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RESUMO 

 

 Este estudo centra-se nas práticas de avaliação sumativa de professores de 

Matemática em diferentes contextos profissionais. Tendo por base os contextos de 

prática colectivo e individual, procurou compreender, quer o que há de característico 

em cada um deles, quer como se relacionam, no que se refere à avaliação sumativa na 

disciplina de Matemática. 

 A fundamentação teórica aborda duas áreas: colaboração profissional e 

avaliação sumativa. Na primeira, discutem-se: o conceito de colaboração profissional, 

formas de colaboração e o potencial da colaboração profissional. Na segunda, 

abordam-se: o conceito de avaliação sumativa, instrumentos e formas de avaliação, 

estratégias de atribuição de classificações e a relação dos professores com a avaliação 

sumativa. 

 Metodologicamente, a investigação segue o paradigma interpretativo e utiliza 

como design o estudo de caso. A recolha de dados recorreu à observação de reuniões 

de trabalho, à realização de entrevistas e à análise documental. A análise de dados 

privilegiou a análise de conteúdo sendo as categorias de análise definidas a posteriori.  

 Quanto ao contexto colectivo, os resultados do estudo evidenciaram que foram 

construídas estruturas de avaliação para suportar a tomada de decisões acerca da 

avaliação sumativa. Os aspectos que mereceram maior atenção foram os relacionados 

com os diversos instrumentos de avaliação utilizados.  

 No que diz respeito ao contexto individual, verificou-se o uso de um leque 

alargado de informações na avaliação sumativa das aprendizagens dos alunos. A 

ponderação das informações anteriores fez-se em articulação com um plano de 

atribuição de classificações traçado previamente. Os processos de decisão 

classificativa de final de período basearam-se num conjunto de procedimentos de 

pendor quantitativo.  

 Os resultados obtidos indicaram que o trabalho desenvolvido no contexto 

colectivo simplificou o trabalho individual. O contexto individual influenciou o 

contexto colectivo através da transposição para o grupo das preocupações sentidas 

individualmente. As interacções entre os dois contextos sugerem um processo cíclico. 

 

Palavras-chave: Contextos de prática; Colaboração profissional; Avaliação sumativa; 

Atribuição de classificações; Ensino e Aprendizagem em Matemática. 
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ABSTRACT 
 

This study is focused in the practice of summative assessment of Mathematics´ 

teachers in different professional contexts. Based on the individual and collective 

contexts of practice, it looked for understanding, whether what it has of characteristic 

in each one and how they relate, as to summative assessment in Mathematics. 

The theoretical background approaches two areas: professional collaboration 

and summative assessment. In the first, it is argued: the concept of professional 

collaboration, forms of collaboration and the potential of the professional 

collaboration. In the second, it is approached: the concept of summative assessment, 

instruments and forms of assessment, grading strategies and the relation of teachers 

with summative assessment. 

Considering the methodology, the study follows the interpretative paradigm 

and uses as design the case study. Data were collected through the observation of 

work meetings, the accomplishment of interviews and documentary analysis. The data 

analysis privileged the content analysis being the categories of analysis defined a 

posteriori. 

As to the collective context, the results of the study evidenced that evaluation 

structures had been constructed to support decision making concerning summative 

assessment. The aspects that had deserved greater attention had been those related 

with the diverse used instruments of assessment. 

Concerning the individual context, one verified the use of a widened fan of 

information in the summative assessment of the pupils´ learning. The balance of the 

previous information was articulated with a grading plan traced previously. The 

processes of deciding grades at the end of a term had been based on a set of 

procedures of quantitative slope. 

The acquired results indicated that the work developed in the collective 

context simplified the individual work. The individual context influenced the 

collective context through the transposition for the group of the sensible concerns felt 

individually. The interactions between the two contexts suggest a cyclical process. 

 
 
Key words: Contexts of practice; Professional collaboration; Summative assessment; 

Grading; Teaching and Learning in Mathematics 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Problema e questões do estudo 

 

Uma problemática presente na prática de qualquer profissional docente é a da 

avaliação das aprendizagens dos seus alunos. Aquilo que se entende por avaliar tem 

sofrido, ao longo dos tempos, muitas transformações procurando acompanhar o 

evoluir da forma como se encara o significado de ensinar e de aprender. Existe, ainda 

assim, uma modalidade de avaliação que os sistemas de ensino, em geral, sempre têm 

exigido que marque presença: a avaliação sumativa.  

Entende-se por avaliação sumativa aquela que se consubstancia na atribuição 

de classificações aos alunos, por parte dos professores, geralmente no fim de um 

período de ensino. Quaisquer que sejam as perspectivas que adoptemos sobre a 

avaliação sumativa, no que diz respeito às suas finalidades ou às suas relações com o 

processo ensino-aprendizagem, parece-nos evidente que se trata de um temática 

relevante, em larga medida porque a avaliação dos alunos de uma escola, uma vez 

tornada pública, se transforma na imagem da própria instituição em termos sociais 

(Pinto & Santos, 2006). 

Uma outra dimensão das práticas dos professores que vem merecendo um 

interesse crescente por parte da investigação em educação é a dos contextos em que 

essas práticas decorrem: o contexto individual e o contexto colectivo. Acrescente-se 

que o interesse anterior contempla, quer o estudo das características particulares de 

cada um dos contextos referidos, quer a tentativa de compreender as dinâmicas 

através das quais eles se influenciam. Afinal, “existindo em paralelo dois contextos 

onde ocorre a actividade de prática lectiva dos professores, a forma como estes se 

inter-relacionam constitui um interessante objecto de análise” (Santos, 2000, p. 690). 

Se é verdade que “a presença contínua e alargada do isolamento, do 

individualismo e do «privatismo» na cultura do ensino não constitui motivo de dúvida 

ou de desacordo sério entre os autores que se debruçam sobre o assunto” (Hargreaves, 

1998, p. 187) verifica-se igualmente que “parece existir em muitos professores um 

desejo de estabelecer colaborações profissionais mas são muitas as dificuldades e 

obstáculos em grande medida ainda por estudar” (Ponte & Serrazina, 2004, p. 11).  
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Apesar de serem largamente reconhecidas as potencialidade de um contexto de 

trabalho colaborativo entre os professores, ao nível, por exemplo, do incremento que 

se verifica na capacidade de arriscar quando a responsabilidade é colectiva e não 

individual, “no geral o trabalho em colaboração fica muito aquém do que poderia ser 

esperado, e mesmo desejado, pelos próprios professores” (Santos, 2000, p. 12). 

Também no domínio específico da avaliação das aprendizagens dos alunos, a 

literatura sugere o desenvolvimento de trabalho colaborativo entre professores. Como 

afirma Fernandes (2005) “parece claro que os professores e as próprias escolas 

precisam de estar menos sós nas suas avaliações” (p. 90). Na mesma linha, Pinto e 

Santos (2006) sustentam que: 

  

 
 
 
 
 

 

É então na confluência destas duas vertentes, avaliação sumativa e contextos 

de prática, que surge o presente estudo cujo objectivo é caracterizar as práticas de 

avaliação sumativa de professores de Matemática em diferentes contextos 

profissionais, quer no momento em que atribuem as classificações, quer a montante 

deste. Com este propósito concebemos a nossa investigação procurando responder às 

seguintes questões: 

 

 

− Que aspectos são mais salientes quando os professores de Matemática 

discutem a avaliação sumativa em contextos colectivos? Com que 

dilemas se confrontam? 

 

− Como procedem os professores de Matemática, no contexto de prática 

individual, para a tomada de decisões acerca da avaliação sumativa? 

 

− Que relações existem, em termos de avaliação sumativa, entre o contexto 

de prática colectivo e o contexto de prática individual? 

A concertação entre avaliadores parece ser uma prática interessante na 
construção de uma avaliação com menos divergências entre os 
avaliadores não porque assegura que todos fazem o mesmo, mas 
porque cada um ao ter que negociar com os pares, toma mais 
consciência dos seus próprios pontos de vista e dos outros. (p. 69)  
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Pertinência do estudo 

 

A pertinência deste estudo assenta em dois tipos de razões: as que dizem 

respeito à avaliação e as que se prendem com os contextos de prática. Expomo-las em 

seguida procurando localizar esta investigação no quadro da literatura relacionada. 

A avaliação pedagógica em Matemática tem sido um tema pouco trabalhado 

no quadro da investigação em educação realizada em Portugal. É de 1992 o primeiro 

estudo focado directamente na avaliação das aprendizagens dos alunos nesta 

disciplina e desde então apenas cerca de uma dezena foram concluídos, todos no 

âmbito de mestrados em educação (Santos, 2003; 2005).  

  A presente investigação é, então, pertinente dada a área a que se dirige. Na 

verdade “a produção de um corpo de saber mais amplo é indispensável não só para 

conhecermos mais e melhor a nossa realidade, mas também para contribuir para a 

construção de um quadro teórico de referência em avaliação matemática que tarda a 

ser construído” (Santos, 2005, p. 183).  

 Um outro factor de pertinência tem que ver com o facto de neste trabalho se 

dar particular atenção à avaliação sumativa. É de salientar que a maior parte dos 

estudos já realizados no âmbito da avaliação em Matemática não abordam esta 

modalidade de avaliação. Torna-se, pois, “necessário aprofundar o conhecimento 

sobre o processo classificativo” (Pais, 1998, p. 3). 

 No que diz respeito aos contextos de prática muitas questões estão ainda em 

aberto. Hargreaves (1998) reconhece que o individualismo tem vindo a ser associado 

a práticas más e fracas, a deficiências dos professores e a coisas que é necessário 

mudar, mas alerta-nos para o facto de não estar provado (ao contrário do que muitas 

vezes de forma apressada se quer fazer crer) que este individualismo resulte 

necessariamente de comportamentos defensivos relacionados com o medo de ser-se 

observado e avaliado.  

