

de los procesos de evaluación del aprendizaje. Para ello, como se describe 

pormenorizadamente en las páginas siguientes, es necesario reducir, categorizar, e 

interpretar la información registrada en las trascripciones verbales.  

Además de una extensa revisión del marco teórico (capítulos 2, 3 y 4 de la tesis 

completa), los resultados se estructuran en tres estudios: un trabajo preliminar y otros 

dos estudios empíricos. 

En el estudio preliminar intentamos explorar qué entienden el profesorado por 

razonamiento matemático, a partir de la clasificación que hacían de diversos 

problemas extraídos de materiales curriculares del primer ciclo de la Enseñanza Básica 

en Portugal, así como el grado de éxito que los alumnos tenían en dichos problemas 

(véase el capítulo 1 de la tesis completa). 

En el Estudio I (capítulo 5) se analizaron las prácticas evaluativas de una muestra de 30 

profesores de este mismo ciclo educativo a partir de los criterios de evaluación que 

referían en las entrevistas, los que realmente utilizaban en una actividad de evaluación 

“ciega”, y lo que percibían sus respectivos alumnos. 
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El Estudio II (capítulo 6), por último, se contextualizó en una de las actividades de 

evaluación formativa más características de las clases de matemáticas en el primer 

ciclo: la evaluación pública focalizada en un alumno que sale a la pizarra para resolver 

un problema matemático. En total se grabaron y transcribieron 16 actividades de 

evaluación en 6 aulas de 4º curso de Enseñanza Básica. A partir de la categorización de 

los 1137 mensajes verbales registrados describimos y analizamos la estructura de 

participación de los diferentes actores, las peculiaridades comunicativas del discurso 

que verbalizan, así como los criterios de evaluación y el tipo de ayuda implícitos en 

dichos mensajes. 

A continuación expondremos con más detalle los objetivos específicos, el método de 

investigación y los resultados que se obtuvieron en los dos estudios principales de la 

tesis. 

2.- ESTUDIO I. Análisis de los criterios de evaluación en 
actividades de evaluación “ciega” de una prueba de problemas 
aritméticos 

La evaluación educativa es el proceso de recogida de información que conduce a un 

juicio de valor sobre algún aspecto de la enseñanza o el aprendizaje de los estudiantes. 

Desde una perspectiva constructivista constituye un ingrediente procesual de las 

prácticas educativas escolares, que permite hacer públicos los resultados de esa 

valoración, y tomar decisiones a partir de la misma (Coll, Barberà & Onrubia, 2000; 

Melo, 2013). Esta toma de decisiones puede orientarse en un sentido formativo, de 

manera que los profesores puedan regular el proceso de enseñanza y adecuar su 

ayuda a las necesidades de los alumnos (Company & Lucas, 2010), en particular 

aquellos que presentan más dificultades (Fernandes & Gaspar, 2014); en un sentido 

sumativo y social, se orienta también a acreditar las competencias y aprendizajes 
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finalmente adquiridos, que son necesarios para participar con aprovechamiento en 

futuros procesos de formación (Onrubia & Lago, 2008). 

Dicho juicio se basan explícita o implícitamente en determinados criterios que 

tomamos como referencia para interpretar aquella información. Entendemos por 

criterios de evaluación, por tanto, los indicadores y las normas de referencia, más o 

menos explícitas, que consideramos para valorar la consecución de nuestros objetivos 

de aprendizaje. Cuando el juicio conlleva una valoración del grado de consecución del 

objetivo hablamos también de criterios de calificación. Los criterios de calificación 

ponderan el peso de los criterios y/o actividades de evaluación, de cara a traducir los 

resultados de la evaluación a una escala determinada. 

Los criterios de evaluación y calificación no tienen sólo una dimensión normativa, que 

tome como referencia el currículo oficial para cada nivel educativo. Es muy importante 

la dimensión personalizada, que tome como referencia al propio sujeto que se evalúa, 

comparando su progreso con respecto a momentos anteriores de evaluación (De Ory 

Azcárate & Ruiz Suárez, 2011). 

Las activiadades de evaluación, por otra parte, no pueden disociarse de las actividades 

y el ambiente de aprendizaje, lo que implica que los estudiatnes deberían comprender 

su sentido como parte esencial del mismo (Gardner, 2006). Así, la toma de conciencia y 

la explicitación de los criterios de evaluación mejora la calidad de las evaluación 

(Fernandes, 2006; Alves Martins et al., 1991; Pinto & Santos, 2006) y tiene una 

influencia directa en los procesos y resultados de aprendizaje (Pacheco, 2002; 

Struyven, Dochy & Janessens., 2004). No cabe duda de que la precisión con que los 

estudiantes interpretan las demandas del profesor condiciona sus producciones en el 

aula (Hadji, 1997). Sin embargo, algunos estudios han encontrado evidencias de una 

fuerte discrepancia entre los criterios de evaluación que los profesores declaran tener 

en cuenta y los que realmente utilizan, así como los que sus alumnos perciben (Feu, 

1985; Martins et al., 1991; Nunes, 1990; Vidigal, 1988).  

Se trata de una cuestión muy relevante, pero de difícil investigación, dada la dificultad 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

11 

 

  

de acceder al estudio de los criterios de evaluación que los profesores utilizan en su 

práctica educativa. El procedimiento más extendido para obtener información sobre el 

pensamiento del profesorado, se basa en la entrevista abierta o semiestructurada 

acerca de los criterios de evaluación que consideran más importantes sus decisiones 

evaluativas. Para analizar los criterios que los profesores de matemáticas utilizan 

realmente en la práctica del aula, se han empleado diversas técnicas de pensamiento 

en voz alta, en la que se pide a los profesores que verbalicen las valoraciones y 

decisiones que toman durante la evaluación de una tarea (Onrubia y Lago, 2008). Este 

procedimiento requiere, sin embargo, un considerable entrenamiento para conseguir 

que los informantes automaticen la producción de verbalizaciones y que estas 

traduzcan con cierta fiabilidad las impresiones que les vienen a la mente durante la 

actividad de evaluación. 

Una alternativa, propuesta originalmente por Noizet y Caverni (1985) para superar 

esta limitación consiste en la evaluación “ciega” de una prueba con uno o más tareas 

matemáticas, previamente resueltas por un alumno. A diferencia del pensamiento en 

voz alta, al profesor no se le permite ver las respuestas del alumno, pero se les permite 

formular al entrevistador todas las cuestiones que considerasen necesarias y se les 

pide que justifiquen sus calificaciones. 

Este primer estudio se fundamentó en esta última estrategia para contrastar el 

pensamiento y la práctica del profesorado en la aplicación de criterio de evaluación en 

el primer ciclo de la Enseñanza Básica en Portugal. Aunque alguno de los autores 

anteriormente citados han desarrollado trabajos similares en 4º curso, no contamos 

con datos de otros cursos de esta etapa educativa. 

En este marco, los objetivos específicos de este estudio son dos. Por un lado, 

pretendíamos documentar la diversidad de criterios que el profesorado de 2º y 4º 

curso de Ensino Básico refiere explícitamente como más relevantes para evaluar la 

solución de problemas aritméticos. 

Por otro lado, queremos analizar la posible discrepancia con la percepción que 

manifiestan los estudiantes de esos mismos profesores, así como con los criterios que 
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estos realmente aplican en una actividad de evaluación “ciega”.  

2.1.- Método 

2.2.1.- Participantes 

El estudio fue realizado en 14 escuelas de 1º Ciclo de Enseñanza Básica, del distrito de 

Lisboa. Se seleccionaron por conveniencia 30 profesores, con edades comprendidas 

entre los 27 y los 50 años, 26 mujeres y 4 hombres, 15 de los cuales enseñaban en 2º 

año (13 mujeres y 2 hombres) y 15 en 4º año (13 mujeres y 2 hombres). La experiencia 

docente de los profesores oscilaba entre los 5 y los 22 años. 

Cada profesor seleccionó a 4 de sus alumnos (2 con rendimiento escolar normal y 2 

con rendimiento bajo) en la disciplina de Matemáticas, en la última evaluación formal 

efectuada (final de 1º período). Obtuvimos, así, un total de 120 alumnos participantes, 

60 de los cuales con rendimiento escolar normal (30 de sexo masculino y 30 de sexo 

femenino) y 60 alumnos con bajo rendimiento (en igual proporción). Se consideró 

como rendimiento bajo la calificación de “no satisfactorio” en la última evaluación 

formal del primer trimestre. 

El grupo de alumnos participantes no había repetido curso escolar. La media de edad 

era de 7,2 en 2º curso y 10.3 años en 4º. Provenían de un entorno social y familiares de 

nivel socioeconómico similar (medio-bajo).  

2.2.3.- Instrumentos y materiales 

Entrevistas semiestructuradas 

Para el proceso de recogida de datos fueron construidas dos entrevistas 

semiestructuradas, una direccionada a los profesores y otra a los alumnos participantes 
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en este estudio. La entrevista a los profesores tenía como objetivo identificar los 

criterios que consideran más relevantes para la evaluación da competencia 

matemática, a partir de las siguientes cuestiones: ¿a qué le da más importancia al 

evaluar una prueba de Matemáticas?; ¿qué criterios utiliza en la evaluación de dichas 

pruebas?; ¿qué criterios de evaluación considera más importantes en Matemáticas? 

La entrevista a los alumnos pretendía recoger información acerca de los criterios de 

evaluación que perciben y los que ellos mismos consideran relevantes. Fueron 

formuladas las siguientes cuestiones abiertas: ¿Qué piensas que es preciso hacer para 

conseguir una buena calificación en una ficha de ejercicios de Matemáticas?; ¿Qué 

consejos darías a un compañero para tener una buena calificación en una ficha de 

Matemáticas? 

Prueba de evaluación 

A partir de un conjunto de fichas de evaluación, usadas por profesores y resueltas por 

alumnos, fueron elaboradas dos fichas (tipo) de evaluación de matemática, una para 

2º y otra 4º curso. Las fichas incluían ejercicios de lectura y escritura de números, 

cálculo aritmético y solución de problemas (Anexo 1.1). 

Las fichas, semejantes a los materiales normalmente utilizados en la práctica del aula, 

fueron pre-testadas en sendos grupos de 2º y 4º año, cuyos alumnos no participaron 

en el estudio; fruto de lo cual se efectuaron ligeras alteraciones para equilibrar su 

dificultad. 

2.2.4.- Procedimiento de recogida de datos 

Entrevista a los profesores (criterios referidos) 

La entrevista individual con los profesores se centró en conocer los criterios de 

evaluación referidos como más importantes en la evaluación en la disciplina de 
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matemáticas, de acuerdo con las preguntas que enunciábamos anteriormente. Las 

respuestas fueron grabadas y transcritas. Veamos un ejemplo de las respuestas de uno 

de los profesores a dichas preguntas:  

Entrevistador: O que valoriza mais na avaliação de uma prova de Matemática? 
Professor: Valorizo mais a resolução dos problemas. 
Entrevistador: Quais os criterios que utiliza na avaliação de uma prova de Matemática? 
Professor: Considero o raciocínio, a resolução de operações, escrita de números e a relação das 
centenas com as dezenas e com as unidades. 
Entrevistador: Quais os criterios de avaliação que considera mais importantes na disciplina de  
Matemática?  
Professor: O raciocínio. 

Entrevista a los alumnos (criterios percibidos) 

En la entrevista individual a cada uno dos alumnos, el entrevistador, después de un 

breve período de familiarización, planteaba las preguntas, anteriormente enunciadas 

relativas a la percepción de la evaluación en Matemáticas, como en el siguiente 

fragmento:  

Entrevistador: O que pensas que é preciso fazer para teres uma boa nota numa ficha de 
Matemática?  
Aluno: É preciso tomar muita atenção aos exercícios, às letras que estão escritas em cima para nós 
sabermos o que é que temos que fazer nesse exercício, senão temos tudo mal. 
Entrevistador: Que conselhos darias a um outro (a) menino (a) para ter uma boa nota numa ficha de 
Matemática? 
Aluno: Ter atenção às contas, tentar não dar erros, fazer bem os números, ter atenção aos 

exercícios, àquilo que está lá escrito.          

 
 

Las respuestas fueron grabadas y íntegramente transcritas para su posterior análisis 

(Anexo 1.2). 

Evaluación “ciega” de una ficha de matemáticas (criterios utilizados) 

Para poder observar en la práctica los criterios de evaluación de la solución de 

problemas matemáticos que realmente utilizaban los profesores diseñamos una 

actividad de evaluación “ciega”, basada en el Método de descubrimiento de criterios, 

propuesto originalmente por Noizet y Caverni (1985), y que ha sido utilizado también 

en otros estudios antecedentes (Feu, 1985; Nunes, 1990; Martins et al., 1991). 
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El entrevistador se desplazó de nuevo al centro escolar para solicitar a cada profesor 

que participase en un “juego” que consistía en calificar una ficha con varias tareas 

matemáticas, que había sido resuelta por un alumno, sin poder ver las respuestas. A 

fin de recoger a información pertinente para calificar los ejercicios de la ficha, los 

profesores podían formular al entrevistador todas las cuestiones que considerasen 

necesarias, sin límite de tiempo, pero sin acceder en ningún momento a la 

visualización directa de las respuestas del estudiante que aparecían en dicha ficha, 

hasta después de emitir su calificación. 

Para favorecer un comportamiento lo más natural posible no se informó a los 

profesores de los auténticos propósitos del entrevistador en relación a la investigación. 

La actividad se presentó de la siguiente manera: 

Entrevistador: Temos uma ficha de matemática de um aluno e agradecíamos que a 
classificasse. No entanto, vai classificá-la sem a ver. Para o efeito, pode fazer as perguntas 
que entender para obter a informação de que necessita para avaliar a ficha. 

 

El entrevistador respondía de forma concreta y escueta cuando la pregunta era clara, 

como en el siguiente fragmento: 

Professor: As situações problemáticas envolvem uma operação? 
Entrevistador: Sim. 

En cambio, solicitaba una reformulación de la pregunta cuando esta era ambigua o 

imprecisa: 

Professor: Para além da leitura e escrita de números que outras questões contempla? 
Entrevistador: O que lhe ocorre perguntar? 
Professor: Tenho de ser eu a perguntar? Ora bem… exercícios de relação entre a centena, dezena e a 
unidade? 
Entrevistador: Sim, contempla essa situação.  

 

Todas las cuestiones formuladas por los profesores durante o proceso de evaluación 

“ciega” da ficha de matemática fueron también grabadas y transcritas íntegramente. 

Finalizadas las preguntas, el profesor calificaba la ficha y, sólo después, se le permitía 

verla. Finalmente se le preguntaba: (a) si mantenía la calificación otorgada antes de 

verla y (b) qué criterios había tenido en cuenta para dicha calificación final (Anexo 1.2). 
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2.2.5.- Procedimiento de análisis de datos  

Análisis del contenido de las trascripciones 

A partir de las trascripciones de las respuestas registradas durante las entrevistas, así 

como durante la actividad de evaluación “ciega”, se realizó un análisis de contenido, 

para categorizar los criterios referidos (entrevista a los profesores), percibidos 

(entrevista a los alumnos) y utilizados (evaluación “ciega”). 

En primer lugar, las trascripciones de las respuestas fueron segmentadas, según un 

criterio semántico (veáse Montanero, 2016), en ideas, entendidas como una 

verbalización con sentido y completa de un pensamiento de emisor (Vala, 1996).  

En segundo lugar, se seleccionaron las ideas que hacían directamente referencia a 

criterios de evaluación, es decir, a indicadores o estándares implícitos que se tomaron 

como referencia para evaluar o calificar la solución de problemas matemáticos. Dichas 

ideas se extrajeron tanto de las respuestas de los informantes a las cuestiones de la 

entrevista, como en las preguntas que realizaban durante la evaluación “ciega”. 

En tercer lugar, se categorizaron dichas ideas. El sistema de categorías emergente se 

revisó en un proceso inductivo-deductivo de “comparación permanente” en el que, tras 

un primer ciclo de categorización, se examinaron las relaciones de semejanza entre 

algunas categorías, con objeto de modificar su definición, reagruparlas, diversificarlas y 

jerarquizarlas, hasta que se alcanzó una clasificación exhaustiva de categorías 

mutuamente excluyentes, teniendo también en cuenta clasificaciones criteriales 

precedentes (Martins et al., 1991). 

Finalmente se estimó la fiabilidad de la categorización, calculando el grado de 

concordancia entre dos codificadores (división del número de acuerdos entre 

codificadores por el total de categorizaciones efectuadas). Se obtuvo un 91% de 

acuerdos, resolviéndose las discrepancias por consenso. 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

17 

 

  

Medidas 

Para cuantificar la importancia concedida a cada una de los criterios de evaluación se 

calculó la proporción de profesores y alumnos que los mencionaron al menos una vez, 

es decir, el porcentaje de entrevistas en el que encontramos al menos un registro 

verbal vinculado a una categoría determinada. 

Igualmente, para cuantificar la utilización de cada uno de los criterios durante la 

evaluación ciega se calculó la proporción de profesores que verbalizó al menos un 

comentario o pregunta que fuera clasificada en una categoría criterial determinada.  

Para medir la discrepancia entre las categorías criteriales que encontramos en las 

entrevistas (criterios referidos por los profesores o percibidos por los alumnos) y los 

realmente utilizados en la actividad de evaluación ciega empleamos el Índice de 

Jaccard (Jaccard, 1901). La adaptación de esta medida al ámbito de la evaluación 

educativa (Martins et al., 1991; Nunes, 1990) consiste en una estimación cuantitativa 

que mide la proximidad entre las distribuciones de los criterios referidos y utilizados 

por cada uno de los profesores, mediante el siguiente cálculo: a/(a+b+c); donde “a” es 

igual al número de criterios referidos y utilizados por cada profesor, “b” es el número 

de criterios no referidos y utilizados, y “c” es el número de criterios referidos y no 

utilizados. Los valores resultantes varían de 0 a 1, siendo 0 el valor que significa la 

menor proximidad o convergencia entre criterios referidos y utilizados, y 1 la mayor 

convergencia. 