 O mesmo autor chama ainda a atenção para o cuidado a ter no sentido de 

permitir que os contextos colectivos contemplem a expressão da individualidade e da 

autonomia na tomada de decisões por parte dos professores intervenientes. Se assim 

não for teremos relações entre os professores que em vez de colaborativas serão 

caracterizadas pela colegialidade artificial (Hargreaves, 1998). 

 A pertinência do presente estudo nesta área resulta, então, da possibilidade de 

recolher evidência empírica sobre a forma como se processa a actividade dos 
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professores quando trabalham individual e colectivamente. Assim será porque é nossa 

convicção que a caracterização das práticas de avaliação sumativa dos professores de 

Matemática em diferentes contextos terá obrigatoriamente que passar pela 

caracterização dos próprios contextos.  

Referimos, ainda, o facto de esta investigação poder, potencialmente, ajudar a 

compreender o contributo do trabalho colaborativo na avaliação das aprendizagens. É 

importante que as práticas avaliativas (e em particular as sumativas) sejam postas 

verdadeiramente ao serviço das aprendizagens. E, de acordo com Santos (2005), 

 

 

 
 
 

 

 Damos conta, por fim, das razões que tornam este estudo particularmente 

significativo para o próprio investigador. Ao longo dos mais de dez anos que 

constituem a sua experiência profissional, foi tomando forma uma questão para si 

causadora de perplexidade: porque seria tão comum os professores falarem entre si da 

sua prática lectiva mas tão raro partilharem a preparação e mesmo a consecução dessa 

mesma prática? Foi, pois, desta pergunta fundamental que surgiu a motivação para o 

desenvolvimento da presente investigação. Acresce a isto a convicção de que 

dificilmente seria possível encontrar uma área da prática docente tradicionalmente 

mais encarada como individual e privada do que a vertente sumativa da avaliação das 

aprendizagens dos alunos. Assim sendo, afigurou-se ao investigador como um desafio 

aliciante a procura de evidência sobre os diferentes contextos de prática justamente a 

respeito da avaliação sumativa.   

 

 

Organização e apresentação do estudo 

 

 Este estudo está dividido em duas partes fundamentais. A primeira constitui a 

fundamentação teórica e a segunda consiste na parte empírica da investigação. 

 A primeira parte compreende os capítulos I e II, que dizem respeito, 

respectivamente, à colaboração profissional e à avaliação sumativa. O capítulo I 

Tal agenda não pode e não deve ser feita de forma individual. Um 
trabalho colaborativo entre professores, com a correspondente partilha 
de objectivos, interesses e responsabilidades, e negociado com alunos 
e encarregados de educação parece ser a única via que hoje se conhece 
para levar a bom termo tão exigente tarefa. (pp. 184-185) 
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começa com a clarificação do conceito de colaboração profissional, prossegue com a 

explicitação de diferentes formas de colaboração e termina abordando o potencial da 

colaboração profissional entre professores. O capítulo II inicia-se com a clarificação 

do conceito de avaliação sumativa e continua com a apresentação e discussão de 

alguns instrumentos e formas de avaliação, a propósito dos quais são destacadas 

linhas de força presentes nos resultados de investigações nacionais e internacionais, 

sobretudo na área da educação matemática. São depois abordadas as estratégias de 

atribuição de classificações e o capítulo termina com um olhar sobre a forma como os 

professores se relacionam com a avaliação sumativa, dando-se conta, também aqui, 

dos resultados de várias investigações, fundamentalmente na área da educação 

matemática. 

 A segunda parte inclui os restantes capítulos. No capítulo III são indicadas e 

justificadas as opções metodológicas efectuadas e, para além de uma caracterização 

breve da professora participante no estudo, são fundamentados os procedimentos 

utilizados na recolha e na análise dos dados. No capítulo IV completa-se a 

apresentação da professora participante feita no capítulo anterior e descreve-se o 

contexto colectivo estudado. O capítulo V diz respeito aos aspectos discutidos, em 

contexto colectivo, acerca da avaliação sumativa. O capítulo VI trata das decisões 

relacionadas com a avaliação sumativa tomadas, em contexto individual, pela 

professora participante no estudo. O presente trabalho termina no capítulo VII. Este 

capítulo principia com uma síntese do estudo e prossegue com a apresentação e 

discussão dos seus principais resultados, incluindo-se aí as respostas às questões de 

investigação. O capítulo conclui com um balanço reflexivo do investigador e com a 

apresentação de propostas para a realização de futuros trabalhos.  
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CAPÍTULO I 
 
 

COLABORAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 

 Este capítulo está dividido em três partes fundamentais. Na primeira, procura-

se clarificar o conceito de colaboração profissional entre professores, apresentando-se 

propostas para a sua caracterização. Na segunda, explicitam-se algumas formas de 

colaboração profissional. Finalmente, na terceira, aborda-se a questão do potencial 

atribuído ao estabelecimento de relações de colaboração profissional entre 

professores. 

 

 

O conceito de colaboração profissional 

 

 É vasta a literatura existente, hoje, no campo da educação, acerca do fenómeno 

da colaboração. Ainda assim, Christiansen et al. (1997), ao reflectirem sobre a sua 

experiência enquanto editoras de um livro, justamente, sobre colaboração em 

educação, notam que, quer enquanto fenómeno, quer enquanto processo, a noção de 

colaboração é bastante indefinida “e só parcialmente compreendida por aqueles que 

participam em trabalhos colaborativos” (p. 283). Utilizado em contextos diversos, o 

conceito de colaboração assume múltiplos significados, pelo que importa conhecer 

algumas formas de o caracterizar. 

   Boavida e Ponte (2002) reflectindo acerca da colaboração como estratégia de 

investigação sobre a prática profissional dos professores, esclarecem que “a utilização 

do termo colaboração é adequada nos casos em que os diversos intervenientes 

trabalham conjuntamente, não numa relação hierárquica, mas numa base de igualdade 

de modo a haver ajuda mútua e a atingirem objectivos que a todos beneficiem” (p. 

45). Estes autores distinguem colaboração de cooperação, começando por sustentar a 

sua argumentação na análise dos significados de laborare (trabalhar) e operare 

(operar) que constituem, juntamente com o prefixo co, as palavras colaborar e 

cooperar. Apesar de ambas as noções terem subjacente uma acção conjunta, elas 

diferem quanto ao seu alcance. De facto,  
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Debruçando-se sobre a natureza das relações colaborativas, Boavida e Ponte 

(2002), sublinham, para além de um interesse comum partilhado por todos os 

intervenientes, a existência de quatro características fundamentais: mutualidade, 

confiança, diálogo e negociação. A mutualidade pode ser entendida, 

fundamentalmente, sob duas perspectivas. Se focarmos a nossa atenção nos objectivos 

específicos individuais com que os vários participantes se envolvem numa relação 

colaborativa, diremos que a mutualidade se traduz por um equilíbrio razoável entre 

esses mesmos objectivos. Se nos centrarmos nas questões de relacionamento entre os 

elementos de uma equipa colaborativa, entenderemos a mutualidade como uma 

atenção especial aos problemas e necessidades dos outros, através da qual, 

renegociando permanentemente as relações, todos podem beneficiar. A confiança diz 

respeito à existência de um clima de trabalho baseado no respeito entre os 

intervenientes, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Este respeito manifesta-

se ouvindo os outros, valorizando os seus contributos e procurando que se sintam 

parte integrante do grupo. Sem confiança não será possível estabelecer um contexto 

em que surja como natural o questionar das ideias e dos modos de agir dos outros, não 

havendo, portanto, colaboração. O diálogo pressupõe, desde logo, o aceitar de cada 

voz individual. Neste cenário, através do confrontar das várias experiências, é 

possível a construção de novas compreensões, tendo presente que nenhuma ideia é 

definitiva. Finalmente, a negociação. Na verdade, “é preciso ser capaz de negociar 

objectivos, modos de trabalho, modos de relacionamento, prioridades e até 

significados de conceitos fundamentais” (Boavida & Ponte, 2002, p. 49). Estes 

autores consideram que a negociação deve ser uma possibilidade ao longo de todo o 

desenrolar de um projecto colaborativo e acrescentam que ela assume particular 

importância em momentos de crise.   

 Também Hargreaves (1998) nota que nem todo o trabalho colectivo configura 

uma situação de colaboração. Procurando caracterizar as relações de trabalho em 

colaboração entre professores, este autor afirma que estas relações tendem a ser: 

Operar é realizar uma operação, em muitos casos relativamente 
simples e bem definida; é produzir determinado efeito; funcionar ou 
fazer funcionar de acordo com um plano ou sistema. Trabalhar é 
desenvolver actividade para atingir determinados fins; é pensar, 
preparar, reflectir, formar, empenhar-se. (Boavida & Ponte, 2002, p. 
46) 
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espontâneas, voluntárias, orientadas para o desenvolvimento, difundidas no tempo e 

no espaço e imprevisíveis (Hargreaves, 1998, pp. 216-217). São espontâneas, 

essencialmente, porque partem dos próprios professores. Embora possam ser apoiadas 

e facilitadas administrativamente, são sustentadas pela própria comunidade docente. 

São voluntárias porque resultam, não de qualquer imposição administrativa, mas sim 

da percepção que os professores têm de que trabalhar em conjunto é agradável e 

produtivo. São orientadas para o desenvolvimento porque surgem, normalmente, da 

necessidade de desenvolver iniciativas nas quais os professores estão empenhados, 

quer estas resultem da própria comunidade docente, quer sejam requeridas 

externamente. São difundidas no tempo e no espaço porque não se esgotam em 

momentos e locais rigidamente calendarizados e fixados administrativamente. Pelo 

contrário, consubstanciam-se, muitas vezes, em encontros informais, breves mas 

frequentes, nos quais se partilham os problemas e se discutem novas unidades de 

trabalho. São imprevisíveis porque, tendo um carácter aberto e adaptativo, estão 

sujeitas às determinações dos participantes, sendo, por isso, difícil de prever o 

resultado final do trabalho.  

 Na tentativa de clarificar a noção de colaboração, Stewart (1997), começa por 

indicar alguns factores que considera fundamentais. A colaboração é descrita pela 

autora, como um processo emergente, passível de constante actualização através da 

negociação, que requer dos participantes, não só interdependência, como também 

capacidade de ir para lá dos estereótipos. Neste processo, as soluções resultam de um 

trabalho de construção mútua que tira partido das diferenças, as decisões são tomadas 

em conjunto e próprios caminhos a prosseguir resultam de uma responsabilização 

colectiva. Tendo em conta estes factores, Stewart (1997), propõe seis princípios para a 

colaboração: 

1. A colaboração não é um fim em si mesmo, nem um acontecimento 

estático, nem sequer um percurso formalizado para alcançar um objectivo 

específico. É antes um processo criativo contínuo que envolve a 

construção de um resultado, sempre em evolução, no interior de uma 

matriz sempre em mutação (p. 36); 

 

2. A mudança continuada é essencial para a colaboração; a própria mudança 

pode ser um catalisador na construção de novo conhecimento, novos 

padrões, novos objectivos (p. 38); 
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3. A diversidade pode ser fortalecedora se vista positivamente e usada 

construtivamente. As diferenças internas podem ser construtivas e 

produtivas; podem clarificar modos diferentes de ver e de viver que são 

libertadores. Tensões e diversidade internas podem ser mesmo essenciais 

para a qualidade e integridade do todo (p. 41); 

 

4. Processos como conversar e narrar, tradicionalmente julgados como 

improdutivos, são considerados, na colaboração, trabalho significativo e 

construtivo (p. 43);  

 

5. A confiança e o compromisso tornam-se factores poderosamente 

construtivos pois a colaboração abre os participantes à vulnerabilidade e a 

potenciais pressões de mudança profunda (p. 45); 

 

6. A valorização da contribuição de cada participante é um factor central na 

colaboração. Co-laborar sugere uma mudança de padrões verticais de 

liderança e poder para padrões horizontais de liderança partilhada e 

relações simbióticas de apoio (p. 48). 

 

 Note-se que esta autora aponta, tal como Boavida e Ponte (2002), a confiança 

como um dos factores primordiais no estabelecimento de relações colaborativas. Num 

clima de confiança e de compromisso, a comunidade constituída pelos intervenientes 

num processo de colaboração, pode tornar-se uma “comunidade que cuida” (Stewart, 

1997, p. 47).    

 Em suma, de acordo com as propostas de caracterização da colaboração 

profissional apresentadas, o trabalho colaborativo não consiste, meramente, numa 

aprendizagem do assunto em questão, estando também em causa as relações humanas. 

Conforme diz Olson (1997): 

 

 

 

 

 

 

Cada um virá com os seus próprios objectivos, propósitos, 
necessidades, compreensões e através do processo de partilha, cada um 
partirá tendo aprendido a partir do outro. Cada um aprenderá mais 
acerca de si próprio, mais acerca do outro, e mais acerca do tópico em 
questão. (p. 25) 
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Formas de colaboração  

 

Tal como o conceito de colaboração não é absolutamente linear no seu 

significado, também as formas através das quais as relações colaborativas se 

concretizam podem ser diversas. A este propósito, Boavida e Ponte (2002), referem 

que “existem muitas formas de colaboração e que isso é, não só natural, como 

legítimo” (p. 45). 

Little (1990) descreve quatro formas de colaboração profissional entre 

professores: narrar histórias e procurar ideias; ajuda e apoio; partilha e trabalho em 

co-propriedade. De acordo com a autora, estas formas de colaboração distinguem-se 

umas das outras, entre outros aspectos, “pelo grau com que induzem obrigações 

mútuas e exposição do trabalho de cada um ao escrutínio dos outros” (Little, 1990, p. 

512). 

A primeira forma de colaboração, narrar histórias e procurar ideias, ocorre 

num clima de quase total independência entre os professores. Através de breves trocas 

de histórias, muitas vezes num tom de informalidade, estes profissionais procuram 

ideias para resolver os pequenos problemas do seu dia-a-dia com os alunos, mas não 

expõem, verdadeiramente, o seu trabalho ao escrutínio dos outros. Esta é, segundo a 

autora, a forma de colaboração predominante entre os professores e é, para Little 

(1990), sintomática de uma cultura de colaboração conservadora, virada para o 

presente e individualista. 

A segunda forma de colaboração, ajuda e apoio, tem lugar quando um 

professor solicita o aconselhamento de outro para enfrentar uma situação difícil. 

Consiste, habitualmente, em veicular conhecimento didáctico do ‘especialista’, muitas 

vezes um professor mais experiente, para o professor que pede ajuda e apoio. Trata-

se, pois, de uma forma de colaboração claramente assimétrica em termos de poder. A 

autora refere, ainda, que a maioria dos professores espera disponibilidade dos colegas 

para lhes prestarem aconselhamento se para isso os solicitar, mas chama a atenção 

para o facto de a generalidade dos professores preservar, cuidadosamente, a fronteira 

entre fornecer ajuda e apoio, se isso for expressamente pedido, e interferir, por 

iniciativa própria, no trabalho de outro colega. Little (1990) entende, por isso, que 

também esta forma de colaboração é conservadora, virada para o presente e 

individualista. 
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A terceira forma de colaboração, partilha, consiste na troca rotineira de 

materiais e maneiras de fazer e, também, no livre intercâmbio de ideias e opiniões. Ao 

tornarem acessíveis aos outros os materiais que utilizam, os professores expõem, não 

só as suas ideias, mas também as suas intenções. Ao contrário do aconselhamento 

esporádico, a partilha, permite, em virtude do seu carácter continuado, revelar uma 

grande variedade de escolhas efectuadas pelos professores, contribuindo para que a 

actividade docente assuma um cariz menos privado e mais público. A autora nota que 

a partilha se pode concretizar de diversas maneiras já que “pode envolver um número 

variável de professores, pode ser mais ou menos constrangida por imposições 

normativas e pode ter um carácter de reciprocidade pleno ou apenas marginal” (Little, 

1990, p. 518). Ainda assim, esta forma de colaboração, pode, potencialmente, 

assumir-se como um factor de ruptura face a culturas de ensino que a autora classifica 

como tradicionais. 

 A quarta forma de colaboração, trabalho em co-propriedade, diz respeito a 

encontros entre professores baseados numa responsabilidade partilhada do trabalho de 

ensinar (interdependência), no encarar da autonomia sob um ponto de vista colectivo e 

no apoio à iniciativa e à liderança dos professores em termos da sua prática 

profissional. O trabalho em co-propriedade pressupõe “uma acção verdadeiramente 

colectiva, quer seja na decisão de seguir, concertadamente, um determinado caminho, 

quer seja no definir de um conjunto de prioridades que informarão, depois, as escolhas 

individuais dos professores” (Little, 1990, p. 518).  

 No trabalho em co-propriedade as prerrogativas da autonomia profissional 

passam da esfera individual para a esfera colectiva. Simultaneamente, as iniciativas 

pessoais recebem grande apoio por parte da comunidade colaborativa.  

 Finalmente, de acordo com a autora, quando se envolvem no trabalho em co-

propriedade, os professores, sem desrespeitar as normas da mais elementar cortesia, 

abandonam a tradicional postura de não interferência no trabalho dos colegas. Em vez 

disso, a ideia que prevalece é a de que o escrutínio explícito e ponderado das práticas 

pode conduzir a melhorias no desempenho profissional. Afinal, no trabalho em co-

propriedade, “o ensino de cada um diz respeito a todos e o sucesso de cada um é da 

responsabilidade de todos” (Little, 1990, p. 523). 
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Potencial da colaboração profissional 

 

 Foram já apresentados alguns possíveis entendimentos da noção de 

colaboração profissional e explicitadas algumas formas através das quais essa 

colaboração se pode concretizar. Importa, agora, dar conta do potencial que a 

literatura reconhece ao estabelecimento de relações de colaboração entre 

profissionais, quer em geral, quer no domínio específico da educação. 

 A emergência da colaboração não é exclusiva do fenómeno educativo. Alguns 

autores apresentam-na como uma resposta ‘natural’ a um mundo em rápida e 

constante mutação. Boavida e Ponte (2002) referem que a colaboração entre os 

diversos intervenientes na realização de um dado trabalho é cada vez mais comum na 

nossa sociedade. Considerando que os desafios com que somos confrontados apelam, 

muitas vezes, a uma multiplicidade de abordagens, estes autores defendem que “a 

colaboração constitui uma estratégia fundamental para lidar com problemas que se 

afiguram demasiado pesados para serem enfrentados em termos puramente 

individuais” (p. 43). Na mesma linha, Hargreaves (1998), entende que uma das 

respostas às solicitações do mundo pós-moderno em que vivemos (caracterizado por 

este autor como rápido, comprimido, complexo e incerto) se consubstancia no 

reconhecimento do paradigma da colaboração enquanto “princípio articulador e 

integrador da acção, da planificação, da cultura, do desenvolvimento, da organização 

e da investigação” (p. 277).   