En el caso de los alumnos la fórmula es la siguiente: a/(a+b). En este caso, “a” 

representa el número de criterios utilizados por los profesor y percibidos por el 

alumno; “b” es el número de criterios utilizados por los profesor y no percibidos por 

los alumnos. Los valores resultantes varían también de 0 a 1, siendo 0 el valor que 

significa la menor proximidad o convergencia entre criterios utilizados por el 

profesorado y percibido por el alumnado, y 1 la mayor convergencia. 
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2.3.- Resultados 

El análisis de las trascripciones de las entrevistas y de las verbalizaciones grabadas 

durante la tarea de evaluación “ciega” generó un total de 21 criterios de evaluación, 

que posteriormente se agruparon en 6 dimensiones. La tabla 1 recoge el sistema de 

categorías que emergió al final del procedimiento inductivo de análisis de contenido, 

junto con algunos ejemplos de registros verbales. 

Tabla 1.  Sistema de categorías construido a partir de los registros verbales grabados en las entrevistas a los 
profesores (criterios referidos), a los alumnos (percibidos), así como durante la actividad de evaluación “ciega” 

(utilizados) 

Dimensiones Categorías (Criterios) Definición Ejemplos de registros 

A. Contenidos 
procedimentales 

A1 Operaciones Realización de algoritmos aritméticos 

 
Prof. 16:  «É preciso saberem fazer 
as operações. O cálculo é muito 
importante» (referido) 

A2 Tablas Memorización de hechos numéricos y 
tablas (como las tablas de multiplicar) 

Al. 65: «É preciso saber a tabuada» 
(percibido) 

A3 Cálculo mental Resolución "mental" de operaciones 
aritméticas (sin papel ni ningún otro 
apoyo) 

Prof. 2: «O cálculo mental que é 
também tão importante e também 
valorizo muito»(referido) 

A4 Escritura de números Escritura correcta de la representación 
numérica de cantidades 

Prof. 3: «Preenche lacunas?» 
(utilizado) 

A5 Reducciones Transformación de unidades de medida 
en múltiplos (más grandes) o 
submúltiplos (más pequeñas) 
 

Al. 83: «Ter atenção…nas 
transformações de metro para 
centímetro» (percibido) 

A6 Geometría Designación de propiedades sobre la 
posición o la forma de objetos en el 
espacio  

Prof 3: «Figuras geométricas?» 
(utilizado) 

A7 Automatización de 
técnicas 

Apropiación y dominio de algoritmos y 
técnicas "mecánicas" 

Al.120: « saber colocar os números, 
saber dividir  e saber quais os 
números para lá colocar. » 

B. Aspectos 
cognitivos 
 

B1 Razonamiento Habilidad para relacionar, argumentar y 
extraer conclusiones 

Prof. 1: «E exercícios de relação 
entre a centena, a dezena y a 
unidade?» (utilizado) 

B2 Comprensión Comprensión del enunciados del 
ejercicio (qué datos se dan y qué se 
pide) 
 

Prof. 7: «É importante a 
compreensão» (referido) 
 

B3 Creatividad Razonamiento sobre alternativas o 
estrategias innovadoras para resolver 
un problema 
 

Prof. 16: « Eu valorizo as diversas 
formas de chegar a uma resolução  
problemática» (referido) 

B4 Generalización Transferencia de una estrategia a otro 
caso o tarea similar 

Prof. 19: « Fazemos sempre coisas 
semelhantes que é para ver se eles 
conseguem de outra maneira 
resolver outros problemas… chegar 
lá» (referido) 

B5 Selección da operación Planificación o selección de los pasos u 
operaciones a realizar para resolver un 
problema 

Prof. 21: «É importante… se 
conseguem saber quando é que 
tem de fazer contas de menos, por 
exemplo» (referido) 

B6 Capacidad de análisis Descomposición de la tarea o problema 
en partes 

Prof. 7: «É importante  que nós a 
ajudemos a pensar nas coisas, a 
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analisar o problema...» (referido) 

B7 Capacidad de atención Focalización o distribución de la 
atención sobre elementos relevantes de 
la tarea 

Al. 62: «Estar com atenção,... estar 
mesmo com atenção...» (percibido) 

C. Aspectos 
formales 

C1 Presentación Limpieza y presentación formal del 
ejercicio, conforme a las normas 
establecidas 

Prof. 2 : «A apresentação também 
tem importância. Não gosto que 
uma criança me traga a prova toda 
suja, toda rasgada» (referido) 
 

C2 Notación/Indicación Otras cuestiones relacionadas con la 
escritura o las normas convencionales 
de representación simbólica de 
algoritmos  

Al. 1: «É preciso fazer bem os 
números» (percibido) 
 

D. Resultados D1 Resultados finales Corrección del resultado obtenido Prof. 1: “Nas outras perguntas, 
quantas questões é que tem 
erradas?” (utilizado) 

E. Auto-
regulación 
 

E1 Tiempo de resolución Ajuste al tiempo disponible Al. 4: «...fazer tudo rápido» 
(percibido) 
 

E2 Autonomía Resolución independiente, sin ayuda Prof. 13:  « ... a autonomia deles... 
quando eles conseguem fazer uma 
ficha sozinhos tem mais valor» 
(referido) 

E3 Esfuerzo/atención Persistencia y mantenimiento de la 
atención 

Prof. 18: “Tenho que ver (...) a 
atenção do aluno” (referido) 

F. Otros 
 

F 1 Otros Otros criterios ambiguos o inapropiados Prof. 16:  «Um aluno pode chegar a 
uma conclusão y eu perceber o que 
ele está a fazer, mas não ser a 
situação, sei lá...» (referido) 
 

 

2.3.1.- Criterios de evaluación referidos por los profesores en la entrevista 

El razonamiento matemático y la comprensión de los problemas son los criterios más 

referidos por la mayoría de los profesores (un 96% y un 53%, respectivamente). Los 

entrevistados declaran, en algunos casos, dar mucha importancia a este tipo de 

criterios “procesuales”, independientemente del resultado del problema (Prof. 17: 

“Podem errar uma conta que isso para mim não tem muita importância… se tiverem o 

raciocínio certo”). Algunos profesores destacan, además, el valor esencialmente 

formativo, más que sumativo, de este criterio, como se aprecia claramente en los 

siguientes fragmentos de la entrevista a uno de los profesores: 

Professor 7: O pensamento da criança é importante que nós entendamos, porque muitas vezes eles 
vão por um caminho que não é o correto, mas é o que eles pensaram, por isso há sempre uma certa 
lógica no pensamento da criança que muitas vezes é diferente da nossa e que nem sempre é a mais 
correta...mas é preciso entender qual foi a lógica que eles seguiram, para também podermos 
explicar e alterar algumas coisas.  
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Professor 7: É importante a compreensão. O objectivo principal da matemática é sempre a resolução 
de situações problemáticas. Se a criança compreende consegue chegar a um resultado favorável.  

 

Además de este criterio, en torno un 50% de los profesores declaran prestar mucha 

importancia también al cálculo mental y la corrección del resultado final del mismo. En 

algunos casos dependiendo del alumno que se trate, como se observa en el siguiente 

fragmento: 

Professor 21: Ponho uma cotação para cada pergunta e dependendo do aluno… se for o João, por 
exemplo, no raciocínio se acertar apesar da conta estar errada eu valorizo porque ele percebeu, mas 
um Bruno já não dou a mesma facilidade se o resultado estiver completamente errado, que eu não 
sei de onde é que vem… o valor que eu vou dar é muito inferior ao do João. 

 

Aunque la gran mayoría declara considerar tanto criterios procesuales (relacionados 

con los aspectos cognitivos de la solución del problema) como de resultado, algunos 

profesores manifiestan que este último es el más importante para la calificación de las 

tareas: 

Professor 5: Faço o somatório das perguntas que eles erraram e no final enquadro em Excelente, 
Bom Grande, Satisfaz e Não Satisfaz... Atribuo uma cotação a cada pergunta. Dou Satisfaz a um 
aluno que pode ter a ficha toda certa… mas não dou Bom Grande se eu tive que o apoiar em 
determinados aspetos. 

 

Sólo un 20% de profesores refiere finalmente la creatividad en la resolución del 

problema, como un criterio de evaluación relevante: 

Professor 16: É preciso eles também saberem fazer as operações… Eu aceito as diversas formas de 
chegar a uma resolução  problemática. 

2.3.2.- Criterios de evaluación percibidos por los alumnos en la entrevista 

En cuanto a la percepción de los estudiantes, durante la entrevista un 41% indicó 

cuestiones relacionadas con el Razonamiento matemático como uno de los criterios 

más importantes: “É preciso pensar, ler bem os problemas porque às vezes não são 

como nos parece…” (Alumno 67). 
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Sin embargo, el criterio que más frecuentemente se menciona es la realización de las 

operaciones aritméticas (73%), seguido de la corrección de los resultados finales (59%). 

Vemos dos fragmentos de las entrevistas que aluden a dichos criterios: 

Aluno 17: Tem que se fazer as contas todas bem e não ter erro para depois nós conseguirmos fazer a 
ficha de matemática toda... Nós temos de ter muito cuidado com as contas porque elas podem ser 
um bocadinho difíceis... então algumas vezes eu escrevo num papel as contas , outras vezes eu 
conto pelos dedos. 

Aluno 13: Na matemática é preciso puxar pela cabeça... a gente tem que saber as contas e saber os 
resultados sempre para a gente ter tudo certo... 

2.3.3.- Criterios de evaluación utilizados en la actividad de evaluación ciega  

El Razonamiento es también el criterio más utilizado por la gran mayoría de los 

profesores en la situación de evaluación “ciega” (93%), como se aprecia en el siguiente 

pensamiento que uno de los profesores verbaliza en voz alta: “Dava mais porque ele 

mostrou que tem raciocínio e cálculo, errou a conta talvez por não saber a tabuada” 

(Prof. 16). 

A la hora de evaluar la ficha de ejercicios de matemáticas, un 70% de los profesores 

solicita también información acerca de las operaciones aritméticas: “Em termos de 

operações fá-las corretas? (Prof. 16); mientras que un 80% pregunta cómo están 

escritos los números: “Tem questões sobre a escrita de números? Com éxito ou não? 

(Prof. 1). Casi todos (90%) hacen más que nada preguntas o comentarios sobre la 

corrección del resultado final, como se aprecia con especial claridad en los siguientes 

registros: “Na leitura e escrita de números, quantas erradas?” (Prof. 18); “Das 5 

questões errou muitas?” (Prof. 17); “Dava menos, a ficha é muito pequena… há coisas 

que não se perdoam” (Prof. 19). 

Por el contrario, apenas encontramos registros verbales de los profesores que se 

centren en evaluar la creatividad o alguno de los criterios de autorregulación. 
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2.3.4.- Comparación global entre los criterios de evaluación referidos, percibidos y 
utilizados 

La siguiente tabla permite comparar la frecuencia de ocurrencia de cada una de las 

anteriores categorías de registros verbales, junto con el porcentaje de sujetos que los 

verbalizó al menos una vez. 
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Tabla 2. Frecuencia y proporción de profesores y estudiantes que refirieron/percibieron cada criterio de evaluación 
en las entrevistas, así como de los profesores que los utilizaron en la actividad de evaluación “ciega” 

Dimensiones Categorías (criterios) Referidos Percibidos Utilizados 

2º 4º  Total 2º 4º Total 2º 4º Total 

A. Contenidos 
procedimentales 

A1 Operaciones 6 
(0,4) 

3 
(0,2) 

9  
(0,3) 

36 
(0,6) 

52 
(0,86) 

88 
(0,73) 

10 
(0,66) 

11 
(0,73) 

21 
(0,7) 

A2 Tablas 2 
(0,13) 

0 
 

2 
(0,06) 

7 
(0,11) 

22 
(0,36) 

29 
(0,24) 

5 
(0,33) 

6 
(0,4) 

11 
(0,36) 

A3 Cálculo mental 7 
(0,46) 

9 
(0,6) 

16 
(0,53) 

1 
(0,01) 

3 (0,05) 4 (0,03) 4 
(0,26) 

4 
(0,26) 

8 
(0,26) 

A4 Escritura de números 6 
(0,4) 

3 
(0,2) 

9  
(0,3) 

23 
(0,38) 

18 (0,3) 41 
(0,34) 

13 
(0,86) 

11 
(0,73) 

24 
(0,8) 

A5 Reducciones 0 
 

1 
(0.06) 

1 
(0,03) 

0  10 
(0,16) 

10 
(0,08) 

1 
(0,06) 

8 
(0,53) 

9  
(0,3) 

A6 Geometría 1 
(0,06) 

0 
 

1 
(0,03) 

0  2 (0,03) 2 (0,01) 3 
(0,2) 

4 
(0,26) 

7 
(0,23) 

A7 Automatización de 
técnicas 

4 
(0,26) 

3 
(0,2) 

7 
(0,23) 

2 
(0,03) 

14 
(0,23) 

16 
(0,13) 

11 
(0,73) 

4 
 (0,26) 

15 
(0,5) 

B. Aspectos 
cognitivos 
 

B1 Razonamiento 15 (1) 
 

14 
(0,93) 

29 
(0,96) 

15 
(0,25) 

35 
(0,58) 

50 
(0,41) 

14 
(0,93) 

14 
(0,93) 

28 
(0,93) 

B2 Comprensión 6 (0,4) 10 
(0,66) 

16 
(0,53) 

14 
(0,23) 

29 
(0,48) 

43 
(0,35) 

6 
(0,4) 

5 
(0,33) 

11 
(0,36) 

B3 Creatividad 2 
(0,13) 

4 
(0,26) 

6  
(0,2) 

1 
(0,01) 

3  
(0,05) 

4  
(0,03) 

0 
 

1 
(0,06) 

1  
(0,03) 

B4 Generalización 2 
(0,13) 

1 
(0,06) 

3  
(0,1) 

0 
 

0  
 

0 
  

1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2  
(0,06) 

B5 Selección de la 
operación 

2 
(0,13) 

2 
(0,13) 

4 
(0,13) 

3 
(0,05) 

7 
(0,11%) 

10 
(0,08) 

2 
(0,13) 

1 
(0,06) 

3  
(0,1) 

B6 Capacidad de análisis 1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2 
(0,06) 

0  2 0,03) 2 (0.01) 0 
 

0 
 

0 
 

B7 Capacidad de atención 0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

10 
(0,16) 

41 
(0,68) 

51 
(0,42) 

1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2  
(0,06) 

C. Aspectos 
formales 

C1 Presentación 0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

8 
(0,13) 

10 
(0,16) 

18 
(0,15) 

2 
(0,13) 

0 
 

2 
 (0,06) 

C2 Notación/Indicación 0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

0  
 

1 (0,01) 1 
 (0,008) 

1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2  
(0,06) 

D. Resultados D1 Resultados finales 7 
(0,46) 

8 
(0,53) 

15 
(0,5) 

29 
(0,48) 

42 (0,7) 71 
(0,59) 

12 
(0,8) 

15 (1) 
 

27 
(0,9) 

E. Auto-regulación 
 

E1 Tiempo de resolución 0 
 

0 
 

0  
 

3 
 (0,05) 

6 
 (0,1) 

9  
(0,07) 

0 
 

0 
 

0 
  

E2 Autonomía 3 
(0,2) 

1 
(0,06) 

4 
(0,13) 

0  2 (0,03) 2 
 (0,01) 

1 
(0,06) 

0 
 

1  
(0,03) 

E3 Esfuerzo/atención 0 
 

1 
(0,06) 

1 
(0,03) 

17 
(0,28) 

36 (0,6) 53 
(0,44) 

0 
 

0 
 

0  
 

F. Otros F 1 Otros 1 
(0,06) 

1 
(0,06) 

2 
(0,06) 

20 
(0,33) 

19 
(0,31) 

39 
(0,32) 

4 
(0,26) 

4 
(0,26) 

8 
(0,26) 

 

Si exceptuamos la escritura de números y los resultados finales, el porcentaje de 

profesores y alumnos que hacen una alusión directa en las entrevistas a cada criterio 

de evaluación difiere considerablemente. 
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También se observa una clara discrepancia entre los profesores que refieren cada 

criterio y los que realmente los tienen en cuenta en la evaluación ciega. La prueba Chi-

cuadrado detectó diferencias significativa en todas las categorías, salvo en los criterios 

relativos al razonamiento matemático, a la selección de operaciones aritméticas para 

resolver un problema y a los aspectos formales. 

El porcentaje de alumnos que considera la realización operaciones aritméticas, la 

comprensión del problema, la creatividad y la selección de operaciones como criterios 

relevantes se aproxima bastante al de profesores que realmente lo utilizó en la 

actividad de evaluación “ciega”. No ocurre lo mismo en el resto de criterios percibidos 

como importantes por un parte significativa de los estudiantes, cuyos porcentajes 

difieren bastante de los criterios utilizados. 

La siguiente figura refleja las diferencias globales entre las dimensiones generales de 

evaluación, en función del promedio de porcentaje de profesores y alumnos que las 

consideraron relevantes. La mayoría de los profesores refieren una mayor importancia 

a los resultados finales de los problemas, seguido de los aspectos procedimentales y 

cognitivos. La tendencia es similar en la percepción que declaran los alumnos. En el 

análisis global de los criterios realmente utilizados por los profesores en la actividad de 

evaluación ciega el “ranking” resulta ligeramente diferente (los aspectos cognitivos se 

valoran menos que los procedimentales). 
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Figura 1. Relevancia de los criterios generales de evaluación en función del porcentaje de profesores que los refirió 
en las entrevistas, el porcentaje que realmente los utilizó en la evaluación ciega y el porcentaje de alumnos que los 

percibió como importantes en las entrevistas. 

 

                                                                                                                                                                                               

 

El Índice de Jaccard, que mide la discrepancia entre los criterios referidos por los 

profesores y los realmente utilizados, varía entre 0 y 0,75 (X=0,38; DT=0,18). Sólo 9 de 

los 30 profesores obtuvieron valores superiores a 0,50 (ver Anexo 1.3), lo que sugiere 

una significativa distancia entre los criterios de evaluación referidos y utilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El Índice de Jaccard, que mide la proximidad entre los criterios percibidos por los 

alumnos y los utilizados por los profesores en la evaluación ciega, varía entre un 

mínimo de 0 y un máximo de 0,8. El promedio fue, en este caso, 0,25 y la desviación 

típica 0,15. El índice refleja una acentuada discrepancia en 10 de los 120 alumnos, (que 

obtienen valores de superiores a 0,50). 