Também o campo da educação se caracteriza por uma crescente 

complexificação. São cada vez maiores as dificuldades com que os professores (e os 

sistemas de ensino em geral) se debatem para não defraudar as expectativas que neles 

são depositadas. Não é, pois, de estranhar que a colaboração se perfile como uma 

forma válida de procurar soluções para muitas das dificuldades que os educadores 

actuais enfrentam. São apresentados, em seguida, alguns aspectos que a literatura 

aponta como vantagens ao estabelecimento de relações de colaboração profissional 

entre professores.   

 Um primeiro aspecto diz respeito à redução da incerteza que habitualmente 

acompanha o trabalho dos professores. Num estudo com três professoras, realizado 

num contexto de mudança curricular, Santos (2000), refere que a constituição de uma 

comunidade colaborativa se assumiu como um factor de segurança profissional para 

as docentes envolvidas. Boavida e Ponte (2002) apontam a colaboração como uma 
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forma de “enfrentar, com êxito, as incertezas e obstáculos que surgem” (p. 44). 

Também Hargreaves (1998) aborda esta problemática. Este autor entende existir um 

colapso da certeza científica no que concerne à criação de uma base de conhecimento 

capaz de fundamentar opções de fundo para o ensino. Assim sendo, é preciso 

encontrar formas de reduzir a incerteza que não sejam simplesmente técnicas e 

científicas. É, então, justamente aí que se enquadra o aparecimento de culturas de 

colaboração profissional entre professores.  

 Um outro aspecto é o aumento da capacidade de arriscar. Boavida e Ponte 

(2002) notam que reunindo pessoas com experiências e competências diferentes é 

possível, potencialmente, criar boas condições para promover mudanças e iniciar 

inovações. Hargreaves (1998) salienta que a confiança que caracteriza as 

comunidades colaborativas conduz a uma maior disponibilidade para fazer 

experiências e correr riscos. 

 Importante, ainda, é aquilo que a colaboração pode trazer em termos de 

reflexão. Boavida e Ponte (2002) deixam claro que o facto de vários profissionais 

colaborarem se traduz, muitas vezes, numa reflexão acrescida, capaz de levar o 

trabalho muito mais longe. Adoptando esta mesma perspectiva, Little (1990), assume 

que os contextos de colaboração, precisamente a partir da capacidade de reflexão que 

proporcionam, são geradores de compreensões mais profundas acerca das práticas dos 

professores.  

 Referimos, por último, a importância da colaboração nos processos de 

mudança curricular. Por um lado, Hargreaves (1998) reconhece o contributo da 

colaboração na implementação de reformas curriculares centralizadas. Por outro lado, 

Santos (2000) relata a construção de um sentido comum partilhado de currículo, 

ocorrida no contexto colaborativo que estudou. 

 Apesar de todo este optimismo é preciso ter cautelas. Os pressupostos com que 

se estabelecem e as formas como se concretizam as relações colaborativas podem 

representar ameaças à capacidade emancipatória dos professores. Como diz 

Hargreaves (1998): 

  

 

 

 

 

A colaboração pode ser uma forma de ajudar os professores a 
trabalharem juntos na prossecução ou na revisão dos seus próprios 
objectivos enquanto comunidade profissional, ou, em alternativa, 
constituir uma forma de reinscrever o controlo administrativo no seio 
de discursos persuasivos e permanentes de colaboração e parceria. (p. 
20) 
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 A este propósito, este autor apresenta uma forma de trabalho colectivo a que 

chama colegialidade artificial. Esta forma de os professores se relacionarem 

profissionalmente caracteriza-se, em contraponto à colaboração, por ser: regulada 

administrativamente, compulsiva, orientada para a implementação, fixa no tempo e 

no espaço e previsível (Hargreaves, 1998, pp. 219-220). A colegialidade artificial 

pode, assim, criar condições para constranger a individualidade e a capacidade de 

discordar dos professores. 

 Ainda neste âmbito, encontramos na literatura, referências ao facto de a 

colaboração poder ser percepcionada pelos professores como uma ameaça à sua 

autonomia profissional. Sanches (1995) adverte que a colaboração não deve ser 

confundida com um entrave ao exercício da autonomia e Little (1990) esclarece que o 

emergir de uma forma colectiva de autonomia não significa, nem deve significar, um 

secundarização do exercício da autonomia individual. 

 Apresentamos, por fim, um aspecto sensível que tem que ver com os perigos 

da menorização do papel da conflitualidade nas relações colaborativas. Hargreaves 

(1998) apresenta-nos duas perspectivas sobre as relações humanas: a perspectiva 

cultural e a perspectiva micropolítica. A perspectiva cultural (dominante segundo o 

autor) enfatiza aquilo que é possuído e partilhado em comum nas relações humanas: 

os valores, os hábitos, as normas e as crenças. A perspectiva micropolítica, pelo 

contrário, dá maior destaque às diferenças existentes entre os grupos de uma 

organização do que às suas semelhanças. A perspectiva cultural encerra o problema 

de sobrevalorizar os aspectos consensuais das relações humanas quando, 

frequentemente, “as diferenças, os conflitos e os desacordos são socialmente mais 

significativos para aqueles que neles participam do que as coisas que possam 

eventualmente partilhar” (p. 213). Consequentemente, as culturas de colaboração que 

emergem da perspectiva cultural caracterizam-se por um processo de formação de 

consensos. Ora, como afirma Stewart (1997), “o consenso não é o objectivo da 

colaboração” (p. 43) e, em vez disso, são “as tensões que emergem nas relações 

colaborativas o que conserva estas relações vivas e dinâmicas” (Olson, 1997, p. 25). 

Deste modo, o negligenciar das diferenças, pode esbater o potencial de alteração da 

realidade que estes autores reconhecem no surgimento de relações de colaboração 

profissional entre professores.   
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Síntese 

 

 O conceito de colaboração é polissémico. É possível, no entanto, indicar 

alguns aspectos consensuais nas várias formas de entender o que significa colaborar. 

A colaboração é um processo no qual se envolvem várias pessoas que, podendo ter 

objectivos diferentes, partilham, pelo menos, um interesse comum. O dinamismo, a 

mudança e a imprevisibilidade são factores centrais no processo de colaborar pelo que 

este implica diálogo e negociação. A colaboração requer comprometimento pessoal 

por parte dos participantes devendo, por isso, ocorrer num clima de confiança e 

compromisso, onde sejam valorizadas as contribuições individuais e encaradas 

construtivamente as diferenças. Finalmente, dos pontos de vista do poder e da tomada 

de decisões, os contextos colaborativos caracterizam-se, respectivamente, pela 

liderança partilhada e pela deliberação e responsabilização colectivas. 

 Uma outra forma de pensar a natureza do processo colaborativo é descrever as 

maneiras através das quais ele se pode concretizar. Neste âmbito, surgem formas de 

colaboração como: narrar histórias e procurar ideias, ajuda e apoio, partilha e, ainda, 

trabalho em co-propriedade. Estas traduções práticas de colaborar implicam diversos 

graus de envolvimento profissional entre os participantes e traduzem posturas 

substancialmente diferentes face a questões como a independência e a autonomia 

profissionais. 

 O apelo à colaboração surge nas mais variadas áreas profissionais e pode ser 

encarado como uma forma de dar resposta às solicitações do mundo em que vivemos. 

No domínio da educação, são várias as razões habitualmente referidas para o 

estabelecimento de relações de colaboração profissional entre professores: redução da 

incerteza inerente à profissão docente, aumento da capacidade de arriscar e inovar, 

possibilidade de compreender melhor as práticas através de um acréscimo da 

componente reflexiva e criação das condições para um maior protagonismo dos 

professores nos processos de mudança curricular. Ainda assim, se o trabalho conjunto 

assentar no pressuposto da regulação administrativa, pode estar em causa a 

capacidade emancipatória dos professores. Importante é, também, não subordinar a 

colaboração a uma lógica estrita de obtenção de consensos. Caso contrário, estarão em 

risco, quer o exercício da autonomia profissional dos professores, quer o próprio 

potencial de mudança que a colaboração profissional encerra. 
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CAPÍTULO II 
 
 

AVALIAÇÃO SUMATIVA  
 
 
 

Este capítulo está dividido em quatro partes. Na primeira, clarifica-se o 

conceito de avaliação sumativa, explicitando a sua origem e abordando questões 

relacionadas com a sua aplicação ao domínio da avaliação das aprendizagens dos 

alunos. Na segunda, discutem-se alguns instrumentos e formas de avaliação, 

salientando linhas de força presentes nos resultados de investigações nacionais e 

internacionais, com particular destaque para os estudos na área da educação 

matemática. Na terceira parte, olha-se a problemática das estratégias de atribuição de 

classificações. Por fim, na quarta parte, concede-se atenção à forma como os 

professores se relacionam com a avaliação sumativa, dando conta das conclusões de 

várias investigações, sobretudo na área da educação matemática.  

 

 

O conceito de avaliação sumativa 

 

 A avaliação parece estar, desde há muito, estreitamente relacionada com a 

actividade do Homem. Em particular, a tentativa de medir o comportamento humano 

é, segundo Romberg (1987), pelo menos tão antiga como 2000 A.C., época da qual 

datam os primeiros exames escritos conhecidos, realizados pelos chineses para 

seleccionar os seus oficiais. Ainda assim, a avaliação, tal como a conhecemos, “tem 

pouco mais de um século” (Pinto & Santos, 2006, p. 12). De acordo com estes 

autores, a literatura aponta, de forma relativamente consensual, a existência de quatro 

grandes ideias estruturantes que marcaram, ao longo dos últimos cem anos, a 

evolução do significado da avaliação: a avaliação como uma medida; a avaliação 

como uma congruência entre os objectivos e os desempenhos dos alunos; a avaliação 

como um julgamento de especialistas e, por fim, a avaliação como uma interacção 

social complexa. Tendo em conta que pretendemos, aqui, apenas contextualizar a 

origem do conceito de avaliação sumativa, referimos somente os principais contornos 

dos paradigmas subjacentes às duas primeiras ideias estruturantes anteriores. O 
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paradigma da avaliação como medida, com origens no final do século XIX e 

dominante durante toda a primeira metade do século XX, assentava numa noção de 

ensino centrado no professor, em que ensinar era entendido como transmitir o saber e 

aprender significava “reter o saber transmitido, isto é, ser capaz de reproduzir tal 

como foi ensinado” (Pinto & Santos, 2006, p. 16). Neste quadro, a avaliação consistia 

sobretudo na medição da diferença existente entre o modelo do professor e a 

reprodução desse modelo feita pelo aluno. À medição anterior, ocorrida sempre no 

final de um período de ensino, estava associado um valor numérico, uma nota, 

determinada usualmente em relação à média do grupo em que o aluno estava inserido. 

A avaliação tinha, pois, “essencialmente uma função classificadora” (Leal, 1992, p. 

29). Neste cenário, a preocupação com a criação de instrumentos capazes de garantir a 

objectividade da avaliação levou Piéron a propor, em 1930, uma nova área de estudo, 

a docimologia, “domínio que tinha por objectivo o estudo sistemático dos exames, 

especialmente os sistemas de notas e o comportamento dos examinandos” (Leal, 

1992, p. 27). Note-se que a ideia de objectividade, consubstanciada nas noções de 

fiabilidade – o enunciado avaliativo é independente do avaliador que o produzir – e de 

validade – o que se avalia corresponde àquilo que se pretende avaliar, continua 

presente nos discursos mais actuais sobre o acto avaliativo. Afinal, “a confiança na 

avaliação assenta exactamente na crença de que a objectividade pode ser alcançada” 

(Pinto & Santos, 2006, p. 53). De forma curiosa, seriam justamente os estudos 

realizados no âmbito da docimologia a pôr em evidência os problemas da avaliação 

enquanto medida e a criar as condições para o surgimento de um novo paradigma. De 

acordo com Mateo (2000), a partir dos resultados de um estudo coordenado por Tyller 

acerca dos efeitos dos currículos nos resultados dos alunos à entrada para a 

universidade, começou a ganhar força nos Estados Unidos a ideia de que o currículo 

se devia organizar em torno de objectivos. Foi então com base na definição 

operacional dos objectivos educacionais que se desenvolveu, nos finais da década de 

60 do século passado, a chamada pedagogia por objectivos. Ancorada na definição de 

um sistema de referência comum a todos os alunos a frequentarem um determinado 

ciclo de estudos, a pedagogia por objectivos reservava para a avaliação o papel de 

comparar os objectivos constituintes do sistema de referência com o estado do aluno 

na consecução desses mesmos objectivos. Ultrapassa-se, assim,  
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Com este pano de fundo, foram propostas em Scriven (1967), num artigo sobre 

a avaliação de currículos, as noções de avaliação formativa e de avaliação sumativa. O 

autor designou por avaliação sumativa aquela que, incidindo sobre a versão final de 

um currículo, permitia decidir se era, ou não, vantajoso aplicá-lo em larga escala. A 

avaliação sumativa surgiu, pois, fazendo lembrar o paradigma da medida, como algo a 

ter lugar após um determinado processo e numa lógica de prestação de contas. 

 Apesar de ter surgido no âmbito do desenvolvimento curricular, o conceito de 

avaliação sumativa encontrou rapidamente eco no domínio da avaliação das 

aprendizagens dos alunos. Poucos anos após a proposta de Scriven, De Ketele 

(1986)1, entende a avaliação sumativa como aquela que ocorre depois de uma 

sequência mais ou menos longa de aprendizagem, com o objectivo de fazer um 

balanço e tendo em vista a “decisão de «sanção» ou de «certificação»: o aluno pode 

ou não passar para o ano ou secção seguintes” (De Ketele, 1986, p. 213). A 

caracterização de De Ketele aborda uma série de questões importantes, retomadas, 

mais tarde, por outros autores. Procuramos dar conta delas em seguida.  

 Uma primeira questão é a de saber quando tem lugar a avaliação sumativa. De 

Ketele (1986), situa, claramente, a avaliação sumativa após um determinado período 

de tempo durante o qual decorre o processo ensino-aprendizagem. Na mesma linha, 

Santos (2005), afirma que a avaliação sumativa acontece quando os professores “têm 

necessidade de atribuir uma classificação final de período” (p. 181). Os dois autores 

anteriores parecem identificar a avaliação sumativa com a atribuição de classificações, 

circunscrevendo-a ao momento da decisão classificativa. Uma perspectiva um pouco 

diferente está presente em Pais (1998). De acordo com este autor, “dificilmente se 

poderá conceber a atribuição de qualquer classificação, seja de que natureza for, que 

não resulte de um processo avaliativo anterior” (Pais, 1998, p. 82). Assim sendo, uma 

tentativa de compreender o significado da avaliação sumativa deve ter também em 

conta as decisões que os professores tomam a montante do momento em que atribuem 

                                                
1 O texto original (em Francês) deste artigo foi publicado pela primeira vez em 1979. 

A ideia de simples classificação dos alunos por relação aos seus pares, 
uma vez que a avaliação é perspectivada, tanto com o objectivo de 
verificar se os alunos atingem os objectivos educativos definidos, 
como também através de procedimentos correctivos para melhorar a 
gestão do programa em curso. (Pinto & Santos, 2006, p. 21) 
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as classificações. Estas decisões dizem respeito a aspectos como a escolha dos 

instrumentos de recolha de dados a utilizar no processo de avaliação e algumas delas 

podem, inclusivamente, acontecer antes de ter início o processo instrucional.  

Uma outra questão relevante consiste em perceber como se relaciona a 

avaliação sumativa com o processo ensino-aprendizagem. De Ketele (1986) 

caracteriza, como vimos, a avaliação sumativa como algo exterior ao processo de 

aprendizagem que, ao ocorrer depois deste, produz decisões que não se repercutem 

sobre ele. O mesmo ponto de vista é partilhado por Fernandes (2005). Para este autor, 

a informação proporcionada pela avaliação sumativa “não conduz a nenhuma acção, 

ou conjunto de acções, que elimine a diferença entre o que se pretende alcançar e o 

que efectivamente se alcançou” (p. 69). Trata-se de uma avaliação “que não está 

integrada no processo ensino-aprendizagem e que, por natureza, não é interactiva” (p. 

73). A mesma linha de pensamento encontra-se também em Frisbie e Waltman 

(1992). Estes autores sustentam que as classificações não são essenciais para o 

processo instrucional e afirmam, mesmo, que “os professores podem ensinar sem elas 

e os alunos podem (e fazem-no mesmo) aprender sem elas” (Frisbie & Waltman, 

1992, p. 35). Um pouco em contracorrente com o que acabámos de referir surge Biggs 

(1998). No entendimento deste autor, as classificações podem desempenhar um papel 

importante na aprendizagem desde que consigam expressar, de modo fiel, se os alunos 

atingiram os objectivos presentes no currículo. Se for este o caso, as classificações 

assumir-se-ão como fontes de informação importantes para os alunos e ajudá-los-ão, 

no futuro, a melhorar as suas “formas de encarar a aprendizagem” (Biggs, 1998, p. 

106). 

Discutimos, por fim, dois aspectos que nos parecem intimamente relacionados: 

o das finalidades da avaliação sumativa e o dos seus destinatários. A noção de 

avaliação sumativa foi proposta, recorde-se, para caracterizar uma avaliação destinada 

a servir de suporte à decisão de prosseguir, ou não, a implementação de um 

determinado currículo. Ora, é precisamente este carácter de selecção que a literatura 

aponta, de forma consensual, como uma característica distintiva da avaliação 

sumativa. Como diz Fernandes (2005), a avaliação sumativa é utilizada pelos 

professores para “atribuir classificações, para seleccionar e para, em última análise, 

certificar os seus alunos” (p. 73). Trata-se, pois, segundo Santos (2003), de uma 

avaliação que não está verdadeiramente ao serviço da aprendizagem, satisfazendo, em 

vez disso, necessidades de ordem social. Importa então perguntar a quem se dirigem 
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os resultados da avaliação sumativa. Esta questão é abordada em Scriven (1991), 

afirmando o autor que “a avaliação sumativa se dirige, invariavelmente, a uma 

audiência externa” (p. 340). Na mesma linha, Santos (2003), considera que a 

avaliação sumativa, se destina “sobretudo aos diferentes agentes dentro do próprio 

sistema educativo, ao mundo do trabalho e aos encarregados de educação” (p. 9). 

Frisbie e Waltman (1992) enfatizam esta última vertente sustentando que o principal 

propósito da atribuição de classificações é, justamente, o de comunicar aos pais os 

resultados alcançados pelos seus filhos.   