2.3.5.- Diferencias de percepción en función del curso académico 

En cuanto al curso académico en que impartía docencia el profesorado no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a los criterios referidos en las 

entrevistas por los profesores de 2º y de 4º curso. Tampoco se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a los criterios utilizados en la evaluación ciega, salvo en las 

categorías Reducciones (X2=7,77; p<0,01) y Automatización técnicas (X2=6,53;  p=0,01). 

Por último, no se encontraron diferencias significativas entre el promedio de los 
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índices Jaccard obtenidos en la muestra de profesorado de 2º (X=0,42; DT=0,21) y la de 

4º (X=0,35; DT=0,17). 

En cambio, el porcentaje de alumnos de 2º curso que aludió a cada criterio fue mucho 

menor que el porcentaje de alumndo de 4º (salvo en escritura de números, donde no 

hay una diferencia significativa). El promedio de los resultados del alumnado de 2º 

curso en el índice de Jaccard (X=0,30; DT=0,17) fue también bastante más bajo que el 

de 4º (X=0,41; DT=0,24). Dicho de otro modo, la discrepancia entre la percepción de 

los alumnos de 2º con respecto a los criterios utilizados por sus profesores es mayor 

que en el alumnado de 4º (Figura 2). La prueba t de Student confirmó que se trata de 

una diferencia significativa (t=2,87; p=0,005). 

Figura 2. Promedios de los índices de Jaccard obtenidos en la muestra de profesores y alumnos de Enseñanza Básica 

 

2.3.6.- Diferencias de percepción del alumnado en función del rendimiento 
académico 

En cuanto al rendimiento académico, por último, la tabla 3 muestra una coincidencia 

en la percepción del alumnos con medio y bajo rendimiento en considerar las 
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operaciones aritméticas y los resultados finales como los criterios de evaluación más 

importantes para conseguir una buena calificación en Matemáticas.  

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de aparición de las categorías de criterios de evaluación en la entrevista a los 
alumnos (percibidos) en función del rendimiento académico (normal o bajo) 

Dimensiones Categorías (criterios) Normal Bajo 

A. Contenidos 
procedimentales 

A1 Operaciones 47  (0,78) 41  (0,68) 

A2 Tablas 15  (0,25) 14 (0,23) 

A3 Cálculo mental 2 (0,03) 2 (0,03) 

A4 Escritura de números 24 (0,4) 17 (0,28) 

A5 Reducciones 7  (0,11) 3  (0,05) 

A6 Geometría 1  (0,01) 2  (0,03) 

A7 Automatización de técnicas 8 (0,13) 8  (0,13) 

B. Aspectos 
cognitivos 
 

B1 Razonamiento 29  (0,48) 21  (0,35) 

B2 Comprensión 21  (0,35) 22  (0,36) 

B3 Creatividad 3  (0,05) 2  (0,03) 

B4 Generalización 0 0 

B5 Selección da operación 6  (0,1) 4  (0,06) 

B6 Capacidad de análisis 1  (0,01) 1  (0,01) 

B7 Capacidad de atención 28  (0,46) 23  (0,38) 

C. Aspectos formales C1 Presentación 8  (0,13) 10  (0,16) 

C2 Notación/Indicación 1  (0,01) 0 

D. Resultados D1 Resultados finales 31  (0,51) 40  (0,66) 

E. Auto-regulación 
 

E1 Tiempo de resolución 3  (0,05) 6  (0,01) 

E2 Autonomía 1  (0,01) 1  (0,01) 

E3 Esfuerzo 24  (0,4) 29  (0,48) 

F. Otros F 1 Otros 17  (0,28) 22  (0,36) 

 

Las diferencias entre el porcentaje de estudiantes con rendimiento normal vs. bajo que 

mencionaron (al menos una vez) cada criterio de evaluación no resultó 

estadísticamente significativa. Como se aprecia en la figura 3, las valoraciones globales 

son también muy similares en ambos grupos de alumnos. 
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Figura 3. Relevancia de los criterios generales de evaluación percibida por los alumnos (con rendimiento académico 
normal y bajo) en las entrevistas 

                                                                                                        

 

2.4.- Discusión 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que el profesorado de matemáticas de 

2º y 4º curso de Ensino Básico que participó en el estudio tiene una posición muy 

similar en relación a los criterios de evaluación de las pruebas matemáticas. Otorgan 

mucha importancia, no sólo a la corrección de las operaciones aritméticas y al 

resultado final, sino también a algunos criterios de índole cognitiva y procesual, 

relacionados principalmente con el razonamiento matemático (uno de los más 

importantes para casi el 97% de los profesores), y, en menor medida, con la 

comprensión del enunciado del problema y la selección de operaciones para 

resolverlo. En cambio, la mayoría no menciona explícitamente otros criterios 

relacionados con la autorregulación de las tareas, y solamente 2 profesores consideran 

importantes los aspectos formales de presentación de los ejercicios. 

Esta valoración del profesorado difiere bastante, sin embargo, de la percepción que 

sus propios estudiantes tienen, especialmente los de segundo curso1. Cabe destacar el 

                                                           
1
 Los alumnos de 2º mencionan en las entrevistas un número significativamente menor de criterios que los de 4º, lo 

que sugiere una escasa conciencia de las diversidad de elementos que se pueden tener en cuenta en la evaluación. 
Esto explicaría por qué, de acuerdo con el índice de Jaccard obtenido como promedio en la muestra de alumnos de 
2º, la discrepancia entre los criterios percibidos y utilizados en este nivel educativo es mayor que en 4º de 
Enseñanza Básica (figura 2). 
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hecho de que, en conjunto, un 41% de los estudiantes coincida en percibir que el 

razonamiento matemático tiene un peso significativo en las calificaciones de sus 

ejercicios; si bien para la gran mayoría (73%) lo más importante es la corrección de las 

operaciones y algoritmos aritméticos. A diferencia de los profesores, un 44% considera 

que la concentración o el esfuerzo tienen un peso muy relevante en las calificaciones, y 

un 15% que la presentación formal de los ejercicios es también muy importante. 

Los resultados de la observación de la actividad de evaluación “ciega” distan 

considerablemente de los resultados de las entrevistas, aunque se aproximan más a la 

percepción de los estudiantes que a la de los propios profesores. El único criterio que 

la gran mayoría de los profesores refiere explícitamente en las entrevistas y utiliza 

realmente en la actividad de evaluación es el razonamiento matemático. Los únicos 

criterios que apenas mencionan en las entrevistas y sobre los que tampoco solicitan 

información durante práctica de evaluación ciega son  los relativos a los aspectos 

formales y al tiempo invertido por el alumno. 

De acuerdo con las medidas obtenidas en el índice de Jaccard, no obstante, en casi un 

tercio de los profesores se observó una significativa discrepancia entre lo que “dijeron” 

en las entrevistas y lo que “hicieron” en la actividad de evaluación. Por el contrario, 

apenas una décima parte de los estudiantes entrevistados declararon una percepción 

muy diferente de lo que observamos en dicha actividad de evaluación.  

En definitiva, podemos concluir, por un lado, que la mayoría de los profesores de 

matemáticas de primer ciclo de Enseñanza Básica que participaron en el estudio 

consideran importante evaluar las tareas matemáticas, no sólo en función de criterios 

de resultado, sino también según criterios procesuales o de realización (Nunziati, 

1990). Estos últimos tienen una incidencia mayor en la evaluación formativa de los 

procesos de regulación del aprendizaje (Barbosa y Alaíz, 1994): se enfocan a detectar 

errores en el razonamiento o en la toma de decisiones sobre las operaciones 

aritméticas necesarias para resolver los problemas aritméticos, así como a facilitar la 

ayuda que los estudiantes necesitan (y no únicamente la calificación de su resultado). 

Sin embargo se echa en falta una mayor reflexión sobre otros criterios explícitamente 
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vinculados a la valoración de la autorregulación y el esfuerzo de los estudiantes. 

Tenemos evidencias de que, cuando se devuelve a los alumnos una simple calificación, 

su trabajo no mejora significativamente en una evaluación ulterior (Black y Wiliam, 

1998a). La información más útil para potenciar la autonomía de los estudiantes es 

aquella, de carácter cualitativo, que permite detectar los procesos en los que el 

alumno necesita afianzar o corregir: lo que hace bien y lo que puede mejorar.  

Por otro lado, la discrepancia encontrada entre los criterios referidos en las 

entrevistas, percibidos por sus alumnos y utilizados en la actividad de evaluación ciega, 

es coherente con los resultados de otras investigaciones antecedentes en 4º curso 

(Feu, 1985; Nunes, 1990; Martins et al., 1991). Sugieren una insuficiente conciencia de 

buena parte del profesorado acerca de los criterio de evaluación que realmente 

subyacen a las actividades de evaluación de la solución de problemas matemáticos. En 

línea con las conclusiones de Barreira e Pinto (2005) en una investigación longitudinal 

desarrollada en Portugal de 1990 a 2005, cabe pensar que los profesores se adhieren 

conceptualmente a criterios de evaluación formativa, a pesar de que sus práctica 

permanecen todavía ancladas en muchos caso en una perspectiva sumativa.  

La escasa convergencia entre los criterios que los profesores declaran y los que 

perciben sus propios alumnos pone de manifiesto la necesidad de un mayor diálogo 

profesor-alumno en este sentido. En un estudio ya clásico Amigues e Guignard-

Andreucci (1981), evidenciaron la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de la 

información que se suministra a los estudiantes sobre la evaluación de las tareas, así 

como las contradicciones entre el planteamiento de dichas tareas y los criterios de 

evaluación y calificación. La clarificación y la comprensión de los criterios por parte de 

los estudiantes tiene una importante influencia en el impacto que la evaluación tiene 

sobre el aprendizaje (Bonniol, 1986). No se trata simplemente de comunicar con 

precisión qué y cómo se va a evaluar a los estudiantes. Más allá de la evaluación 

formativa es necesario promover una evaluación formadora (Sanmarti, 2007). Dicho 

con otras palabras, es necesario que el estudiante participe activamente en la 

concreción y aplicación de los criterios de evaluación; no únicamente como objeto de 
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la evaluación, sino también como sujeto activo del proceso de evaluación desde su 

inicio. 

3.- ESTUDIO II. Análisis de los criterios y la práctica evaluativa 
de la solución de problemas aritméticos en actividades de 
evaluación pública focalizada  

Desde el clásico estudio de Black y Wiliam (1998b) “Inside the Black Box”, contamos con 

abundantes evidencias de las ventajas de la evaluación formativa de cara al aprendizaje 

de los estudiantes (Hattie & Timperley, 2007; Sach, 2012; Teddlie, Stringfield & 

Reynolds, 2000). La evaluación formativa se basa fundamentalmente en la información 

que obtenemos en la interacción directa con los estudiantes durante las actividades de 

aprendizaje, con objeto de adaptar la ayuda educativa a sus necesidades específicas de 

aprendizaje. Para ello, los profesores emplean principalmente diversas estrategias de 

indagación y feed-back, en situaciones diversas de heteroevalaución y co-evaluación 

(Black et al. 2003). 

En la literatura el concepto de feed-back ha sido considerado en gran medida como el 

componente fundamental de la evaluación formativa (Sadler, 1989). A diferencia de la 

clásica concepción conductista, el feed-back no se dirige sólo al resultado de una 

respuesta, sino al propio proceso que conlleva la regulación de la tarea (Hattie, 2009). 

Tunstall y Gipps (1996) distinguen dos tipos de feedback: el evaluativo, que implica um 

juicio de valor sobre o el trabajo del alumno; y el descriptivo, relacionado con el 

proceso de resolución de la tarea. Este último es esencial para que la evaluación 

formativa contribuya realmente a que los estudiantes mejoren la autorregulación de 

sus aprendizajes (Fernandes, 2005, 2006; Price et al., 2010).  

A pesar de su importancia, la caracterización del feed-back verbal no es el único 

elemento relevante de las actividades de evaluación formativa en el aula (Sadler, 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

32 

 

  

2013). Es necesario estudiar también las estructuras típicas y las estrategias de gestión 

que los profesores emplean para desarrollarlas en el aula. 

Entre las estrategias de gestión de actividades de evaluación formativa típicas de las 

clases de Matemáticas, podemos descar dos opciones fundamentales: la evaluación 

privada y la pública (Montanero, 2016). Básicamente, ambas alternativas se diferencian 

en función del grado de individualización y exteriorización de la supervisión de una 

determinada tarea. 

La evaluación privada es la alternativa más individualizada. Consiste en acercarse a la 

mesa de trabajo de los alumnos que presumiblemente necesitarán ayuda, observar lo 

que hacen y preguntarles acerca de las operaciones o decisiones que van tomando. Ello 

facilita la obtención de información sobre las dificultades del alumno y, sobre todo, la 

posibilidad de ofrecerle una ayuda adecuada a las mismas. Puede ejercese 

selectivamente cuando sólo se evalúa a algunos alumnos escogidos, ya sea al azar o por 

necesitar más ayuda que otros compañeros; o exhaustivamente, cuando el profesor 

evalúa el trabajo de todos y cada uno de los alumnos, en la propio aula o llevándoselo a 

casa. Este segundo subtipo de estrategia consume mucho más tiempo, por lo que suele 

ser más frecuente cuando la evaluación conlleva la calificación del alumno. De hecho, es 

frecuente que los profesores diseñen también una variante colaborativa de esta última 

modalidad (la co-evaluación privada entre iguales), que facilita que los estudiantes se 

impliquen más activamente en los procesos de supervisión de su propio aprendizaje 

(Montanero, Lucero y  Fernández, 2014). 

La otra alternativa, la evaluación pública, consiste en poner en común, paso a paso, el 

ejercicio que se está realizando, es decir, intercalando un episodio de discusión. Esto 

puede a su vez acometerse de varias maneras. 

La primera, que denominaremos evaluación pública colectiva, consiste en resolver un 

problema conjuntamente intentando dar participación verbal al mayor número de 

alumnos posible, por ejemplo, pidiendo a uno o varios niños que digan qué creen que 
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nos pide el problema, a otros que datos nos dan, etc. Se pretende, por tanto, que todo 

el gupo-clase colabore en la solución del problema bajo la coordinación del profesor. 

Una última alternativa muy frecuente es la evaluación pública focalizada, basada 

típicamente en sacar a un alumno a la pizarra (alumno-diana) para que resuelva todo o 

una parte de la tarea. Se trata de una actividad más compleja de lo que a primera vista 

pueda parecer. La mayor dificultad de esta alternativa estriba en conseguir que el resto 

de alumnos que permanece en sus pupitres (alumnos-observadores) participen también 

en la evaluación y revisen su ejercicio, a partir del modelo que se discute en el encerado 

o en la pizarra digital. 

Apesar de la fuerte implantación de esta última práctica evaluativa, principalmente en 

Matemáticas, sorprende que no se encuentren investigaciones centradas en describir 

sus peculiaridades didácticas y comunicativas. En el contexto de la enseñanza de las 

Matemáticas se ha documentado de un modo general cómo los profesores gestionan la 

interacción con grupos más o menos amplios de alumnado (Brendefur & Frykholm, 

2000); qué rol desempeña el discurso del aula en la estructura de participación 

(Blanton, Berenson & Norwood, 2001), en la interpretación de las normas que regulan 

las actuaciones del aula (Planas, 2005) y en el andamiaje de los aprendizajes 

matemáticos (Nathan & Knuth, 2003); cómo se integran las aportaciones verbales de los 

alumnos en los procesos cognitivos (Rosales et al., 2008a, 2008b, 2012) y emocionales 

(Blanco, 2015) implicados en la solución conjunta de los problemas ariteméticos, así 

como en la construción de significados matemáticos (Rojas, 2011). Sin embargo, no 

hemos encontrado estudios que aborden específicamente el análisis de estas estrategias 

de interacción en el contexto de las actividades típicas de evaluación focalizada. 

En este sentido, el objetivo de investigación de este segundo estudio empírico se centra 

en analizar cualitativa y cuantitativamente la estructura, contenido y funcionalidad de la 

interacción verbal en las actividades de evaluación pública focalizada de problemas 

matemáticos. Pretendemos, por un lado, analizar la dinámica comunicativa que 

caracteriza a este tipo de prácticas de evaluación formativa, desde el punto de vista de 

la estructura de las transacciones entre los diversos actores (profesor, alumno-diana y 
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resto de alumnos), así como el tipo de ayudas que se verbalizan durante el transcurso 

de la actividad. Por otro lado, en relación al Estudio I de esta tesis, nos interesa anailizar 

los criterios de evaluación que subyacen a los mensajes de feed-back; de modo que 

contemos con más información de los criterios que realmente orientan la práctica 

evaluativa de la solución de problemas aritméticos. 

3.1.- Método 

El estudio se diseñó desde un enfoque mixto y fundamentalmente descriptivo. El 

método de investigación se centró en el análisis cuantitativo y cualitativo de las 

trascripciones verbales de la interacción registrada en el aula durante actividades de 

evaluación pública de problemas matemáticos. Cada actividad se centró en la 

evaluación conjunta (con un alumno-diana en la pizarra) de un solo problema 

matemático, previamente resuelto de manera individual por cada uno de los 

estudiantes.  

3.1.1.- Participantes 

Se seleccionaron intencionalmente 6 grupos-clase de 4º curso de Ensino Basico en 

centros escolares muy próximos, situados en el distrito de Lisboa (Portugal), y un nivel 

socioeconómico similar (medio-bajo). Salvo uno de los grupos-clase, anormalmente 

reducido (14 alumnos), el resto contaba con una ratio dentro de los estándares (entre 

20 y 25 alumnos por clase). 

El profesorado que participó libremente en la investigación se conformó con las 

maestras que impartían matemáticas en dichos grupos. Todas eran mujeres. Como se 

aprecia en la tabla siguiente, tenían más de 10 años de experiencia docente, pero eran 

relativamente jóvenes (etre 32 y 52 años). 
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Con cada grupo-clase y profesora estaba previsto grabar 4 actividades de evaluación 

pública. Sin embargo, por diversas razones (enfermedad, mala calidad de sonido, 

interrupciones durante la grabación audiovisual, etc.), finalmente no fue posible grabar 

o recuperar la grabación de 8 de las 24 actividades. Así, sólo en la Escuela I se 

consiguió grabar con calidad suficiente las 4 actividades de evaluación pública (en 4 

días diferentes). En el polo opuesto, de la profesora de la Escuela V sólo se consiguió 

recuperar la grabación de una actividad. Como se aprecia en la tabla siguiente, en total 

se analizaron, por tanto, 16 actividades de evaluación, que conformaron los casos, 

objeto de análisis (Tabla 4). 