 

 Em suma, podemos dizer que as perspectivas a que vimos fazendo referência 

atribuem, na sua generalidade, um carácter esporádico à avaliação sumativa, situando-

a fora do processo de ensino-aprendizagem. Identificando a avaliação sumativa com a 

atribuição de classificações, reservam-lhe, sobretudo, objectivos de selecção e 

entendem que os alunos não são os seus principais destinatários. 
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Instrumentos e formas de avaliação em Matemática 

 

 Os objectivos da presente investigação passam, relembre-se, pela tentativa de 

compreender melhor as decisões tomadas pelos professores de Matemática em termos 

de avaliação sumativa, quer no momento em que atribuem as classificações, quer a 

montante deste. Assim sendo, importa conhecer os instrumentos e as formas através 

dos quais os professores de Matemática recolhem a informação que têm em conta, 

depois, nas decisões classificativas de final de período. Em relação a instrumentos de 

avaliação, optámos por focar a nossa atenção nos testes escritos em tempo limitado e 

nos relatórios escritos. No que diz respeito a formas de avaliação, abordamos a 

observação de alunos. Estas nossas escolhas assentam no facto de serem justamente 

estes os instrumento e as formas de avaliação que encontram eco nos dados que 

recolhemos. 

 

Os testes escritos 

 

 Os séculos XVIII e XIX foram marcados por um enorme desenvolvimento das 

ciências experimentais, estando este progresso estreitamente ligado à utilização do 

método científico (Fernandes, 2005). Em resposta a isto, numa tentativa de ganhar 

credibilidade junto da comunidade científica, os investigadores em ciências sociais (e 

em particular os do campo da educação) desenvolveram um interesse crescente na 

utilização da medida como forma de garantir o rigor dos seus trabalhos. 

Concomitantemente, o desenvolvimento da Escola Pública de Massas criou, no 

domínio da avaliação, a necessidade de dotar os sistemas educativos de mecanismos 

capazes de responder a fortes exigências de selecção e orientação dos alunos. Foi 

neste cenário que a utilização de testes escritos (realizados em tempo limitado) para 

avaliar as aprendizagens dos alunos se generalizou a partir do final do século XIX. O 

paradigma de avaliação dominante era, como já vimos, o da avaliação como sinónimo 

de medida e a utilização de testes era tida como capaz de garantir a objectividade do 

processo avaliativo.  

 A utilização sistemática de testes teve, pois, o seu início há mais de cem anos. 

Não obstante, e apesar de terem surgido entretanto outros paradigmas de avaliação, a 

inclusão deste instrumento nas práticas avaliativas tem mantido a sua relevância. 

Madaus e Stufflebeam (2000) sustentam, mesmo, que ao longo da sua história, o 
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campo da avaliação tem estado sempre estreitamente ligado à realização de testes, 

assumindo-se estes como a principal fonte de informação nos processos avaliativos. 

Ainda assim, a investigação vem dando conta das limitações deste instrumento de 

avaliação. Após a análise de uma extensa lista de estudos nacionais e internacionais, 

Fernandes (2005), refere evidências de que a correcção e a classificação de testes dão, 

em geral, poucas ou nenhumas orientações aos alunos para melhorar, reforçando, em 

vez disso, as suas baixas expectativas e o baixo nível das aprendizagens. Na mesma 

obra, o autor salienta também: 

 

 

 

 

 

 No domínio específico da educação matemática, a generalidade das 

investigações realizadas até ao momento em Portugal demonstra a importância 

concedida pelos professores à utilização de testes escritos em tempo limitado na 

avaliação das aprendizagens dos seus alunos. Os professores estudados por Graça 

(1995) aplicam dois testes escritos por período lectivo e atribuem-lhe um peso 

significativo no processo de avaliação. Dizem, no entanto, considerar este instrumento 

de avaliação redutor, na medida em que não cobre aspectos da Matemática como a 

resolução de problemas. Os professores participantes na investigação de Martins 

(1996) recorrem, também, preferencialmente aos testes escritos, informando 

previamente os alunos acerca da data da sua realização e dos temas matemáticos que 

serão abordados. Os professores que colaboraram no estudo de Rafael (1998) elegem, 

também eles, o teste de tipo tradicional como instrumento a utilizar nos momentos 

formais de avaliação. Justificam esta escolha, por um lado, porque consideram este 

instrumento mais objectivo do que outros e, por outro, porque lhes oferece segurança, 

dado o número elevado de alunos. Finalmente, uma das professoras estudadas por 

Varandas (2000), atribui aos resultados obtidos pelos alunos na realização de testes 

escritos uma importância que suplanta, por larga margem, aquela que reserva para 

outros instrumentos de avaliação que também utiliza, nomeadamente, trabalhos 

diversos desenvolvidos nas aulas e em casa.  

 

 

A convicção por parte de muitos professores de que, através dos testes, 
estão a avaliar aprendizagens profundas, com compreensão, quando a 
investigação sugere que o que se está realmente a testar são, de modo 
geral, mais os procedimentos rotineiros e algorítmicos e menos as 
competências no domínio da resolução de problemas. (p. 69) 
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Os relatórios escritos 

 

 De acordo com Pinto e Santos (2006), um relatório é “um trabalho, 

normalmente escrito, que descreve uma dada situação ou tarefa realizada, a analisa ou 

critica ou que é respeitante à exploração e desenvolvimento de um dado tema 

proposto” (p. 140). Os mesmos autores referem que a utilização deste instrumento de 

avaliação admite diversas variantes, nomeadamente: relatórios realizados em grupo a 

partir de tarefas desenvolvidas também em grupo, relatórios elaborados 

individualmente a partir de tarefas realizadas em grupo e relatórios produzidos 

individualmente a partir de tarefas individuais. Acresce a isto o facto de os relatórios 

poderem ser realizados dentro ou fora da sala de aula e durante períodos de tempo 

variáveis.   

 A literatura aponta várias potencialidades à utilização de relatórios escritos na 

avaliação das aprendizagens dos alunos. Por um lado, escrever um relatório sobre um 

determinado tema implica estudar o tema em causa, pensar na estrutura do relatório e 

olhar, de forma crítica, a sua versão final. Ora, todos os aspectos anteriores podem 

contribuir para o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia dos alunos. 

Por outro lado, pedir aos alunos que organizem as suas ideias de modo a serem 

capazes de descrever o caminho que percorreram no decurso da realização de uma 

determinada tarefa, referindo dificuldades e justificando escolhas, assume-se como 

uma forma de promover, junto deles, a metacognição. Finalmente, consistindo este 

instrumento de avaliação num registo escrito, é possível, através da sua utilização, 

desenvolver nos alunos as competências ligadas à correcta utilização da Língua 

Portuguesa. Note-se que, segundo Pinto e Santos (2006), as vantagens da utilização 

dos relatórios escritos serão potenciadas se existir “uma primeira versão do relatório 

que, depois de sujeita à leitura e comentário do professor, possa dar origem a uma 

nova versão, esta agora encarada como final” (p. 141).  

 No campo da educação matemática, a utilização de relatórios escritos na 

avaliação das aprendizagens dos alunos foi estudada pela primeira vez em Portugal 

por Leal (1992). Esta investigação incidiu sobre dois tipos de relatórios: um feito em 

grupo na sala de aula e outro realizado individualmente fora da sala de aula. Segundo 

a autora, ambas as variantes tiveram grande aceitação, quer por parte dos professores, 

quer por parte dos alunos envolvidos. Também Menino (2004) estudou este 

instrumento de avaliação. As professoras que com ele colaboraram consideram mais 
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interessante a redacção do relatório em grupo do que a redacção individual. Em seu 

entender, não só o relatório em grupo é mais coerente com o tipo de trabalho 

desenvolvido na aula, como também as interacções geradas no grupo contribuem para 

uma maior qualidade do produto final. Opinião diferente tem uma das professoras 

estudadas por Varandas (2000). Esta docente afirma preferir avaliar os seus alunos 

com base em relatórios realizados individualmente a partir de trabalhos também 

individuais. Na mesma linha, os alunos envolvidos nesta investigação defendem os 

relatórios individuais em comparação com os produzidos em grupo porque acreditam 

que “em avaliação os professores apenas valorizam o que é produzido 

individualmente” (Varandas, 2000, p. 229). 

Uma questão abordada em todos os estudos anteriores é a da classificação dos 

relatórios escritos. A partir do reconhecimento de que o relatório escrito é um 

instrumento de avaliação com características distintas, por exemplo, dos testes 

escritos em tempo limitado, os professores desenvolveram estratégias diferentes das 

que habitualmente utilizavam. Por um lado, estabeleceram critérios de avaliação como 

ponto de partida para a classificação dos relatórios, procedimento este que 

consubstancia a adopção de uma perspectiva criterial da avaliação em detrimento da 

perspectiva normativa normalmente associada aos testes escritos tradicionais. Por 

outro lado, expressaram a classificação final através de apreciações qualitativas (Leal, 

1992; Menino, 2004; Varandas, 2000). Leal (1992) refere que as professoras que 

consigo colaboraram, após uma fase inicial de definição de critérios, atribuíram uma 

classificação qualitativa a cada um dos aspectos contemplados. Destas classificações 

parcelares resultou, depois, a nota qualitativa global. No caso de Menino (2004), as 

professoras começaram por classificar quantitativamente os relatórios a partir dos 

critérios definidos, convertendo depois estas classificações em apreciações 

qualitativas variando entre não satisfaz e satisfaz muito bem. No que diz respeito ao 

estudo de Varandas (2000), os professores participantes utilizaram uma tabela de 

descritores com base na qual atribuíram uma pontuação a cada um dos indicadores. A 

apreciação final global foi feita qualitativamente e expressa através de classificações 

situadas entre Fraco e Muito Bom.   
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A observação 

 

 A par com os testes escritos em tempo limitado, a observação é uma das 

práticas de avaliação mais utilizadas pelos professores de Matemática (APM, 1998). 