Tabla 4. Categorías de la dimensión I: estructura de la participación 

Casos Escuela Grupo Profesoras Estudiantes Actividades 

Edad Experiencia  Número Edad  Problemas 

1-4 I A 52 28 14 9-10 1, 2, 3, 4 

5-8  B  37 14 21 9-10 1, 2, 3 4 

9-11 II  C 32 10 24 9-10 1, 2, 3 

12 y 13 III  D 45 24 23 9-10 1, 4 

14 y 15 IV  E 35 15 20 9-10 3, 4 

16 V  F 40 19 21 9-10 4 

 

3.1.2.- Materiales 

Materiales de registro y análisis de la interacción 

Para registrar los intercambios verbales entre los miembros de cada pareja se empleó 

una cámara de vídeo digital. Los registros audiovisuales fueron posteriormente 

transcritos en papel. Los análisis cuantitativos se realizaron con la aplicación informática 

SPSS 20.0. 
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Problemas matemáticos 

Las actividades de evaluación pública se centraron en 4 problemas matemáticos con 

enunciado verbal no-estandarizados, es decir, cuya resolución requería una 

comprensión situacional, más que la mera aplicación mecánica de algoritmos (Depaepe, 

De Corte & Verschaffel, 2010). Fueron extraídos de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico implementadas por el Ministerio de Educación para evaluación la 

competencia matemática en la Educación Primaria2: 

 El problema 1 requería la interpretación de un gráfico de barras agrupadas que 

representaba la práctica de diferentes deportes en un colegio, en función del 

sexo. 

 El problema 2 consistía en la comparación de la altura de diferentes niños, cuyas 

medidas había que extraer a partir de datos representados en un dibujo. 

 El problema 3 requería calcular el número de combinaciones que se podía realizar 

con 4 elementos, tomados de 2 en 2. 

 El problema 4 requería sumar y restar precios de artículos de ropa que se 

exponían en el escaparate de una tienda con su precio anterior y el actual 

(rebajado). 

3.1.4.- Procedimiento 

Recogida de datos 

Los datos se obtuvieron a partir de los registros verbales, grabados en 16 actividades de 

evaluación pública focalizada de la solución de problemas matemáticos en 6 aulas de 4º 

curso de Ensino Basico. 

                                                           
2
 Las pruebas pueden consultarse en la siguiente dirección: http:// bi.gave.mine-edu.pt. Los materiales de cada uno 

de estos ejercicios están disponibles en el Anexo 2.1. 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

37 

 

  

Como suele ser habitual, las actividades de evaluación pública estuvieron precedidas de 

una sesión inicial (45-55 m.) en la que los alumnos hicieron las fichas correspondientes 

a los 4 problemas individualmente. El profesor circulaba por el aula suministrando 

ayuda a los alumnos que la demandaban (puntualmente cuando observaba que un 

alumno se equivocaba o distraía le llamaba la atención). Esta sesión previa no fue 

grabada. 

Después de un descanso (recreo o almuerzo), tenía lugar la sesión de evaluación 

pública. El profesor sacaba a un alumno a la pizarra para resolver un problema y 

evaluarlo (10-15m.). En la siguiente sesión solicitaba a otro alumno que resolviera otro 

problema en la pizarra y así sucesivamente (en el orden que especifica su numeración). 

El análisis de la interacción verbal y el discurso evaluativo se obtuvo a partir del registro 

audiovisual, y la posterior transcripción, de cada una de dichas actividades de 

evaluación (Anexo 2.2).  

Análisis de datos  

Las trascripciones de los registros verbales obtenidos durante el desarrollo de las 

diferentes actividades típicas de evaluación pública fueron segmentadas en turnos y 

mensajes. Los mensajes son unidades funcionales de información (Wells, 2001),  con 

sentido pleno en su contexto de enunciación, y que, por tanto, no pueden 

descomponerse en unidades más elementales sin perder su potencialidad comunicativa 

en ese contexto (Coll, Onrubia & Mauri, 2008). 

Para analizar la función comunicativa de dichos mensajes en los contextos de eduación 

formal es esencial tener en cuenta los roles tipícamente asignados a los emisores. En el 

caso de las actividades de evaluación pública en el aula, además de la discriminación 

entre los roles de profesor y estudiante, cabe discriminar en este último emisor dos 

tipos de actores, en función del rol que los estudiantes suelen asumir: el alumno-diana 

que sale a la pizarra; y los alumno-observadores, que permanece en su lugar de trabajo, 
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y que pueden participar en la actividad individual o colectivamente (mediante 

verbalizaciones "a coro" de varios alumnos). 

El sistema de categorías para clasificar los mensajes se construyó con un enfoque 

deductivo. Los núcleos categoriales fueron predefinidos, integrando y adaptando, 

principalmente dos sistemas teóricos de análisis que se han utilizado en estudios 

previos para analizar la interacción profesor-alumno en la solución conjunta de 

problemas aritméticos (García & Montanero, 2005; Rosales et al., 2008a). 

Se tuvieron en cuenta dos dimensiones fundamentales de análisis: la estructura de la 

participación de cada ciclo de interacción y la función de ayuda de los mensajes. 

Además, se analizó el contenido matemático que se abordó específicamente en los 

mensajes de evaluación y feed-back. A continuación justificaremos cada una de estas 

dimensiones o criterios que dan sentido teórico a la interpretación del sistema de 

categorías.  

Dimensión I: estructura de la participación. El discurso del aula, como casi cualquier 

otro acto comunicativo, es esencialmente interdependiente. Si analizamos los 

mensajes del hablante aisladamente, sin tener en cuenta su vinculación a los mensajes 

previamente recibidos, si obviamos el papel que cada interlocutor desempeña en cada 

momento proceso, podemos perder información relevante sobre su auténtico sentido 

comunicativo; de ahí que una dimensión que conviene considerar, particularmente en 

la investigación sobre el discurso evaluativo en el aula, es el rol que ocupa cada turno o 

mensaje en la estructura de cada ciclo de interacción que se establece en la actividad 

de aprendizaje. Dicho análisis permite además delimitar secuencias típicas o patrones 

que caracterizan a diferentes situaciones comunicativas. 

Diversos autores ya clásicos en la investigación sociolingüística (Edwards y Mercer, 

1988; Cazden, 1991; Mehan, 1979) describieron un patrón sistemático de 

comunicación característico del discurso del aula. En profesor pregunta o solicita algo a 

los estudiantes (I= Indagación/Iniciación); uno de ellos contesta o lleva a cabo esa 

acción (R= Respuesta) y, finalmente, el profesor evalúa dicha respuesta o explicita un 
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acuerdo (E=Evaluación). La IRE es una estructura comunicativa tripartita que se repite 

una y otra vez, cíclicamente. Paralelamente otros autores han ahondado en los 

matices de esta estructura discursiva e incluso han identificado patrones con una 

estructura de participación ligeramente diferente. Es el caso de la estructura IRF, 

descrita por Sinclair y Coulthard (1975), Chi (1996), Graesser, Person y Magliano (1995) 

y especialmente por Wells (2001), en el que el profesor no se limita a evaluar la 

respuesta del alumno, sino que le ayuda o incita a que él mismo o un compañero la re-

elabore. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en nuestro análisis categorizamos los 

mensajes de Iniciación, Respuesta, Evaluación y Feed-back, como se muestra en la 

Tabla 5, con objeto de identificar los patrones de IRE o IRF, predominantes.   

Tabla 5. Categorías de la dimensión I: estructura de la participación 

Categoría Cod. Definición 

1.- Iniciación I  Suscitación inicial de un ciclo comunicativo a través de 
una pregunta o indicación 

2.- Respuesta R  Verbalización vinculada a la iniciación del interlocutor 

3.- Evaluación E  Valoración de acuerdo (explícito o implícito) 

 Valoración de desacuerdo (explícito o implícito) 

4.- Feed-back F  Verbalización que completa la respuesta o elicita una re-
elaboración de la misma 

 

Dimensión II: función de ayuda del mensaje. Para analizar la función de ayuda de los 

mensajes hemos partido de una propuesta anterior, diseñada para contextos de 

supervisión de tareas escolares, caracterizadas por interacciones esencialmente 

dialogales (García y Montanero, 2004; Montanero y García, 2005). 

En primer lugar, la investigación sobre el discurso educativo ha identificado tres tipos 

de ayudas que comportan esencialmente elicitar o dirigir el pensamiento o la acción del 

interlocutor (Berkowitz y Gibbs, 1983; Teasley, 1997): la gestión, la instrucción y la 

indagación. 

Los dos primeros tipos de verbalizaciones se manifiestan normalmente mediante 

expresiones imperativas. Mientras que la gestión aborda aspectos contextuales o de la 
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actividad, la instrucción se centra en aspectos específicos de la tarea, ya sea orientando 

la atención del interlocutor hacia algún elemento, la planificación de la estrategia para 

resolverla o las acciones concretas que conlleva. Las instrucciones puede, constituir una 

ayuda externa, interna o de feed-back; no son necesariamente correctivas, pero 

conllevan siempre un grado de participación bajo del interlocutor (Sánchez, 2005). 

La tercera ayuda, la que hemos denominado indagación, se verbaliza, en cambio, de 

forma interrogativa: con preguntas que suscitan una evocación del conocimiento 

previo, una inferencia basada en mayor medida en información disponible en la tarea o, 

por último, la manifestación o solución de una duda. 

El sistema de categorías contempla también tres tipos de ayudas que no demandan 

ninguna acción del compañero pero sí conllevan la exteriorización de información, con 

mayor o menor explicitud, al objeto de compartirla en el proceso de colaboración. La 

señalización y elaboración son ayudas, extensamente documentadas en el análisis de 

las explicaciones más o menos monologales (Sánchez, Rosales & Cañedo, 1999). Los 

profesores expertos suelen identificar el tema o tarea que van a explicar, señalizan una 

idea en el esquema organizativo de la explicación, o explicitan verbalmente un 

elemento (por ejemplo un dato relevante) de la tarea. En las elaboraciones, en cambio, 

se explica una idea conceptual o procedimental, lo que supone una contribución, más 

allá de la información literal que puedan suministrar los materiales de la tarea. La 

frontera entre la señalización y la elaboración puede ser en ocasiones ambigua: la 

primera implica fundamentalmente una repetición que otorga énfasis o que ayuda a 

delimitar segmentos de información relevante para un momento preciso de la 

discusión; mientras que la elaboración supone una transformación significativa y 

personal de la información pública.  

Las tres últimas categorías de ayuda tienen como denominador común su vinculación 

directa a un mensaje anteriormente verbalizado. 
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La más simple es la valoración de acuerdo o no acuerdo que frecuentemente cierra un 

ciclo de intercambios comunicativos. Se trata de una evaluación que, en caso de 

desacuerdo, no aporta información explícita para corregir el presunto error. 

La bibliografía especializada distingue, además, entre contribuciones competitivas y no 

competitivas (Berkowitz y Gibbs, 1983) o, lo que significa casi lo mismo, consenso 

orientado al conflicto o a la integración (Weinberger y Fischer, 2006). En nuestro 

sistema de análisis hemos preferido simplificar la denominación de las respectivas 

categorías con los términos de corrección y re-elaboración, respectivamente. La 

corrección debe referenciar explícitamente aquello con lo que no se está de acuerdo y 

proponer una alternativa. Esta referencia, sin embargo, puede presentar matices. La 

corrección puede estar directamente vinculada a una respuesta previa supuestamente 

errónea, o bien “reflejar” un hipotético error implícito en el razonamiento que se 

pretende refutar (García, Bustos y Sánchez, 2015). Una de las interacciones 

colaborativas de más calidad sería aquella corrección conjunta en la que el propio 

sujeto participa, con ayuda del compañero, en revisar su propio error, verbalizando una 

alternativa de respuesta y/o justificando el porqué. 

La re-elaboración, por último, no tiene un carácter correctivo, sino más bien aditivo: 

aporta una ampliación, reformulación, recapitulación o “ensamblaje (Duran y Monereo, 

2005) de las ideas expresadas total o en parte por el interlocutor (Tabla 6). 
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Tabla 6. Categorías de la dimensión II: función de la ayuda 

Categoría Definición 

1.- Gestión  Solicitudes de utilización del espacio y/o de los materiales. 

 Distribución de periodos para la realización de la tarea , solicitud de tiempo para pensar, etc. 

 Peticiones u ofertas de ayuda. 

 Solicitud de intervención o implicación en la actividad, moderación de turnos, expresiones de ánimo... 

 Amonestaciones, advertencias, etc. 

2.- 
Instrucción 

 Instrucciones estratégicas que conllevan orientaciones más o menos genéricas sobre cómo hacer la tarea 
o cómo abordar aspectos de la misma. 

 Acciones imperativas que dirigen directamente la atención hacia algún aspecto o información específica 
de la tarea La operación conlleva. 

 Indicaciones precisas sobre los pasos o decisiones que se deben tomar para resolver la tarea o una parte 
de la misma (pueden incluir sus resultados).  

3.- 
Indagación 

 Preguntas dirigidas a facilitar una inferencia (conceptual o procedimental), derivada directamente de la 
información que se suministra en la tarea. 

 Preguntas dirigidas a evaluar la comprensión de información u otros aspectos de la tarea. 

 Preguntas dirigidas a recuperar un conocimiento previo, académico o cotidiano, relacionado con la tarea. 

 Preguntas dirigidas a que el interlocutor exprese una duda o en qué grado está de acuerdo. 

4.- 
Señalización 

 Explicitación de un índice o esquema de organización de las ideas. 

 Explicitación (sin apenas reformulación) de datos o información disponible en el enunciado de la tarea. 

 Explicitación verbal del tema, tarea o demanda que vertebra la colaboración. 

 Explicitación verbal acciones o intenciones de actuación sobre la tarea.  

5.- 
Elaboración 

 Enunciación verbal de una o varias ideas o contenidos conceptuales (características, tipos, eventos, 
funciones, partes) o de la relación entre una o más ideas, que conlleva una transformación o ampliación 
significativa de la información disponible (ya sea a partir de una evocación de conocimientos previos o 
de una inferencia). 

 Ejemplificación (caso, analogía o digresión) de una idea. 

 Enunciación o reformulación verbal de las estrategias, operaciones o decisiones para resolver la tarea 
(pueden incluir sus resultados). 

 Ejemplificación (modelo). 

6.- Duda o 
emoción 

 Enunciación de una duda concreta sobre la tarea. 

 Verbalización explícita de una emoción relacionada con la tarea (desánimo, frustración, confusión, etc.). 

 Expresión de no comprensión o de estados de duda inespecífica sobre la tarea. 

 Verbalización poco explícita que sugieren emoción/es relacionadas con la tarea (desánimo, frustración, 
confusión, etc.). 

7.- 
Valoración 

 Valoraciones positivas de consenso o refuerzo de una exteriorización del interlocutor (implícita o 
explícita). 

 Valoraciones negativas de no conformidad, discrepancia o desacuerdo explícito con el interlocutor. 

8.- 
Corrección  

 Heterocorrección que, independientemente de que conlleve explícita o implícitamente una valoración 
de no acuerdo con una externalización a la que se vincula, va seguida de la propuesta de una alternativa. 

 Autocorrección de una respuesta o externalización anterior, directa o indirectamente derivada de una 
elicitación del interlocutor (no por una auto-rectificación espontánea). 

9.- Re-
elaboración 

 

 Ampliación o reformulación con otras palabras de una idea externalizada por el interlocutor 

 Justificación de una idea externalizada por el interlocutor 

 Ejemplificación de una idea externalizada por el interlocutor 

 Recapitulación de ideas total o en parte externalizadas por el interlocutor 

 

Dimensión III: contenido matemático de los mensajes. La última dimensión de análisis 

se centra en el qué del discurso, es decir, en el contenido matemático, objeto de 

evaluación. Por un lado, se categorizaron los diferentes procesos de solución del 

problema matemático, objeto de evaluación (Tabla 7). Generalmente, dichos procesos 
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se abordan en episodios de interacción desarrollados de un modo más o menos lineal 

(véase Rosales et al., 2008b), de modo que la actividad suele comenzar centrándose en 

la comprensión del problema y finaliza con la resolución y revisión (aunque no siempre 

es exactametne así). Por otro lado, se clasificaron los criterios de evaluación que 

implícitamente reflejaban los mensajes de evaluación y feed-back de las profesoras, de 

acuerdo con la taxonomía que empleamos en el estudio anterior (Tabla 8)3. 

Tabla 7. Categorías de la dimensión III: contenido matemático (procesos de solución del problema) 

Categoría Definición 

Comprensión del problema  Lectura del enunciado, interpretación o representación de los datos del problema 

Planificación de operaciones  Selección de la estrategia o las operaciones para resolver el problema 

Resolución de operaciones  Resolución de algoritmos y cáculo de operaciones matemáticas 

Revisión  Identificación, interpretación y/o confirmación del resultados final 

Tabla 8. Categorías de la dimensión III: contenido matemático (criterios de evaluación) 

Categoría Definición 

Contenidos 
procedimentales 

 Realización de algoritmos aritméticos 

 Memorización de hechos numéricos y tablas (como las tablas de multiplicar) 

 Resolución "mental" de operaciones aritméticas (sin papel ni ningún otro apoyo) 

 Escritura de números 

 Transformación de unidades de medida en múltiplos (más grandes) o 
submúltipos (más pequeñas) 

 Apropiación y dominio de algoritmos y técnicas "mecánicas" 

Habilidades 
cognitivas 

 Comprensión y razonamiento sobre el enunciados de problemas (qué datos se 
dan y qué se pide) 

 Razonamiento sobre alternativas o estrategias innovadoras para resolver un 
problema 

 Transferencia de una estrategia a otro caso o tarea similar 

 Planificación o selección de los pasos u operaciones a realizar para resolver un 
problema 

 Descomposición de la tarea o problema en partes 

 Focalización o distribución de la atención sobre elementos de la tarea 

Aspectos 
formales 

 Normas convencionales de representación simbólica de algoritmos 

 Otras cuestiones relacionadas con la escritura o presentación formal de la 
solución del problema 

Resultado  Corrección del resultado obtenido 

Autorregulación  Autonomía 

 Distribución del tiempo 

 Persistencia y mantenimiento de la atención 

 

                                                           
3
 Nótese que, a diferencia de estudios previos (Del Río et al., 2000; Rosales et al., 2008), en esta investigación no se 

clasifícó el grado de participación que el profesor concedía a los alumnos, ni se realizó realmente un análisis 
proposicional de cada uno de los ciclos de interacción. Con objeto de poder contrastar los resultados con el Estudio 
I de esta tesis, optamos por centrarnos principalmente en los criterios de evaluación y en los tipos de ayuda que se 
ponían de manifiesto en los mensajes de evaluación y feed-back, identificados en las secuencias IRE e IRF. 
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Verificación y credibilidad 

El análisis del discurso requiere finalmente un esfuerzo importante para verificar y 

demostrar la credibilidad de sus resultados. Entre las diversas estrategias para 

conseguirlo podemos destacar dos. 

Por un lado, se ha revisado en profundidad la coherencia y la adecuación inferencial del 

sistema de categorías. Para ello, además de una extensión revisión bibliográfica para 

justificar y fundamentar teóricamente dicho sistema, los investigadores realizaron un 

análisis preliminar con una muestra de fragmentos de trascripciones, en el que se 

matizó y detalló la definición de las categorías, al tiempo que se comprobó que 

resultaba suficientemente exhaustivo y carecía de contradicciones. 

Por otro lado, este procedimiento de triangulación de observadores se aprovechó 

también para analizar la concordancia en la aplicación del anterior sistema de 

categorías. El material documental generado ofrece la ventaja de permitir re-observar 

los intercambios comunicativos cuantas veces se quiera, sin pérdida de información. 

Ello permitió que dos investigadores categorizaran de forma independiente un conjunto 

relativamente amplio de fragmentos del discurso (un episodio de 51 mensajes escogido 

al azar) de acuerdo con el sistema de códigos y categorías. Tras un entrenamiento, la 

cuantificación de la fiabilidad, mediante el cálculo del índice de Kappa-Cohen, resultó 

muy satisfactoria (Tabla 9), lo que sugiere que el sistema de categorías es claro, 

coherente y objetivo.   

Tabla 9. Coeficientes de fiabilidad interjueces de la categorización sobre una muestra de 51 
mensajes 

Dimensión K p 

Estructura participación 0,76 <0,001 

Función de ayuda  0,91 <0,001 

Proceso de solución del problema 0,5 <0,001 

Criterios de evaluación 0,57 <0,001 

 

En las dimensiones relativas a la estructura y a la función de las interacciones se 

obtuvieron índices de fiabilidad muy elevados. El porcentaje de concordancia en la 
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identificación de cada categoría fue superior al 70% en todas las categorías salvo en las 

Iniciaciones y Elaboraciones, donde se registraron el mayor número de discrepancias. 

En la dimensión Estructura de participación un 50% de los mensajes, categorizados 

como Iniciación por uno de los observadores, fueron interpretados como Feed-back por 

el otro. En el análisis de la función de ayuda, un 57% de los mensajes, categorizados 

como Elaboración por uno de los investigadores, fueron interpretados como 

Señalización o como Corrección por el otro. 

En cambio, en las dimensiones relativas al proceso de solución del problema y a los 

criterios de evaluación los índices fueron peores, probablemente por que el 

entrenamiento de uno de los evaluadores fue mucho menor. 

3.2.- Resultados  

Los resultados de este estudio derivan del análisis de las grabaciones audiovisuales y las 

trascripciones de cada una de 16 actividades de evaluación pública de problemas 

aritméticos. La duración de cada actividad fue de 10 minutos aproximadamente. La 

actividad más breve duró 5’17’’; la más extensa duró 12’17'' (veáse el Anexo 2.2). 

Las trascripciones fueron segmentadas en mensajes verbales. En el conjunto de las 

actividades se registraron 1137 mensajes. Las profesoras verbalizaron en total 691 

mensajes (60,8%), el alumno-diana que salía a la pizarra 350 mensajes (30,8%) y el resto 

de alumnos del alula 96 mensajes (8,8%). Los mensajes fueron catergorizados de 

acuerdo con las dimensiones de análisis que se detallan en el apartado anterior.  

En el capítulo 6 puede consultarse una descripción pormenorizada del desarrollo de 

cada una de las 16 actividades, así como un análisis cualitativo caso por caso. 

El análisis cuantitativo (que se expone con detalle en el Anexo 2.3) se basó 

principalmente en la descripción y comparación de la frecuencia de cada una de las 

categorías. Las siguientes tablas reflejan la frecuencia y proporción de mensajes que 
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fueron clasificados en las categorías de cada dimensión, en función de los roles de los 

participantes (el profesor, el alumno-diana que sale a la pizarra y el resto de estudiantes 

que permanecen en sus mesas). 

Tabla 10. Frecuencia y porcentaje de cada categoría interactiva de los mensajes en función del 
emisor 

Rol emisor Alumno pizarra 
Alumno 

mesa 
Colectivo Profesor Total 

Dimensión Categoría F % F % F % F % F % 

Estructura de 
participación 

Iniciación 3 3,1 16 16,7 0 0 77 80,2 96 8,4 

Respuesta 337 80,2 59 14 9 2,1 15 3,6 420 36,9 

Evaluación 0 0 3 3,1 1 1 94 95,9 98 8,6 

Feedback 10 1,9 8 1,5 0 0 505 96,6 523 46 

Ayuda 
educativa 

 

Gestión 4 4,5 5 5,6 0 0 80 89,9 89 7,8 

Instrucción 0 0 2 2,3 0 0 85 97,7 87 7,7 

Indagación 0 0 0 0 0 0 311 100 311 27,4 

Señalización 97 66,9 19 13,1 0 0 29 20 145 12,8 

Elaboración 46 78 11 18,6 1 1,7 1 1,7 59 5,2 

Duda 9 60 4 26,7 0 0 2 13,3 15 1,3 

Valoración 40 19,9 27 13,4 9 4,5 125 62,2 201 17,7 

Corrección 13 38,2 2 5,9 0 0 19 55,9 34 3 

Re-elaboración 141 71,9 16 8,2 0 0 39 19,9 196 17,2 

Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de mensajes de evaluación y feed-back del profesor en función de 
su contenido mátemático 

 

Dimensión Categoría F % 

Proceso 

Comprensión 119 19,8 

Planificación 224 37,3 

Resolución 67 11,1 

Revisión 156 26 

Otros 35 5,8 

Criterio_I 
(general) 

Procedimental 63 10,5 

Habilidades 430 71,5 

Resultado 13 2,2 

Forma 62 10,3 

Autorregulación 10 1,7 

Otros 23 3,8 

 

3.2.1.- Estructura de la participación en las actividades de evaluación pública 

La estructura de la actividad de evaluación pública fue similar en todos los casos. Salvo 

en uno de los casos, las profesoras gestionaron la actividad en 4 episodios: (1) la 

lectura, comprensión y, en algunos casos, representación de los datos del problema; (2) 
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la elección de las operaciones necesarias para resolver el problema; (3) la resolución de 

los algoritmos implicados; y (4) la verbalización, interpretación y, en algunos casos, la 

confirmación de resultados. 

Se aprecian, no obstante, importantes diferencias entre unos casos y otros en cuanto a 

la extensión temporal de cada episodio. En todos los casos, la profesora gestiona muy 

directivamente la actividad y acumula la mayoría de las intervenciones verbales, 

centradas sobre todo en un único alumno-diana, que sale a la pizarra. En ningún caso el 

alumno de la pizarra fue sustituido ni se alternó con otro compañero en la resolución de 

un mismo problema matemático. 

El análisis de las trascripciones pone claramente de manifiesto una estructura de 

participación muy articulada, principalmente entre el profesor y el alumno que sale a la 

pizarra. Apenas se registraron mensajes aislados ni configuraciones monologales.  

Como se aprecia en el siguiente fragmento de la trascripción del caso 1, la estructura 

claramente predominante es la iniciación del profesor a través de una indagación (I); la 

respuesta del alumno-diana, que está en la pizarra (R); y la evaluación y/o el feedback 

del profesor (E/F).  

 
8P: (I) Quantos alunos da escola, rapazes e raparigas, praticam ginástica? 
9P: (I) Sofia? 
10A1: (R) Praticam ginástica 13 alunos da escola. 
11P (F) Como é que tu sabes? 
12A1 (R) Porque 8 são raparigas e 5 são rapazes. 

13P: (F) E então? 
14A1: (R) “Dá treuze. 
15P: (A) Treuze? Treze! 
 

Casi la práctica totalidad de los mensajes se estructuraban en configuraciones 

conversacionales IRE, IREF y, sobre todo, IRF. La prueba Chi-cuadrado no detecta 

diferencias significativas entre los 6 grupos-clase (A, B, C, D, E y F) en cuanto a la 

distribución de las categorías de la estrutura comunicativa. 

La estructura comunicativa IRF (iniciación-respuesta-feed-back), predominante en el 

conjunto de las actividades, se organiza en la mayoría de las ocasiones en torno a una 

secuencia típica, con roles claramente marcados. La secuencia comunicativa es iniciada 
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el 80% de las veces por el profesor, aunque también se observa un cierto número de 

iniciaciones (16%) por parte de los alumnos desde su mesa. En cambio, el alumno-diana 

que sale a la pizarra, adopta un rol más pasivo o reactivo, acumulando el 80% de las 

respuestas. El profesor acapara, finalmente, más del 95% de las evaluaciones y 

retroalimentaciones (Figura 4). La comparación de los porcentajes de distribución de 

estas categorías con la prueba Chi-cuadrado (junto con el cálculo del correspondiente 

coeficiente de contingencia) confirma la significatividad de las diferencias entre los tres 

actores (los alumnos sentados, el alumno que sale a la pizarra y las profesoras) en 

función de la participación (iniciación, respuesta, evalaución o feed-back) que tienden a 

asumir en la estructura comunicativa (X2=966,3; C= 0,68; p<0,01). 

Figura 4. Frecuencia de los mensajes en función de la categoría estructural y el rol del emisor 

 
 

 

Salvo en algunos fragmentos aislados, se aprecia poca participación colectiva de los 

estudiantes. Esto quiere decir que los profesores focalizaron casi siempre las 
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demandas de participación meditante preguntas e instrucciones dirigidas a alumnos 

concretos (principalmente al que estaba en la pizarra, pero también esporádicamente 

a algunos de los que permanecían en sus pupitres). 

Los alumnos-observadores muestran en general una participación muy baja, como 

consecuencia del predominio abrumador de segmentos de heteroevaluación, en los 

que el profesor evalúa y corrige al estudiante que resuelve el problema en la pizarra. 

De hecho, tan solo en 6 casos (3, 6, 7, 9, 12 y 15) de las 16 actividades analizadas, algún 

estudiante-observador (12 en total) tomó la iniciativa de participar, preguntando o 

aportando información espontáneamente sobre la tarea. En dos actividades (casos 3 y 

6), dichas iniciaciones no obtienen respuesta. En otra ocasión (caso 7), la profesora pide 

al propio alumno que plantea una duda que salga a la pizarra para evaluar su ejercicio. 

En este mismo sentido, se registran muy pocos segmentos de co-evaluación 

significativos, en los que los compañeros colaboren activamente en dicho proceso, 

autoevaluando su tarea y/o corrigiendo al alumno-diana. En el 75% de los casos, los 

observadores no participan verbalmente (casos 11 y 13); reciben simplemente 

advertencias, solicitudes de confirmación o expresión de dudas (casos 5, 8 y 10); o 

formulan preguntas puntuales, que no son respondidas o generan segmentos muy 

breves de diálogo (casos 2, 3, 4, 6, 7, 12 y 16). 

En una cuarta parte de las actividades grabadas (casos 1, 9, 14 y 15), sin embargo, se 

detectan segmentos relativamente elaborados de co-evaluación en la que participan los 

alumnos-observadores.  

En el Caso 1, por ejemplo, la professora, al detectar un error en el resultado, indaga en 

la estrategia de solución del problema utilizada por uno de los observadores. Varios 

alumnos quieren participar, pero la profesora se lo permite a una alumna únicamente. 

A partir de esta interveción el alumno-diana detecta su error en la elección de la 

operación aritmética (adición) y la cambia por una substración. Una secuencia de 

interacción muy similar aparece en la trascripción del caso 9. 
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En el caso 15, en cambio, la profesora del grupo E da participación a varios estudiantes. 

Pide a los alumnos que comparen cómo han realizado una fase del problema con la que 

el alumno-diana ha hecho en la pizarra, como se aprecia en el siguiente fragmento: 

 
39.- Profesora: Agora a segunda. Vamos verificar a segunda. 
40.- Profesora: Usaste vírgulas debaixo de vírgulas, unidades debaixo de unidades, Ruben? 
41.- Alumno-pizarra: Sim, usei. 
42.- Profesora: A segunda quanto é que vos deu? (dirigindo-se ao grupo). 
43.- Alumno-mesa3: A mim deu-me 43 (euros) vírgula zero. 
44.- Profesora: Então porque é que ao Ruben não deu isso? 
45.- Profesora: Vamos ver qual é a diferença… 
46.- Alumno-mesa4: Eu… 
47.- Profesora: Joana, diz… 
48.- Alumno-mesa4: O Ruben, se calhar, pôs 15 euros, mas a Fernanda tinha escolhido dois calções, por isso 

tinha de ser 10.50+15+15+2.50 (43 euros). 
49.- Profesora: Porquê? Explica lá? 
50.- Alumno-mesa4: … (silêncio) 
51.- Profesora: Os 10.50 eram de quê? 
52.- Alumno-mesa4: Os 10.50 era do fato de banho, os 15 era de um calção, os outros 15 era de outro 

calção e os 2.50 era do par de chinelos. 
53.- Profesora: Ela comprou quantos calções? 
54.- Alumno-mesa4: Dois. 
55.- Profesora: E o par de chinelos. 
56.- Profesora: Ruben, o que é que te falta aí, então? 
57.- Alumno-pizarra: Mais o número 15. 
58.- Profesora: Mais o número 15. 
59.- Profesora: Porquê? 
60.- Alumno-pizarra: Porque eram dois calções. 
61.- Profesora: Porque eram quantos? 
62.- Alumno-pizarra: Dois calções. 
63.- Profesora: Dois calções.  
64.- Profesora: Então acrescenta lá, para ver se já está certo… 
65.- Alumno-pizarra: (Corrige a conta). 
66.- Profesora: O que é que vocês podem fazer, quando é assim, para não se enganarem? 
67.- Profesora: Escrevem o nome da peça de vestuário e o preço à frente, para enumerarem as peças todas 

certinhas. Com o preço à frente já não se enganam. 
 

En otro de los problemas, esta misma profesora consigue que varios alumnos-

observadores verbalicen más o menos espontáneamente errores o alternativas de 

resolución (Caso 14). Veámoslo en este último fragmento: 

42.- Profesora: Todos fizeram assim, mais ou menos? Ou houve alguma estratégia diferente? 
43.- Alumno-mesa1: A mim deu o mesmo resultado. 
44.- Profesora: Deu o mesmo resultado? Então deu quantas hipóteses ao todo? 
45.- Alumno-mesa1: Seis.  
46.- Profesora: Seis hipóteses.  
47.- Profesora: Todos tinham assim? 
48.- Alumno-mesa1: Não 
49.- Alumno-mesa2: Eu sim. 
50.- Alumno-mesa3: Eles não… 
51.- Profesora: Eles tinham quantas? 
52.- Alumno-mesa3: Duas. 
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53.- Profesora: Só duas? 
54.- Alumno-mesa4: Sim professora. 
55.- Alumno-mesa5: Ali dizia que só podia ser dois ingredientes!? 
56.- Profesora: Sim… 
57.- Profesora: Mas ao todo, quantos é que ela poderia usar?…  
58.- Profesora: Ela poderia só usar dois ingredientes de cada vez. Mas ela tinha vários.  
59.- Profesora: Quantas hipóteses, com aqueles ingredientes, ela poderia combinar? 
60 .- Profesora: Seis, não era!? 

3.2.2. - Funciones de ayuda de los mensajes verbales 

La siguiente figura refleja las diferencias globales en la frecuencia de ayudas, 

verbalizadas por cada uno de los actores, en el conjunto de las actividades de 

evaluación pública. 

Figura 5. Frecuencia de los mensajes en función de la categoría general de ayuda y el rol del emisor 

 

 

El análisis cuantitativo y cualitativo de las ayudas implicadas en los mensajes 

comunicativos produce algunos resultados destacables. El más claro es la asignación 
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casi en exclusiva de determinados tipos de ayuda al rol del profesor. Concretamente 

los profesores emiten más del 90% de las gestiones, de las instrucciones y de las 

indagaciones (en este caso el 100%).  

Una de las acciones de gestión más habituales es la solicitud de lectura del problema 

(como, por ejemplo, en el caso 16: “Lê o enunciado do problema”), con objeto de 

hacerlo público y centrar la atención de los estudiantes. Las profesores solicitan la 

participación de un alumno en la lectura del enunciado en la mayoría de los grupos (C, 

D, E e F) y lo leen ellas mismas en el resto. El otro mensaje de gestión típico es 

precisamente la solicitud de salir a la pizarra, con una de las frases que encontramos 

más repetidas en las trascripciones: “Explica no quadro” (Caso 5, 20P). 

Las instrucciones se reparten más o menos equilibradamente en diferentes funciones 

específicas. Las más numerosas se centran en focalizar la atención de los estudiantes 

sobre aspectos relevantes del problema: “Repara bem primeiro na figura” (caso 3); así 

como en las operaciones que implican la escritura o realización de un cálculo 

numérico: “Usaste vírgulas debaixo de vírgulas e unidades debaixo de unidades?” 

(Caso 15).   Sólo unos pocos mensajes, demandan explícitamente la planificación de 

una estrategia: “Podes fazer por tópicos” (Caso 14). 