Apesar disto, as investigações realizadas em Portugal evidenciam que os professores 

depositam pouca confiança nas informações recolhidas através das suas observações, 

atribuindo-lhe pouco peso no processo de decisão das classificações de final de 

período (APM, 1998; Graça, 1995; Martins, 1996). A explicação para esta aparente 

contradição pode passar pelo facto de as observações serem habitualmente efectuadas 

de forma não sistemática e sem recurso a registos escritos (Graça, 1995; Martins, 

1996; Rafael, 1998).    

Uma outra linha de força que emerge dos resultados das investigações 

nacionais prende-se com o facto de os professores verem na observação um meio para 

completar informações recolhidas através de outros métodos (Menino, 2004; 

Varandas, 2000). Na verdade, os dados obtidos pelos professores quando recorrem à 

observação dizem sobretudo respeito ao domínio das atitudes dos alunos. Na 

investigação conduzida por Leal (1992), foi através desta forma de avaliação que as 

professoras participantes se aperceberam de aspectos como o gosto dos alunos pela 

Matemática, a sua curiosidade e sua capacidade de se relacionarem com os outros. 

Graça (1995) refere-se à atitude dos alunos face à resolução de problemas e à 

comunicação oral. Foi também recorrendo à observação que as professoras envolvidas 

no estudo de Varandas (2000) foram tomando consciência do grau de autonomia dos 

seus alunos. 

 Refira-se, por fim, que apesar de usarem com frequência esta forma de 

avaliação, os professores encaram-na, habitualmente, como algo de complicado. Tal 

foi o caso das professoras participantes na investigação de Leal (1992). Estas docentes 

relataram dificuldades, quer ao nível da preparação de instrumentos de auxílio à 

observação, quer quanto à sua aplicação. De acordo com elas, a atenção que é 

necessário conceder à observação conduz a uma desconcentração nas respostas dadas 

às questões levantadas pelos alunos, sendo também complexo o registo atempado da 

informação recolhida.   
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Estratégias de atribuição de classificações  

 

 Uma questão presente, de forma incontornável, nas práticas de avaliação 

sumativa dos professores, quaisquer que sejam os instrumentos e as formas de 

avaliação que utilizem, é a da atribuição de classificações aos seus alunos, 

nomeadamente, no final de cada período lectivo. Por um lado, trata-se de analisar e 

interpretar as evidências de aprendizagem recolhidas ao longo do período de modo a 

elaborar uma “apreciação global e integrada daquilo que o aluno sabe” (Fernandes, 

2005, p. 76). Por outro lado, é necessário traduzir essa apreciação “num sistema 

simbólico expresso por números, por letras ou por palavras” (Pais, 1998, p. 82). Cabe, 

então, aos professores, tendo em conta os normativos legais e as orientações das 

escolas em que se inserem, delinear estratégias capazes de conduzir à atribuição de 

classificações que espelhem as aprendizagens realizadas pelos alunos.  

A temática do desenvolvimento de estratégias pessoais de atribuição de 

classificações é objecto de atenção em Frisbie e Waltman (1992)2. Os autores 

começam por propor um conjunto de questões às quais consideram ser importante que 

cada professor responda no sentido de desenvolver uma “filosofia de atribuição de 

classificações” (Frisbie & Waltman, 1992, p. 35). São questões do tipo: O que deve 

significar um nível 4? Deverá ser atribuído a algum aluno o nível 1? Quantos níveis 5 

devem ser atribuídos numa turma? para as quais, afirmam os autores, dificilmente a 

investigação encontrará respostas definitivas, uma vez que apelam aos valores, às 

convicções e ao capital de experiência de cada professor. Expomos em seguida, com 

mais detalhe, as questões propostas.        

Questão 1) Que significado deverá estar subjacente a cada um dos níveis da 

escala? Um nível 3, por exemplo, pode informar acerca: daquilo que um aluno sabe 

no final do período; de como é ele em comparação com os colegas de turma; do 

quanto ele se esforçou; daquilo que ele aprendeu no período em causa, ou ainda, de 

quão bem ele se portou. Uma vez que não pode informar acerca de todas estas coisas 

ao mesmo tempo, a que deverá, afinal, dizer respeito um nível 3?     

Questão 2) O que deverá significar o nível 1? Será que um aluno a quem é 

atribuído um nível 1 não sabe nada? Será que é o que menos sabe na turma a que 

                                                
2 O artigo diz directamente respeito à realidade dos Estados Unidos da América pelo que faz referência à escala 
de classificação que consiste nos símbolos: A, B, C, D e F. Adaptamo-lo à nossa realidade fazendo uso da escala 
utilizada no Ensino Básico em Portugal da qual fazem parte, como é sabido, os níveis 5, 4, 3, 2 e 1.   
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pertence? Será que só consegue realizar o tipo de trabalho mais básico proposto no 

currículo? Será que não tentou aprender? Será que não aprendeu efectivamente nada 

ao longo do período? 

 Questão 3) Que elementos relativos ao desempenho dos alunos deverão ser 

incorporados na atribuição de um determinado nível? Os professores fazem 

constantemente observações e julgamentos acerca de uma variedade de características 

dos seus alunos: capacidades ao nível da comunicação e das relações interpessoais, 

aspectos relacionados com as atitudes, com os comportamentos, com a motivação, etc. 

Tem toda esta informação que ser tida em conta no momento da decisão 

classificativa? Se a resposta à questão anterior for não, então que factores deixar de 

fora?   

 Questão 4) Como deverão ser distribuídos os níveis atribuídos numa turma? 

Deverá haver um número semelhante de níveis 2 e de níveis 4? Deverá o nível 3 ser o 

mais atribuído? Haverá problemas se for atribuído o nível 5 a todos os alunos? 

 Questão 5) De que tipo deverão ser os componentes a combinar aquando da 

atribuição de classificações? A resposta a esta questão deverá ser coerente com a 

resposta à questão 1 anterior. Ainda neste âmbito poderão surgir perguntas como: 

Deverão as primeiras versões das respostas dos alunos às tarefas propostas pelo 

professor ser tidas em conta no momento da decisão classificativa? E os resultados 

obtidos pelos alunos num teste que se revelou demasiado difícil? Haverá um número 

mínimo de componentes a considerar?   

 Questão 6) Como deverão ser combinados os diversos componentes? 

Suponhamos que um determinado professor propôs aos seus alunos três testes, um 

relatório e um pequeno trabalho de projecto. Deverá cada um destes componentes 

valer 20% da nota final ou deverá haver uma outra qualquer ponderação? O que 

deverá ser tido em conta ao tomar esta decisão?  

 Questão 7) Que método deverá ser utilizado para a atribuição dos níveis aos 

alunos? A resposta a esta questão deverá estar ligada às decisões que o professor tiver 

tomado em relação ao significado de cada um dos níveis. 

 Questão 8) Deverão os casos dos alunos cuja classificação estiver na 

fronteira entre um nível e outro ser revistos? Se a resposta a esta questão for sim 

colocar-se-ão ao professor outras perguntas: Quão próximo da fronteira deverá estar 

uma classificação para que se considere passível de revisão? Deverão ser revistas 

apenas as classificações que se situem logo abaixo da fronteira ou isso também deverá 
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acontecer com as classificações que se situem logo acima? Que informação extra 

deverá ser tida em conta no processo de revisão das classificações? Deverão os alunos 

cujas classificações se encontrarem próximo da fronteira poder entregar trabalhos 

extra? 

 Questão 9) Que outros factores poderão influenciar a filosofia de atribuição 

de classificações? A filosofia pessoal de atribuição de classificações de um professor 

dificilmente poderá ser absolutamente independente das práticas dos seus pares. Na 

verdade, se as classificações atribuídas por um determinado professor forem 

vincadamente diferentes das atribuídas pelos seus colegas de escola não é de estranhar 

que a sua filosofia classificativa possa ser posta em causa.  

 Depois de responder às questões anteriores, cada professor será confrontado 

com a necessidade de operacionalizar a sua filosofia de atribuição de classificações. 

Neste âmbito, os autores a que vimos fazendo referência apresentam um conjunto 

sequencial de passos cuja concretização permitirá a cada professor construir e 

implementar o seu “plano de atribuição de classificações” (Frisbie & Waltman, 1992, 

p. 36). 

 Passo 1) Identificar, nos normativos legais e nos documentos da escola em 

que lecciona, as orientações existentes sobre atribuição de classificações. O que fazer 

se a sua filosofia de atribuição de classificações colidir com as orientações existentes 

na sua escola? De acordo com os autores, uma boa estratégia será, sem prejuízo do 

cumprimento das normas existentes, procurar sensibilizar os colegas para a 

necessidade de uma mudança.  

 Passo 2) Decidir qual o significado de cada um dos níveis a atribuir. Os 

autores distinguem três aspectos fundamentais na decisão anterior. O primeiro tem a 

ver com o referencial que será utilizado na interpretação dos resultados obtidos pelos 

alunos. Se esta interpretação for feita comparando os resultados de cada aluno com os 

dos seus colegas de turma, estaremos em presença de uma avaliação com referência à 

norma. Neste cenário, a atribuição, por exemplo, de um nível 3 a um determinado 

aluno significará que o seu desempenho foi mediano face ao dos seus colegas. Se, de 

outro modo, esta interpretação assentar na comparação dos resultados obtidos por 

cada aluno com objectivos pré-definidos, tratar-se-á de uma avaliação com referência 

ao critério. Assim sendo, a atribuição de um nível 3, por exemplo, significará que o 

aluno em causa atingiu os principais objectivos previamente traçados. Os autores 

entendem a escolha entre referência à norma e referência ao critério como crucial e 
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pensam que ela deve influenciar a elaboração dos instrumentos de recolha da 

informação que sustentará, mais tarde, a decisão classificativa.  