Son también escasas las solicitudes centradas en que el alumno formule dudas 

concretas: “43-39=16; é assim professora?” (Caso 8). En cambio, hemos registrado más 

de 300 indagaciones del profesor dirigidas a facilitar una inferencia procedimental 

sobre las operaciones de resolución del problema (y, en menor medida, a ayudar al 

alumno a evocar conocimientos previos). Muchas de estas preguntas son abiertas, es 

decir, no tienen una única respuesta: “Como é que fizeste?”(Caso 9). Se trata del 

recurso discursivo que principalmente vertebra las cadenas de secuencia de 

interacción verbal durante las actividades de evaluación pública, hasta que se llega a 

un acuerdo. 

Llama la atención que, salvo apenas una decena de preguntas de duda, todas las 

indagaciones son formuladas por las profesoras, de un modo muy directivo y 
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focalizado. Salvo en el caso de la profesora del grupo-clase E, se centran casi 

exclusivamente en el estudiante que sale a la pizarra; si bien, la mayoría de las 

profesoras dirigen esporádicamente una pregunta al resto del grupo para confirmar el 

resultado obtenido en la pizarra al final de algunos problemas, como se aprencia en el 

siguiente fragmento (Caso 9): 

4.- Profesora: A  primeira como é que é? 

5.- Alumno-pizarra: Qual é o desporto mais praticado na escola? 

6.- Profesora: Sim. Como é que fizeste? 

7.- Alumno-pizarra: Eu fiz oito mais cinco e deu-me treze. 

8.- Profesora: Então qual é o desporto mais praticado? 

9.- Alumno-pizarra: É o futebol. 

10.- Profesora: É o futebol.  

11.- Profesora: Como é que chegaste lá? 

12.- Alumno-pizarra: Vendo as alturas”mais grandes” (referindo-se às barras do gráfico). 

13.- Profesora: Mais altas. A barras mais altas.  

14.- Profesora: Tinham certo este (dirigindo-se à turma)? 

15.- Alumnos-clase: Siiiim…  

16.- Profesora: Foi o futebol.  

17.- Profesora: Não há dúvidas (dirigindo-se à turma)? 

18.- Alumno-clase: Nããão… 

 

En ningún caso las profesoras asumen toda la responsabilidad de resolver alguno de 

los problemas. Por el contrario, los estudiantes que salen a la pizarra se encargan de 

elaborar y re-elaborar los significados que se se van construyendo (salvo en el caso del 

grupo E, donde el resto tiene una participación también elevada). Como es lógico en 

una tarea centrada en la solución de un problema, las elaboraciones son 

exclusivamente procedimentales: O desporto mais praticado na escola é o futebol; 

vendo o gráfico é o futebol que está em maioria” (caso 5). Llama la atención que no se 

verbalice ningún concepto matemático. 

Las re-elaboraciones, en su inmensa mayoría realizadas por el alumno-diana, consisten 

sobre todo en precisiones de una respuesta anterior. En el caso 1, por ejemplo, el 

alumno de la pizarra, trata de justificar, a petición de la profesora, la respuesta que 

acaba de darle. “Porque aqui nas raparigas (gráfico de barras) está 13 e nos rapazes 

está 25. E eles todos juntos são mais”.  
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Los alumnos asumen también una elevada participación en la señalización o lectura de 

los datos del problema (66,9% los alumnos-pizarra y 13,1% el resto). 

En cambio, la valoración y la corrección de las respuestas es responsabilidad 

principalmente del profesor. Entre las valoraciones se registran muchas más 

expresiones de acuerdo que de desacuerdo con el mensaje emitido por otro 

participante. A pesar de la lógica tensión que conlleva para muchos estudiantes salir a 

resolver un problema a la pizarra, algunas profesores (especialmente la del grupo B) 

apenas verbalizan mensajes emocionales, dirigidos a calmar, trasmitir seguridad o 

reforzar explícitamente al alumno-diana: “Certo. Esse valor está correto!” (Caso 16). 

Las correcciones, por su parte, son relativamente escasas (especialmente en los 

grupos-clase C, D y F), probablemente debido a que las profesoras habían supervisado 

la actividad previa de realización individual de los ejercicios. Además, se centran casi 

exclusivamente en los errores del alumno que sale a la pizarra (sin evaluar los 

cometidos por los alumnos-observadores): “Não é 75 é 70” (Caso 6). 

Aunque los profesores verbalizan la mayoría de las correcciones, la función de corregir 

errores en la solución del problema es compartida en algunos casos (1,3, 7, 9, 14 y 15) 

con los propios alumnos que salen a la pizarra, los cuales corrigen o se autocorrigen en 

un 38% de las ocasiones. Por ejemplo, en el siguiente fragmento se aprecia como la 

profesora del grupo E (Caso 14), nuevamente, consigue que el alumno-diana 

autocorriga un error ortográfico: 

18.- Profesora: Olha bem para a palavra que escreveste (“rapas”). Vê lá se está bem escrito? 

19.- Alumno-pizarra: “raspas” de chocolate 

 

Por el contrario, sólo un 6% de los mensajes de corrección o autocorrección son 

verbalizados por los alumnos-observadores que permanecen en sus mesas. En el 

siguiente fragmento, por ejemplo, la profesora ayuda a uno de los estudiantes-

observadores para que autocorriga un error cometido en una resta, con ayuda de un 

tercero (Caso 8): 

38.- Profesora: Explica alto como é que chegaste a esse resultado. Explica. Fala com a conta. 
39.- Alumno-mesa2: É 43-39. 
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40.- Profesora: Menos 39…  
41.- Profesora: Agora explica. Fala alto. Conversa com a conta para eu ouvir. 
42.- Profesora: É uma conta de? 
43.- Alumno-mesa2: Menos. 
44.- Profesora: Menos! 
45.- Alumno-mesa2: Zero para zero, zero; zero para zero, zero; nove menos três, seis… 
46.- Profesora: Porquê? 
47.- Alumno-mesa3: É o de cima menos… (referindo-se ao aditivo). 
… 
49.- Profesora: Estamos numa conta de menos (subtração) 
50.- Alumno-mesa2: Não está bem (apaga o resultado). 
51.- Profesora: Fala alto… 
52.- Alumno-mesa2: Nove para treze… 
53.- Profesora: Ah!... 

 

Para terminar, cabe mencionar que los perfiles de ayuda que acabamos de describir son 

muy similares entre unos grupos y otros, de modo que las características de los 

estudiantes o del profesor no tienen una influencia clara. La prueba Chi-cuadrado 

detecta, no obstante, algunas diferencias significativas entre las profesoras en función 

del uso de algunas categorías de ayuda (X2=100,9; C= 0,28; p<0,01). Dichas diferencias 

afectan principalmente a las gestiones (las profesoras de los grupos C, E y F las emplean 

bastante menos que el resto); las valoraciones (la profesora del grupo A las emplea 

menos que el resto); las correcciones (los grupos C, D y F apenas la emplean);  y las re-

elaboraciones (en el grupo E el porcentaje de mensajes categorizados como tales es 

significativamente menor que en el resto). 

3.2.3.- Contenido matemático de la evaluación 

Los procesos de solución de problemas aritméticos que acaparan un mayor porcentaje 

de mensajes de evaluación y feed-back del profesorado son la planificación de 

operaciones (Figura 6). Dichos fragmentos suelen iniciarse con una indagación al 

alumno-diana, como por ejemplo, “Como é que tu sabes? (Caso 1). Veamos un ejemplo 

en un breve fragmento del Caso 10: 

12.- Profesora: Como é que fazemos? 
13.- Alumno-pizarra: Temos que mudar metros para centímetros… 
14.- Profesora: Para depois… 
15.- Alumno-pizarra: Fazer uma conta de menos e ver as alturas deles. 
16.- Profesora: Então faz… vá… 
 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

56 

 

  

Los episodios de comprensión tienen también una presencia clara en segmentos 

relativamente amplios de la actividad: “Então… já sabemos quantos é que praticam… E 

sabemos o quê, mais?” (Caso 9). Las profesoras supervisaron la comprensión mediante 

diversas estrategias: a través da lectura en voz alta y aclarando equívocos e 

ambigüedades de los enunciados enunciado (casos 2, 3 y 6); focalizando la atención 

sobre aspectos específicos de las figuras (casos 2, 6, 10, 12); através de indagaciones de 

conocimiento previo (Caso 2, 4); promoviendo la reflexión individual, através de 

preguntas inferenciales; (Caso 11, 12, 13 e 15).  

Pero son los procesos de interpretación y revisión de los resultados del problema en los 

que se produce una interacción más diversa, como se aprecia en el siguiente fragmento 

del Caso 2: “Explica-me uma coisa: primeiro é o João, segundo é a Marta e terceiro é o 

Luís, é a resposta do problema?”. 

En cambio, la resolución de algoritmos no requirió mucha ayuda y acaparó poco más de 

una décima parte de los mensajes, como en el siguiente ejemplo: “Quanto é que é 

10+8?” (Caso 12). Esta escasez de mensajes puede estar relacionada con el mayor valor 

que las profesoras otorguen a la comprensión, planificación y razonamiento sobre el 

problema, pero también al hecho que se trataba de operaciones aritméticas sencillas (e 

incluso uno de los problemas no las requería). 
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Figura 6. Porcentaje de los mensajes del profesor en función del proceso de solución del problema al 
que se refieren 

 
 

 

Cabe señalar, no obstante, algunas diferencias significativas entre las profesoras, en 

función del perfil de distribución de estos porcentajes (X2=163,2; C= 0,46; p<0,01). Así, 

las profesoras de los grupos A y F verbalizaron un porcentaje significativamente mayor 

de mensajes centrados en la comprensión del problema (el 30 y el 37,5%, 

respectivamente) que el resto; en los grupos C y D, en cambio, se registró un porcentaje 

significativamente mayor de mensajes centrados en la planificación de estrategias para 

resolver el problema (el 48% y el 50,5%, respectivamente); en el grupo B se registró un 

porcentaje significativamente mayor de mensajes centrados en la resolución del 

problema (el 33%); y la profesora del grupo E emitió un porcentaje mayor de mensajes 

de revisión del resultado (el 51,5%). 

Por último, analizamos el criterio de evaluación implícito en los mensajes de evaluación 

y feed-back que verbalizaron las profesoras. En las figuras 7 y 8 se observa con claridad 

una preponderancia de aquellos centrados en las habilidades cognitivas, concretamente 

las comprensión del enunciado del problema y el razonamiento sobre las operaciones 
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matemáticas necesarias; así como sobre el análisis de sus partes (o subprobmeas 

implicados): “Vamos lá ver se corresponde ao mesmo: temos gomas com chantily nesta 

parte…” (Caso 3). 

En cambio, apenas se detecta ningún mensaje específicamente dirigido a reflexionar 

sobre estrategias innovadoras para resolver un problema o a transferir la estrategia 

utilizada a otro problema o tarea similar. Los mensajes relacionados con la evaluacion 

de la capacidad de autorregulación (el control del tiempo, la autonomía y el esfuerzo) 

tienen también una escasa presencia en el discurso: “Devias era despachar-te um 

bocadinho mais” (caso 12); al igual que los mensajes centrados en la supervisión de 

contenidos curriculares (salvo, lógicamente, las operaciones aritméticas, que son objeto 

de un 8,7% de las intervenciones de las profesoras) o sobre aspectos notacionales o 

meramente formales. 

Figura 7. Porcentaje de los mensajes del profesor en función del criterio de evaluación específico 
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Figura 8. Porcentaje de los mensajes del profesor en función del criterio de evaluación general 

 
 

Nuevamente si comparamos el comportamiento de las profesoras de cada grupo se 

detectan algunas diferencias significativas (X2=130,2; C= 0,42; p<0,01). La profesora del 

grupo C se centra casi exclusivamente en la supervisión de las habilidades cognitivas de 

comprensión y razonamiento (86,4%); en cambio, el resto de profesoras reparten un 

poco más sus mensajes entre otras funciones evaluativas. Concretamente, las 

profesoras de los grupos B (25,3%) y, en menor medida, A (14,5%) y F (12,5%), dedican 

bastantes intervenciones a la evaluación de contenidos procedimentales 

(principalmente la resolución de las operaciones aritméticas implicadas en los 

problemas); la del grupo E a la supervisión del resultado (27,3%); la profesora del grupo 

D, finalmente, interviene más que el resto en la evaluación de los aspectos formales 

(9,7%), y es casi la única que presta algo de atención a la autorregulación (5,4%). 
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3.3.- Discusión 

El principal objetivo del segundo estudio empírico era describir cualitativa y 

cuantitativamente las peculiaridades de la interacción educativa en una de las prácticas 

de evaluación formativa más extendidas en las clases de mátemáticas: las actividades 

de evaluación pública focalizada en la pizarra de la solución de problemas. La principal 

peculiaridad de esta práctica es la revisión conjunta del proceso de solución de un 

problema aritmético, a partir del ejercicio que uno de los estudiantes (el alumno-diana) 

resuelve públicamente en la pizarra. 

En las páginas anteriores hemos tratado de documentar los procesos comunicativos y 

de ayuda educativa en una amplia muestra de este tipo de actividades, sobre la que se 

ha realizado un pormenorizado análisis cuantitativo y cualitativo, caso por caso (véase 

el capítulo 6). 

Los resultados ponen de manifiestos ciertas peculiaridades del discurso y la estructura 

de participación de los diferentes actores, así como de los diferentes tipos de ayuda, 

encaminadas a facilitar una evaluación formativa en este tipo de actividades. A pesar 

de que la diversidad de tareas (4 problemas matemáticos) y de participantes (6 

profesores, con sus correspondientes grupos-clase de diferentes centros educativos), 

las características generales del discurso han resultados muy similares. 

En todos los casos las profesoras gestionan la actividad de un modo muy directivo y 

asimétrico, lo que se manifiesta en un discurso que, si bien es de naturaleza dialogal, 

es iniciado, vertebrado y finalizado por sus constantes intervenciones. Sal vo en uno de 

los grupos-clase (E), apenas se registran interlocuciones iniciadas por los propios 

alumnos o diálogos que no estén mediados directamente por la profesora. La 

estructura de participación prodiminante se refleja en secuecias I-R-F (iniciación-

respuesta-feedback), muy dialogales y encadenadas, en las que se la ayuda docente se 

articula en una serie de feed-backs sobre las sucesivas respuestas de los estudiantes. 
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La secuencia comunicativa se adecua con cierta claridad a un “patrón de elicitación” 

(Voigt, 1985; Wood, 1998) o de “comunicación contributiva” (Brendefur & Frykholm, 

2000), semejante al que ha sido descrito ya en otros tipos de actividades de evaluación 

formativa en Matemáticas (véase el capítulo 4). Las profesoras elicitaron casi siempre 

las respuestas de los alumnos con una instrucción o una indagación. Las primeras 

consisten en demandas, relacionadas con la gestión espacio-temporal de la actividad o 

la atención sobre determinados aspectos de la tarea, así como solicitudes de 

planificación de una estrategia o realización de un cálculo numérico. Las indagaciones 

consisten principalmente en preguntas abiertas (Santos, 2008), dirigidas a elicitar una 

inferencia procedimental sobre las operaciones de resolución del problema o, en 

menor medida, a ayudar a recordar un conocimiento previo relevante. 

Posteriormente, el alumno-diana responde, y la profesora retroalimenta dicha 

respuesta (normalmente con una nueva pregunta), tratando que el alumno la precise o 

justifique; o bien, que verbalice más información sobre las siguientes decisiones que ha 

tomado en el proceso de solución del problema.  

En consecuencia las cuestiones de indagación se plantean únicamente como iniciación, 

sino que constitiuyen también el principal recursos de feed-back de las actividades de 

evaluación pública, como se ha puesto de manifiesto en otros tipos de actividades de 

evaluación formativa (Hattie & Timperley, 2007). La secuencia se repite, en ocasiones 

con bastante extensión, hasta que se alcanza un acuerdo, que es explicitado o 

evaluado por la profesora. 

Por lo general, probablemente gracias a la ayuda suministrada previamente (durante la 

actividad de resolución individual de los problemas), los alumnos cometen pocos 

errores y se registran relativamente pocos mensajes de corrección (especialmente en 

las clases C, D y F). Sin embargo, la escasez de equivocaciones no hace desistir a las 

profesoras de su propósito de evaluación formativa, sondeando también si las 

respuestas correctas se fundamentan realmente en razonamientos correctos (Sleep & 

Boerst, 2012). 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

62 

 

  

Los errores, además, suelen corrigirse sin reprobación. Aunque se registran pocos 

mensajes “cálidos” (De Sixte & Sánchez, 2012) explícitamente dirigidos a reducir la 

ansiedad del estudiante que sale a la pizarra, el clima emocional no resulta tensionante 

ni amenazante (salvo en cierta medida en el grupo B), lo que presumiblemente facilita 

los razonamiento con los que los alumnos argumentan sus decisiones (Handley & 

Williams, 2011). 

Cabe destacar, además, que la responsabilidad de corregir errores en la solución del 

problema no recae siempre sobre las profesoras. Los propios alumnos que salen a la 

pizarra participan activamente en la revisión de su error, e incluso se autocorrigen con 

la ayuda de la profesora, en más de una tercera parte de las ocasiones. Este proceso de 

negociación y corrección conjunta sugiere una concepción constructivista del proceso 

de solución del problema (Santos, 2002), en el que el discurso del aula tiene un papel 

semiótico fundamental en la regulación de los procesos de solución de problemas 

(Schwarz, Dreyfus & Hershkowitz, 2009) y en la negociación de significados 

matemáticos (Ponte, 2007). Por lo general, las profesoras no se limitan a hacer pública 

la respuesta correcta al problema matemático planteado, sino que intentan involucrar 

al estudiante que sale a la pizarra en una reflexión metacognitiva: en la toma de 

conciencia, el razonamiento y la revisión de las decisiones previamente tomadas para 

resolver el problema (Martinho y Ponte, 2005; Serrazina, 2008).4 

El hecho de que los mensajes de evaluación y feed-back sean, además, mucho más 

frecuentes en las fases de comprensión, planificación y revisión del problema (que en 

los episodios en los que los estudiantes resuelven en la pizarra los algoritmos) es otro 

dato que incide en esta misma conclusión. Salvo la profesora del grupo B, que prestó 

más atención a la resolución de las operaciones aritméticas, el resto centraron 

claramente su actuación en evaluar y facilitar la comprensión y el razonamiento sobre 

el problema, aunque el estudiante-diana lo hubiera resuelto ya correctamente. Este 

                                                           

4
 Si bien es cierto que apenas se han registrado mensajes de feed-back explícitamente dirigidos a promover la 

creatividad o la transferencia de dichas estrategias en otros contextos o problemas. 
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resultado coincide con ciertas características del estilo de interacción verbal que 

estudios previos han documentado en profesores expertos. A diferencia de los 

principiantes, los profesores con experiencia en la enseñanza de las Matemáticas 

resuelven los problemas únicamente tras evaluar explícitamente la comprensión del 

problema (generando múltiples mensajes de feed-back durante esta fase). En cambio, 

los profesores en formación con frecuencia no evalúan la comprensión del problema y 

centran más bien su atención en la elección y resolución de los algoritmos implicados 

(Rosales et al., 2008a, 2008b). 

En suma, el análisis de los registros verbales nos permite concluir que las profesoras 

que participaron en el estudio tenían una conciencia clara de la naturaleza formativa 

de esta actividad de evaluación y gestionaron la interacción verbal con el estudiante-

diana en este sentido. Parafraseando a Monardi (2002), el docente se concibe 

esencialmente como gestor de la experienca de aprendizaje, que protagoniza el 

alumno-diana. El principal recurso verbal que regula la interacción profesor-alumno 

son sucesivas cuestiones de indagación. Cada indagación, por sí misma, no es un 

recurso que facilite la regulación y la evaluación formativa de la solución del problema 

matemático; lo es en la medida en que se articula, con una meta y un sentido reflexivo 

(Guerreiro, 2014; Silva y Lopes, 2015), en un proceso encaminado a que el estudiante 

se apropie de las habilidades cognitivas de razonamiento y solución de problema. 

Sin embargo, no podemos llegar a la misma conclusión en relación al resto de 

estudiantes del grupo-clase, que tuvieron una participación muy escasa y superficial en 

el 75% de las actividades grabadas. Salvo en el grupo E, los episodios de co-evaluación 

en los que los alumnos-observadores participaron en la evaluación del proceso de 

solución del problema fueron esporádicos o simplemente no existieron. Los 

estudiantes que permanencen sentados en sus mesas apenas participan en los 

procesos de corrección conjunta y tan sólo verbalizan un 6% de las correcciones. Sólo 

en los casos 14 y 15 (grupo E) se aprecia un patrón predominante de “discusión” 

(Voigt, 1985; Wood, 1998) en la que la profesora promueve reiteradamente las 

contribuciones individuales de todos los alumnos a la reflexión conjunta. 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

64 

 

  

Estos datos evidencian, en definitiva, la intención ocasional de implicar a los 

estudiantes-observadores en la actividad de evaluación, pero cabría preguntarse si es 

suficiente. La evaluación pública focalizada es más eficiente que otras alternativas de 

evaluación individual privada, en las que el profesor se ve obligado a revisar una por 

una las tareas de cada alumno en la propia aula o en casa. En lugar de evaluar 20 o 25 

tareas, en la evaluación pública el profesor focaliza principalmente su atención en una 

sola: la que resuelve públicamente uno de los alumnos en la pizarra. Al tiempo, espera 

que dicha actuación ayude a los compañeros a autoevaluar sus propios ejercicios (que 

normalmente han realizado individualmente con anterioridad). De lo contrario, la 

actividad sería únicamente útil para el alumno que sale a la pizarra y una pérdida de 

tiempo para los demás. El análisis de la interacción verbal que tuvo lugar en las 16 

actividades grabadas muestra, sin embargo, la complejidad de gestionar este “juego de 

espejos”, de modo que todos los estudiantes, no sólo el que sale a la pizarra, se 

impliquen efectivamente en la autoevaluación de sus propios ejercicios. El reto para el 

profesorado no es tanto evaluar al alumno-diana, como en conseguir que el resto de 

compañeros, tomando como espejo dicha evaluación, se impliquen en el razonamiento 

que se hace público, detecten sus errores y comprendan cómo corregirlos. Para ello, el 

profesor debe gestionar la participación de todos los alumnos en el proceso de co-

evaluación del problema que se resuelve en la pizarra e implicarlos en la construcción 

de conocimientos (Haitie, 2009; Petty, 2006). 

Repárese, sin embargo, en la dificultad que supone conseguir que los alumnos 

relativamente inmaduros, consigan implicarse de un modo efectivo, no simplemente en 

contrastar si el resultado de su ejercicio coincide o no con el de la pizarra, sino en el 

razonamiento que un compañero intenta hacer público. El principal riesgo no parece 

tanto la pasividad, como la desorientación o la incapacidad del estudiante de afrontar la 

autoevaluación del proceso de comprensión del problema y de toma de decisiones; lo 

que supuestamente requiere un complejo proceso de transacción y ayuda entre los 

diferentes actores (Orton, 2004). Como se aprecia en los fragmentos de trascripciones 

verbales que se han extraído en los apartados de resultados, las pocas ocasiones en las 
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que las profesoras abordan explícitamente este reto emplean tres tipos de estrategias: 

piden a los alumnos-observadorres que evalúen (antes que la propia profesora), lo que 

el compañero ha hecho en la pizarra; les solicitan que verbalicen otras estrategias o 

alternativas de solución del problema, después de que el alumno ha resuelto el 

problema en la pizarra; o les piden que expliquen los errores que ellos mismos han 

cometido, después de comparar su ejercicio con el de la pizarra. El hecho de que una de 

las profesoras (grupo E) consiguiera desarrollar estas estrategias de un modo más o 

menos sistemático y aparentemente efectivo sugiere la posibilidad de que otros 

profesores revisen y mejoren su práctica docente en este sentido. 

4.- CONCLUSIONES GENERALES 

La capacidad de resolver autónomamente problemas aritméticos con enunciados 

verbales es una de las competencias más relevantes que los estudiantes deben 

adquirir durante la Educación Primaria, al tiempo que una de las que más dificultades 

presenta (OCDE, 2012). Aunque la literatura recoge un corpus relativamente amplio de 

trabajos que investigan la ayuda educativa necesaria, contamos aún con insuficientes 

trabajos que  documenten cómo se llevan a cabo dichos procesos de enseñanza y 

evaluación en la práctica del aula (Rosales et al., 2012). La presente tesis pretende 

realizar una aportación en este sentido, examinando las prácticas de evaluación de la 

solución de problemas aritméticos en ciertas actividades típicas del aula muy 

extendidas en la Enseñanza Básica. Para ello, además de un trabajo preliminar, 

desarrollamos dos estudios empíricos con un enfoque metodológico mixto, que 

combinaba análisis cuantitativos y cualitativos, basados en técnicas de autoinforme, 

observación y análisis del discurso del aula. 

El primer estudio se contextualizó en una actividad de evaluación de una prueba de 

problemas aritméticos. Pretendíamos analizar los criterios de evaluación de la solución 

de problemas matemáticos que los profesores portugueses consideran más relevantes, 
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en comparación con la percepción que tienen sus propios alumnos, así como con la 

observación de los criterios que realmente utilizan en la práctica. Para ello, además de 

entrevistar tanto a los profesores como a los estudiantes, diseñamos una actividad de 

evaluación “ciega”, en la que los profesores debían calificar una prueba de ejercicios 

matemáticos sin poder ver las respuestas de los alumnos. Suponíamos que esta 

situación, sin duda “artificial”, forzaría a los profesores a verbalizar los criterios a los 

que implícitamente utilizaban en la práctica del aula para calificar la solución de 

problemas matemáticos. 

El segundo estudio se contextualizó en una de las actividades de evaluación formativa 

más características de las clases de matemáticas: la evaluación pública focalizada en 

un alumno que sale a la pizarra (alumno-diana) para resolver un problema aritmético. 

Se grabaron y transcribieron 16 actividades de evaluación en 6 aulas de 4º curso de 

Enseñanza Básica.  

Los datos de los autoinformes, así como de los registros verbales obtenidos durante la 

evaluación de una prueba (Estudio I) y durante una actividad de evaluación pública en 

el aula (Estudio II), coinciden en la conclusión de que las habilidades cognitivas 

implicadas en la solución de problemas, relacionas principalmente con el razonamiento 

matemático, es un criterio prioritario de evaluación para la gran mayoría de los 

profesores que participaron en la investigación. Por el contrario, los criterios 

relacionados con la evaluación de la creatividad, las habilidades de autorregulación y los 

aspectos formales de  las tareas muestran una escasa relevancia. 

A comparación entre los resultados de las entrevistas y la observación de las actividades 

de evaluación revelan también algunas discrepancias. Por un lado, de acuerdo con las 

medidas obtenidas en el índice de Jaccard, casi un tercio de los profesores mostraron 

una significativa distancia entre lo que “dijeron” en las entrevistas y lo que “hicieron” 

en la actividad de evaluación ciega, así como con lo que percibieron sus propios 

estudiantes. Este resultado sugiere que muchos profesores no tienen una conciencia 

suficientemente precisa de los criterios de evaluación que realmente aplican cuando 

evalúan tareas matemáticas. 
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Por otro lado, aunque la resolución de las operaciones aritméticas y la corrección del 

resultado final acaparan un porcentaje significativo de registros verbales en las 

actividades de evaluación pública, el porcentaje fue mucho menor que en la actividad 

de evaluación ciega de una ficha. Esta segunda discrepancia, indica que la mayoría de 

los profesores afrontaron la actividad de evaluación pública desde un enfoque mucho 

más formativo que la evaluación de la ficha. 

Las profesoras que participaron en el segundo estudio mostraron una conciencia clara 

de la naturaleza formativa de esta actividad y gestionaron la interacción verbal con el 

estudiante-diana para evaluar y “andamiar” sus habilidades cognitivas de 

razonamiento y solución de problema. El principal recurso verbal que regula la 

interacción es la sucesión encadenada de cuestiones de indagación, que se articulan en 

secuencias I-R-F, focalizadas en el alumno-diana. La indagación es el recurso discursivo 

central que elicita y articula dicha sencuencia. En cambio, la corrección de la profesora 

tiene un papel marginal en la mayoría de los casos. En línea con las conclusiones de 

estudios previos (Blanton et al., 2001; Rosales et al., 2008), los profesores con 

experiencia otorgaron un elevado grado de participación a los alumnos en la 

construción de los contenidos matemáticos que se hicieron públicos. Los alumnos-

diana participaron activamente en la evaluación, e incluso se autocorrigieron con la 

ayuda de la profesora en más de una tercera parte de las ocasiones sus propios 

errores.  

Sin embargo, el resto de estudiantes del grupo-clase tuvieron una participación muy 

escasa y superficial en el 75% de las actividades grabadas; lo que pone en duda que 

consiguieran implicarse realmente en la co-evaluación del problema que se resuelve 

en la pizarra. El análisis de la interacción verbal que tuvo lugar en las actividades de 

evaluación evidencia la complejidad de gestionar este “juego de espejos”, de modo 

que todos los estudiantes, y no sólo el que sale a la pizarra, se impliquen 

efectivamente en la autoevaluación de sus propios ejercicios.  

En el último capítulo de la tesis completa se analizan con más detalle las implicaciones 

teóricas y prácticas de estas conclusiones de cara a comprender mejor las prácticas de 
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evaluación de la solución de problemas matemáticos en la Educación Primaria. Cabe 

señalar, sin embargo, algunas cuestiones, relativas a los participantes y al 

procedimiento de la investigación, que limitan el alcance de estas conclusiones. 

La selección por conveniencia de un número no demasiado extenso de profesores de 

primer ciclo no permite hacer generalizaciones concluyentes acerca del pensamiento y 

la práctica del profesorado que imparte matemáticas en dicho ciclo. Aunque la 

muestra de casos del segundo estudio no es demasiado grande, los datos recogidos 

pueden considerarse, sin embargo, suficientes para una investigación de orientación 

fundamentalmente cualitativa. Los resultados nos han permitido documentar con 

cierte detalle la naturaleza de la interacción que se establece en este tipo de 

actividades típicas de las clases de Matemáticas, así como los criterios de evaluación 

que los profesores participantes emplearon.  

Otro tipo de limitaciones tienen que ver, más bien, con la naturaleza de los problemas 

matemáticos y las actividades de evaluación seleccionadas. No cabe duda de la 

“artificialidad” de la actividad de evaluación ciega. El hecho de que al profesor no se le 

permitiera elaborar la prueba de evaluación, y que el estudiante que la realizó no 

estuviera presente, ha podido influir en desatención de ciertos criterios, 

principalmente los relativos a la autorregulación. La actividad que se recrea en esta 

situación experimental se parece a los exámenes de orientación sumativa, que muchos 

profesores emplean en combinación con otro tipo de estrategias de enfoque 

formativo; razón por la que sería arriesgado concluir que los profesores no tienen en 

cuenta otros tipo de criterios de evaluación en el conjunto del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En el estudio II intentamos compensar esta limitación seleccionando un tipo de 

actividad de evaluación pública, esencialmente formativa. Hay que hacer notar, sin 

embargo, que las tareas evaluadas en esta segunda actividad eran problemas no 

estandarizados, enfocados a la adquisición de la competencia matemática: requería, 

sobretodo, la comprensión situacional del problema, mientras que las operaciones 

aritméticas implicadas consistían en sumas y restas relativamente simples. Esta 
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circunstancia, unida al riesgo proviniente del “efecto halo” (que amenaza también a las 

entrevistas del estudio I) podría haber influido en que los criterios relacionados con la 

comprensión del problema y el razonamiento matemático resultaran un tanto 

sobredimensionados. 

Nuestras conclusiones, sin embargo, no parecen coincidir con lo encontrado por 

Rosales el al. (2012), en el análisis de actividades de resolución conjunta de problemas 

matemáticos no estandarizados en este mismo nivel educativo. El análisis de la 

interacción verbal en dichas actividades mostró que la mayoría de los profesores 

españoles tendían a afrontar este tipo de tarea de un modo “paradigmático” 

(prestando relativamente poca importancia a la narración del contexto situacional) y 

“superficial” (poco reflexivo, centrando más en la la resolución mecánica de los 

algoritmos que en la comprensión situacional de los problemas). Es posible que esta 

discrepancia con las conclusiones de nuestra investigación se relacione con la 

naturaleza de las actividades de evaluación pública focalizada, donde, a diferencia de 

las actividades analizadas por dichos autores, la interacción se centra principalmente en 

un solo estudiantes, que ya ha resuelto  previamente el problema. Otra posible 

explicación tiene que ver con el sistema de categorías empleado y, más 

específicamente con la propia conceptualización del razonamiento matemático en 

ambas investigaciones y su dificultad de diferenciación de otros conceptos adyacentes. 

En futuras investigaciones convendría por tanto revisar la operativización de estas 

categorías, en relación a las empleadas en otras investigaciones. 

Pretendemos afrontar también las anteriores limitaciones ampliando la observación de 

las actividades de evaluación de problemas matemáticos a otros tipos de estrategias 

formativas como la evaluación pública colectiva, o la evaluación privada en presencia 

del estudiante. Otros datos que pueden arrojar más luz provendrían del análisis 

documental del tipo de problemas que los profesores seleccionan en las actividades de 

evaluación, y su calificación, a partir de los cuadernos de los estudiantes.  

Finalmente, una perspectiva que puede también enriquecer las conclusiones obtenidas 

consiste en la observación de procesos de cambio en las prácticas educativas, así como 
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del aprendizaje de los alumnos. Se trata, en primer lugar, de ofrecer a los profesores 

participar en actividades de asesoramiento que les ayuden a tomar conciencia y a 

revisar sus propios criterios y prácticas evaluativas. En segundo lugar, se analizará el 

grado de implicación de los estudiantes en la autoevaluación de sus tareas durante las 

actividades de evaluación pública, antes y después del proceso de asesoramiento al 

profesorado, con objeto de poder demostrar una mejora en la calidad de dichas 

actividades. 

5.- REFERENCIAS 

Allal, L. (1993). Évaluation formative des processus d’apprentissage: le rôle des régulations 
métacognitives. Em R. Hivon (dir). L’évaluation des apprentissages (pp. 57-74). Sherbrooke (Québec), 
Éditions du CRP. 

Amigues R. & Guignard-Andreucci, C. (1981). A propos d’une recherche sur l’évaluation formative en 
situation éducative: prise en compte et modifications des donnés de la situation. Bulletin de  
Psychologie, 353, 167-172. 

Barbosa, J. & Alaíz, V. (1994). Explicitação de critérios - exigência fundamental de uma avaliação ao 
serviço da aprendizagem. Pensar a avaliação, melhorar a aprendizagem. Lisboa: Instituto de 
Inovação Educacional. Disponível em 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Avaliacao/explicitacao_criterios
.pdf 

Barreira, C. & Pinto, J. (2005). A investigação em Portugal sobre a avaliação as aprendizagens dos alunos 
(1990 - 2005). Investigar em Educação, 4, 21-105. 

Berkowitz, M. & Gibbs, J. (1983). Measuring the developmental features of moral discussion. Merrill-
Palmer Quarterly, 29, 399-410. 

Black, P. & Wiliam, D. (1998a). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, 
Policy & Practice, 5(1), 7-73. 

Black, P., & Wiliam, D. (1998b). Inside the black box: raising standards through classroom assessment. 
The Fourth International Teaching for Intelligence Conference. Disponível em  
www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm. 

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall & Wiliam, D. (2003). Assessment for learning: putting i tinto 
practice. Berkshire, Inglaterra: Open University Press. 

Blanco, L. J. (2015). La resolución de problemas de matemáticas: aspectos cognitivos y afectivos. Em L. J. 
Blanco, J. A. Cárdenas &. A. Caballero (Orgs.), La resolución de problemas de matemáticas en la 
formación inicial de profesores de primaria, (pp.11-22). Cáceres: Universidad de Extremadura. 

Blanton, M. L., Berenson, S. B., & Norwood, K. (2001). Using classroom discourse to understand a 
prospective mathematics teacher´s developing practice. Teaching and Teacher Education, 17, 227-
242. 

http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm


ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

71 

 

  

Bonniol, J. J. (1986). Recherches et formations : pour une problématique de l’évaluation formative. Em J. 
M. De Ketele (Éd). L’évaluation: approche descriptive ou prescriptive? (pp. 119-133). Bruxelle: De 
Boeck.  

Bonniol, J. J. & Vial, M. (2001). Modelos de avaliação: textos fundamentais. Porto Alegre: Artmed 
Editora. 

Brendefur, J. & Frykholm, J. (2000). Promoting mathematical communication in the classroom: Two 
perspectives teachers’conceptions and practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 3, 125-
153. 

Brown, G. & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge, NY: Cambridge University Press. 

Brush, T., & Saye, J. (2002). A summary of research exploring hard and soft scaffolding for teachers and 
students using a multimedia supported learning environment. The Journal of Interactive Online 
Learning, 1(2). Disponible en www.ncolr.org [2012]. 

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers College Record, 64, 723-733. 

Cazden, C. (1988). Classroom discourse: the language of teaching and learning. Porsmouth, N. H.: 
Heinemann. 

Cazden, C. (1991). El discurso en el aula. Madrid. Paidós. MEC. 

Chi, M. T. H. (1996). Constructing self-explanations and scaffolded explanations in tutoring. Applied 
Cognitive Psychology, 10, S33–S49. 

Coll, C., Barberá, E. & Onrubia, J. (2000).  La atención a la diversidad en las prácticas de evaluación.  
Infancia y Aprendizaje, 90, 111-132.  

Coll, C., Onrubia, J. & Mauri, T. (2008). Ayudar a aprender en contextos educativos: el ejercicio de la 
influencia educativa y el análisis de la enseñanza. Revista de Educación, 346, 33-70. 

Company, S. G. & Lucas, M. G. (2010). La evaluación, un proceso de cambio para el aprendizaje. Em C. G. 
Lucas & S. G. Company (coords.). Evaluación de los aprendizajes en el espacio europeo de educación 
superior (pp. 17-32). Universidad de Alicante: Editorial Marfil.  

De Ketele, J. M. (1986). L’évaluation: approche descriptive ou prescriptive? pédagogie en 
développement: problématiques et recherches. Bruxelles: De Boeck.  

Del Río, I., Sánchez, E. & García, R. (2000). Análisis de la interacción maestro-alumnos durante la 
resolución de problemas aritméticos. Cultura & Educación, 17/18, 41-61. 

De Ory Azcárate, M. & Ruiz Suárez, V. M. (2011). La evaluación en el aula de primaria. Factor clave para 
el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias 8(2), 212-220. Disponível em: http://hdl.handle.net/10498/10856. 

Depaepe, F., De Corte, E., & Verschaffel, L. (2010). Teachers’ approaches towards Word problem solving: 
elaborating or restricting the problem context. Teaching and Teacher Education, 26, 152-160. 

De Sixte, R. & Sánchez, E. (2012). Cognición, motivación y emoción en la interacción profesor-alumno. 
Una propuesta para analizar su relación mediante el registro de las ayudas frías y cálidas. Infancia y 
Aprendizaje, 35(4), 483-496. 

Durán, D. & Monereo, C. (2005). Styles and sequences of cooperative interactions in fixed and reciprocal 
peer tutoring. Learning and Instruction, 15, 179–199. 

Edwards, D. & Mercer, N. (1988). El conocimiento compartido en el aula. El desarrollo de la comprensión 
en el aula. Madrid: Paidós.  

Fernandes, D. (2005). Avaliação das aprendizagens: desafios às teorias, práticas e políticas. Lisboa: Texto 
Editora. 

http://hdl.handle.net/10498/10856
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4056570
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4056570


ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

72 

 

  

Fernandes, D. (2006). Para uma teoria da avaliação formativa. Revista Portuguesa de Educação, 19(2), 
21-50. 

Fernandes, D. (2007). A avaliação das aprendizagens no sistema educativo português. Educação e 
Pesquisa 33(3), 581-600. 

Fernandes, D. (2009). Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas. Editora UNESP.   

Fernandes, D. (2011). Avaliar para melhorar as aprendizagens: análise e discussão de algumas questões 
essenciais. Em I. Fialho & H. Salgueiro (Eds.). Turma mais e sucesso escolar: Contributos teóricos e 
práticos, (pp. 81-107). Évora: Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de 
Évora. 

Fernandes, D. & Gaspar, A. (2014) Avaliação das aprendizagens: Uma síntese de teses de doutoramento 
realizadas em Portugal (2001-2010). Revista Meta: Avaliação. 6(17) 199-222. Disponível em:  
http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/209. 

Feu, M. (1985). Contributos para a explicitação de critérios em avaliação pedagógica. (Monografia de 
Licenciatura de Psicologia Educacional). Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa. 

García, J. R., Bustos, A. & Sánchez, E. (2015). The contribution of knowledge about anaphors, 
organisational signals and refutations to reading comprehension. Journal  of  Research  in Reading, 
38(4), 405-427.  

García, G. & Montanero, M. (2004). Comunicación verbal y actividad conjunta en el aula de apoyo. Un 
análisis comparativo entre profesores expertos y principiantes. Revista española de Pedagogía, 229, 
541-560. 

Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences. New Horizons. 

Graesser, A. C., Parson, N. & Mangliano, J. (1995). Collaborative dialog pattern in naturalistic one-on-one 
tutoring. Applied Cognitive Psychology, 9, 495-522. 

Hadji, C. (1997). L´évaluation démystifiée. Paris: ESF éditeur. 

Hadji, C. (2001). Avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed Editora 

Handley, K. & Williams, L. (2011). From copying to learning: using exemplars to engage students with 
assessment criteria and feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(1), 95-108. 

Hattie, J. & H. Timperley (2007). The power of feedback. Review of Education Research, 77(1), 81-112. 

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London: Routledge.  

Jaccard, P. (1901). Distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses et dans quelques régions 
voisines. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 37, 241-272. Disponible en: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_et_distance_de_Jaccard. 

Martinho, M. & Ponte, J. (2005). Comunicação na sala de aula de Matemática: práticas e reflexão de 
uma professora de Matemática. Em J. Brocardo, F. Mendes & A. Boavida (eds.), Atas do XVI 
Seminário de investigação em educação matemática (pp. 273-293). Setúbal: APM. 

Mehan, H. (1979). Learning lessons. Social organization in the classroom. Cambridge, M. A.: Harvard 
University Press. 

Melo, M. (2013). Aprendizagem: perspetivas socioconstritivistas. Em F. Veiga, (coord.). Psicologia da 
educação: teoria, investigação e aplicação: envolvimento dos alunos na escola (pp.263-296). Lisboa: 
Climepsi Editores. 

http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/209


ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

73 

 

  

Menezes, L., Santos, L., Gomes, H. & Rodrigues, C. (orgs), (2008). Avaliação em matemática: problemas e 
desafios. Secção de Educação Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Edição 
apoiada pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

Ministério da Educação e Ciência (2013). Programa de matemática do ensino básico. Lisboa: Direcção 
Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. Disponível em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Matematica/programa_matematica_basic
o.pdf 

Monardi, F. (2002). Pratiques et logiques en pédagogie. Paris: Nathan Université.  

Montanero, M. (2016). Didáctica general. Educación primaria. Documento digital. Recuperado de http//: 
www.campusvirtual.unex. 

Montanero, M. & García, G. (2005). ¿Qué hacen los profesores cuando los alumnos se equivocan? Un 
análisis de la interacción verbal en el aula de apoyo. Infancia y Aprendizaje, 28(2), 141-157. 

Montanero, M., Lucero, M. & Fernández, M. J. (2014). Iterative co-evaluation with a rubric of narrative 
texts in Primary Education. Journal for the Study of Education and Development, 37(1), 184-198. 

Nathan, M. J. & Knuth, E. J. (2003). A study of whole classroom mathematical discourse and teacher 
change. Cognition and Instruction, 21 (2), 175-207. 

National Council of Teachers of Mathematics (2007). Princípios e normas para a avaliação em 
matemática escolar. Lisboa: Associação de Professores de Matemática. 

Noizet, G. &  Caverni, J. P. (1985). Psicologia da  avaliação escolar. Coimbra: Coimbra Editora.  

Nunes, C. (1990). A Avaliação de textos escritos: Critérios referidos e utilizados pelos professores e a sua 
percepção por alunos com diferente estatuto escolar. (Tese de mestrado em Psicologia Educacional). 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa. 

Nunziati, G. (1990). Pour construire un dispositif d’évaluation formatrice. Cahiers  Pédagogiques, 280, 
47-64. 

Onrubia, J. Lago, J. R (2008). Asesoramiento psicopedagógico y mejora de las prácticas de evaluación. 
Infancia y Aprendizaje, 31 (3), 363-383. 

Orrantia, J. (2006). Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: una perspectiva evolutiva. Revista 
de Psicopedagogía, 71, 158-180. 

Orton, A. (2004). Learning mathematics: Issues, theory and classroom practice. 3
rd

 ed. London: 
Continuum. 

Pacheco, J. (2002). Critérios de avaliação na escola. Em Ministério da Educação (ed.), Avaliação das 
aprendizagens: das concepções às práticas (pp.53-64). Lisboa: Departamento da Educação Básica. 

Perrenoud, P. (1984). La fabrication de L’éxellence Scolaire : du curriculum aux pratiques d’évaluation. 
Genève : Librairie Droz. 

Petty, G. (2006). Evidence based teaching: a practical approach. Bath, U.K.: Nelson Thornes. 

Pinto, J. & Santos, L. (2006). Modelos de avaliação das aprendizagens. Lisboa: Universidade Aberta. 

PISA-Programme for International Student Assessment (2012). OCDE 

Planas, N. (2004). Análisis discursivo de interacciones sociales en un aula de matemáticas multiétnica. 
Revista de Educación, 334, 59-74. 

Ponte, J. P. (2007). Investigations and explorations in the mathematics classroom. ZDM, 39(5-6), 419-
430. 



ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

74 

 

  

Price, M., Handley, K., Millar, J. & O’Donovan, B. (2010). Feedback: all that effort, butwhat is the effect? 
Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(3), 277-289. 

Rojas, F. (2011). Instrumentos discursivos para caracterizar la comunicación del profesor en el aula de 
matemáticas y las posibilidades de participación de los estudiantes. XIII Conferência Interamericana 
de Educação Matemática – CIAEM. Disponível em: http://ciaem-
redumate.org/ocs/index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/viewFile/1956/521 

Rosales, J., Orrantia, J., Vicente, S. y Chamoso, J. M. (2008a). Studying Mathematics problem-solving 
classrooms. A comparison between the discourse of in-service teachers and student teachers. 
European Journal of Psychology of Education, 23, (3), 275-294. 

Rosales, J., Orrantia, J., Vicente, S. y Chamoso, J. M. (2008b). La resolución de problemas aritméticos en 
el aula. ¿Qué hacen los profesores cuando trabajan conjuntamente con sus alumnos?. Cultura & 
Educación, 20 (4), 423-439. 

Rosales, J., Vicente, S., Chamoso, J. M., Muñez, D., & Orrantia, J. (2012). Teacherestudent interaction in 
joint word problem solving. The role of situational and mathematical knowledge in mainstream 
classrooms. Teaching and Teacher Education, 28, 1185-1195. 

Sach, E. (2012) Teachers and testing: an investigation into teachers’ perceptions of formative 
assessment. Educational Studies, 38(3), 261-276. 

Sadler, D.R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 
18, 119-44. 

Sadler, D. R. (2013). Opening up feedback: Teaching learners to see'. En S. Merry, M. Price, D. Carless, & 
M. Taras (eds.) Reconceptualising feedback in higher education: Developing dialogue with students 
(pp. 54-63). London: Routledge. 

Sánchez, A. (2005). "La relación maestro–alumno: ejercicio del poder y saber en el aula 
universitaria", Revista de Educación y Desarrollo, 4, 21–27. Disponível em 
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/4/004_Sanchez.pdf 

Sánchez, E., Rosales, J. & Cañedo, I. (1999). Understanding and communication in expositive discourse: 
an analysis of the strategies used by expert and preservice teachers. Teaching and Teacher 
Education, 15, 37-58. 

Sanmarti, N. (2007). 10 ideas clave: evaluar para aprender. Barcelona: Graó. 

Santos, L. (2002). Auto-avaliação regulada: porquê, o quê e como? Em P. Abrantes & F. Araújo (orgs.), 
Avaliação das Aprendizagens: Das Concepções às Práticas (pp.75-84). Lisboa: Ministério da 
Educação, Departamento do Ensino Básico 

Santos, L. (2003). A investigação em Portugal na área da avaliação pedagógica em Matemática. Actas do 
XIV SIEM (Seminário de Investigação em Educação Matemática) (pp. 9-27). Lisboa: Associação 
Portuguesa de Matemática. 

Santos, L. (2008). Dilemas e desafios da avaliação reguladora. Em Menezes, L., Santos, L., Gomes, H. & 
Rodrigues, C. (orgs). Avaliação em matemática: problemas e desafios (p. 11-35). Secção de Educação 
Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Edição apoiada pela FCT – Fundação 
para a Ciência e Tecnologia. 

Santos, L. (org.); Pinto, J.; Rio, F.; Pinto, F.; Varandas, J.; Moreirinha, O.; Dias, P.; Dias, S. & Bondoso, T. 
(2010).  Avaliar para aprender: relatos de experiências de sala de aula do pré-escolar ao ensino 
secundário. Porto: Porto Editora e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

Schwarz, B. B., Dreyfus, T. & Hershkowitz, R. (2009). The nested epistemic actions model for abstraction 
in context. Transformation of Knowledge through classroom interaction, 11-41. 

http://ciaem-redumate.org/ocs/index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/viewFile/1956/521
http://ciaem-redumate.org/ocs/index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/viewFile/1956/521


ANEXO III 

Versión abreviada de la tesis en español 

 

  

75 

 

  

Serrazina, M. L. (coord.) (2008). Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores do 
1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. Lisboa: DGIDC. 

Sleep, L. & Boerst, T. A (2012). Preparing beginning teachers to elicit and interpret students’ 
mathematical thinking. Teaching and Teacher Education, 28, 1038-1048. 

Silva, H., & Lopes, J. (2015). O Questionamento eficaz na sala de aula: procedimentos e estratégias. 
Revista Eletrónica de Educação e Psicologia, 5,  1-17. Disponível em 

http://edupsi.utad.pt/images/PDF/Revista5/Artigo__O_Questionamento_Eficaz_na_sala_de_aula_-
_Verso_revista_Final.pdf  

Sinclair, J. & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and 
pupils. London: Oxford University Press. 

Struyven, K., Dochy, F. & Janssens, S. (2004). Students’ perceptions about evaluation and assessment in 
higher education: a review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(4), 331-347. 

Teasley, S. (1997). Talking about reasoning: How important is the peer in peer collaboration? Em L. B. 
Resnick, R. Saljo, C. Pontecorvo & B. Burge (eds.), Discourse, Tools and Reasoning: Essays on Situated 
Cognition (pp. 361-384). Berlin: Springer 

Teddlie, C.,  Stringfield,  S.  &  Reynolds,  D.  (2000).  Context  issues  within  school effectiveness 
research.   Em C. Teddlie & D. Reynolds (eds.), The international handbook of  school effectiveness 
research (pp. 160-186). London and New York: Falmer Press. 

TIMSS (2011). Trends in International Mathematics and Science Study —Assessment Frameworks. 
Disponível em http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/frameworks.html 

Tunstall P. & Gipps C. (1996) Teacher feedback to young children in formative assessment: a tipology. 
British educational Journal, 22(4), 389-404. 

Vala, J. (1996) Representações sociais: para uma psicologia social do pensamento social. Em J. Vala & M. 
B. Monteiro (coords.), Psicologia Social (pp.353- 384). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  

Valadares, J. & Graça, M. (1998). Avaliando ... para melhorar a aprendizagem.     Porto: Colecção Plátano 
Universitária. 

Van Dijk, T. A. & Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press. 

Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2000). Making sense of word problems. The Netherlands: Swets 
& Zeitlinger Publishers. 

Vidigal, I. (1988). Influência da Explicitação dos critérios de Avaliação de uma Produção Escolar. 
(Monografia de fim de curso). Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa. 

Voigt, J. (1985). Patterns and routines in classroom interaction. Recherches en Didactique des 
Mathématiques, 6(1), 69-118. 

Weinberger, A. & Fischer, F. (2006). A framework to analyze argumentative knowledge construction in 
computer-supported collaborative learning. Computers & Education, 46, 71-95. 

Wells, G. (2001). Indagación dialógica. Hacia una teoría y una práctica socioculturales de la educación. 
Barcelona: Paidós. 

Wood, T. (1998). Alternative patterns of communication in mathematics classes: Funneling or focusing. 
Em H. Steinbring, M. Bussi & A. Sierpinska (eds.), Language and Communication in the Mathematics 
Classroom (pp. 167-178). Reston: NCTM. 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/frameworks.html

	00 Cubierta rev
	Tesis doctoral completa
	01 Primeiras pp e índice rev
	02 Resumo
	02.1Titulo
	03 Capitulo 1
	03.1Titulo
	04 Capitulo 2
	05 Capitulo 3 rev
	06 Capitulo 4 rev
	06.1Titulo
	07 Capitulo 5 Estudo I
	Tabela 5.1. Distribuição dos alunos participantes
	O grupo de alunos participantes, sem repetências no seu percurso escolar, com média de idade de 7.2 e 10.3 no 2º e 4º ano, respetivamente, são oriundos de meios familiares de nível socioeconómico similares (médio-baixo).
	Medidas

	F. Outros
	F. Outros
	Aluno 1- É preciso fazer os números bem feitos.
	Aluno 1- É preciso fazer bem os números.
	Tabela 5.9.- Frequência de critérios percecionados pelos alunos com insucesso
	Sintetizando, e tendo em conta a média das categorias, verificamos que ao avaliar as produções dos alunos os professores privilegiam, prioritariamente, os Resultados (D) e os Conteúdos Procedimentais (A), e depois os Aspetos Cognitivos (B).

	F. Outros
	F. Outros
	F. Outros

	08 Capitulo 6 Estudo II
	09 Conclusoes rev
	10 Referencias bibliográficas rev
	11 Anexos
	Anexo I. Estudo I
	12_1 Titulo anexo 1
	Anexo 1.1. Materiais
	1 Ficha de matemática 2º ano 2
	1 Ficha de matemática 2º ano 1
	2 Ficha de matemática 4º ano

	Anexo 1.2. Transcrições
	Anexo 1.3 Analise IJ

	Anexo II. Estudo II
	12_1 Titulo anexo 2
	Anexo 2.1. Materiais
	Anexo 2.2. Transcrições
	Anexo 2.3. Análise cuantitativo

	Anexo III. Tesis abreviada en español