O segundo aspecto prende-se com a questão de saber se a atribuição de um 

determinado nível deverá atender sobretudo ao esforço evidenciado pelo aluno ou, 

pelo contrário, basear-se predominantemente nos resultados que esse aluno 

efectivamente alcançou. Na opinião dos autores, o esforço e os resultados 

efectivamente alcançados não são independentes mas uma única nota não os pode 

descrever a ambos sem ambiguidades. 

O terceiro aspecto está relacionado com a evolução demonstrada pelos alunos 

ao longo do tempo. Se a atribuição de níveis for entendida como uma maneira de 

traduzir o quanto evoluíram os alunos desde o início até ao final do período, então os 

níveis mais altos deverão ser atribuídos aos alunos que registarem maiores evoluções. 

Ora, um aluno que inicie um determinado período já com um desempenho elevado, 

terá, provavelmente, uma margem de progressão pequena pelo que, de acordo com 

esta lógica, lhe será atribuído um dos níveis mais baixos da escala. Acontece que 

atribuir um nível 2 ou um nível 3 a um aluno com desempenhos elevados parece 

contraditório com o significado habitual destes níveis. De acordo com os autores, os 

pais, os alunos e os professores estão interessados na evolução ocorrida ao nível dos 

desempenhos mas estão ainda mais interessados em que a atribuição de um 

determinado nível espelhe o estado final atingido ao cabo de um determinado período 

de aprendizagem. 

 Passo 3) Verificar se existe consistência lógica entre o significado de cada 

nível e a abordagem instrucional utilizada. Por exemplo, para um professor cujo 

ensino assente nos princípios da aprendizagem cooperativa não fará sentido a 

utilização preferencial da avaliação com referência à norma pela competitividade que 

ela acarreta.    

 Passo 4) Identificar as variáveis a ter em conta na atribuição de 

classificações. De entre toda a variedade de informações recolhidas pelo professor ao 

longo do período importa distinguir as variáveis relevantes para o momento da 

decisão classificativa. A distinção anterior está fortemente relacionada com a 

discussão do significado de cada um dos níveis a atribuir. Por exemplo, um professor 

determinado a atribuir classificações que descrevam exclusivamente aquilo que os 

alunos sabem no final do período deve pôr de lado as variáveis relativas ao esforço 

por eles desenvolvido. 
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 Passo 5) Verificar qual tem sido a distribuição das classificações atribuídas 

nos anos anteriores. No entendimento dos autores, as classificações atribuídas em 

anos anteriores servirão, junto dos órgãos de gestão da escola e junto dos outros 

professores, como termos de comparação para as classificações atribuídas por um 

professor num determinado ano e uma diferença demasiado notória poderá fazer com 

que a prática classificativa desse professor seja questionada. 

   Passo 6) Decidir de que tipo serão (e em que número) os componentes a 

integrar na decisão classificativa final. Na opinião dos autores, factores como os 

exercícios propostos aos alunos para treino ou os trabalhos de casa não devem integrar 

a decisão classificativa final uma vez que não dão conta do estado atingido pelo aluno 

no termo do período a que essa classificação diz respeito. 

 Passo 7) Decidir qual o peso relativo de cada um dos componentes a integrar 

na decisão classificativa final. Segundo os autores, o peso relativo de um determinado 

componente deverá traduzir o seu contributo para a realização da tarefa de descrever 

aquilo que o aluno efectivamente sabe no final do período a que a classificação se 

reporta. 

 Passo 8) Decidir como serão combinados os vários componentes de modo a 

produzir a classificação final. Neste ponto os autores remetem para um outro artigo 

onde afirmam poder ser encontrada informação mais detalhada sobre este assunto. 

Ainda assim, adiantam que numa avaliação com referência à norma será tida em conta 

a variabilidade dos resultados obtidos pelos alunos enquanto que numa avaliação com 

referência ao critério será a pontuação total obtida em cada componente o factor mais 

importante. 

 Passo 9) Escolher um método para atribuir as classificações. Os autores dão 

aqui particular importância à análise dos casos dos alunos cujas classificações estão 

na fronteira entre um nível e outro. Dizem os autores que para alguns professores a 

questão não é saber como analisar os casos anteriores mas sim saber se eles devem ser 

analisados. Estes professores perspectivam os seus procedimentos classificativos 

como algo rígido e capaz de proporcionar resultados objectivos. Assim, a revisão de 

casos de fronteira poderia introduzir subjectividade no acto de classificar. Pelo 

contrário, outros professores, reconhecendo a subjectividade com algo inerente ao 

acto avaliativo em geral, assumem a revisão destes casos como uma forma de tornar 

mais justa a sua atribuição de classificações. 
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 Em suma, Frisbie e Waltman (1992) deixam claro que entendem a atribuição 

de classificações como um processo complexo que não se esgota no momento da 

decisão classificativa e que se reveste de um cunho marcadamente pessoal. Apesar de 

reconhecermos méritos às questões colocadas por estes autores, não queremos deixar 

de referir que olhar a atribuição de classificações como algo exclusivamente 

individual nos parece redutor dado que não tem em conta o potencial da colaboração 

profissional entre professores. 
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Os professores e a avaliação sumativa  

 

 Avaliar as aprendizagens de um aluno e traduzir depois essa avaliação numa 

classificação de final de período exige, conforme já vimos, a tomada de uma série de 

decisões por parte dos professores. Trata-se de decisões cuja importância reside, em 

boa medida, no facto de se repercutirem sobre um largo espectro de elementos da 

comunidade educativa como sejam: os alunos, os próprios professores e também os 

pais e encarregados de educação.  

 Desde logo, as decisões avaliativas dos professores constituem-se, do ponto de 

vista dos alunos, como uma fonte de informação acerca das suas prestações na escola. 

Por outro lado, em termos mais institucionais, os resultados escolares são “um dos 

elementos mais influentes no reconhecimento do estatuto escolar de cada aluno” 

(Pinto & Santos, 2006, p. 71). 

   Em relação aos professores, é em grande medida através da atribuição de 

classificações que o seu trabalho ganha visibilidade, quer junto dos encarregados de 

educação, quer junto dos órgãos com responsabilidades tutelares sobre o ensino. 

Assim sendo, “os professores têm consciência da importância da sua decisão 

classificativa, não numa perspectiva de escrita contabilística, mas da importância em 

termos pessoais e sociais, do que está em jogo quando classificam” (Pais, 1998, p. 

100). 

 Finalmente, no que diz respeito aos pais e encarregados de educação, é sabido 

que as informações avaliativas constituem a razão de muitos dos contactos que estes 

estabelecem com a instituição escolar. Pinto e Santos (2006) afirmam mesmo que “a 

avaliação é talvez o meio e o pretexto de comunicação mais frequente entre os pais e a 

escola” (p. 75). Segundo estes autores, é muitas vezes quando as informações 

avaliativas dos filhos não vão de encontro às expectativas dos pais que eles se 

procuram assumir como parceiros mais activos nos processos de avaliação, 

nomeadamente procurando recolher mais informações junto dos professores. 

 Importa, pois, conhecer a forma como os professores se relacionam com a 

avaliação sumativa porque são relevantes as decisões que eles tomam neste âmbito. 

Acresce a isto o facto de a avaliação sumativa (como de resto a avaliação em geral) 

estar intimamente relacionada com cada professor que a pratica. Como esclarece Jorro 

(2000), os resultados da avaliação em contexto escolar são plenos de significados e de 

simbologias estando, por isso, longe de serem neutros. Na prática de avaliação 
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sumativa de um professor está em causa o profissional (e até mesmo a pessoa) que ele 

é. Mais do que um acumular de técnicas ou de procedimentos trata-se de uma questão 

“essencialmente pedagógica, associada ao desenvolvimento pessoal, social e 

académico das pessoas” (Fernandes, 2005, p. 78). É neste quadro que damos conta, 

agora, de alguns estudos nacionais sobre professores na área da avaliação, dando, 

naturalmente, particular destaque aos aspectos relacionados com a avaliação sumativa. 

 Fernandes (2005), após a revisão de algumas investigações realizadas em 

Portugal, dá conta da existência, nos respectivos resultados, de algumas linhas de 

força. O autor esclarece que os traços comuns que apresenta não podem, obviamente, 

ser generalizados a todos os professores mas faz notar, ainda assim, que são 

“consistentes com os de outras investigações e/ou reflexões de índole teórica” 

(Fernandes, 2005, p. 88). Referimo-los em seguida.  

 Todos professores participantes valorizam sobretudo a avaliação dos 

conhecimentos específicos das disciplinas que leccionam. Aspectos transversais, 

como a capacidade de resolução de problemas, são preteridos em favor do domínio 

dos factos, conceitos e procedimentos próprios de cada área. A este propósito, os 

professores referem que, ao contrário do que acontece com os conteúdos disciplinares, 

as competências de natureza transversal não estão claramente definidas nos currículos 

como objectivos a atingir. 

 A atribuição de classificações tem em conta, sobretudo, os resultados obtidos 

pelos alunos na realização de testes. Este instrumento de avaliação, percepcionado 

como objectivo e fiável, acaba por ter um peso eventualmente desproporcionado nas 

decisões classificativas de final de período.  

 Apesar de recolherem informação de natureza diversificada sobre os 

desempenhos dos seus alunos, os professores estudados nestas investigações fazem-no 

sobretudo através de observações e conversas informais. Revelam, depois, 

dificuldades em integrar essa informação em estratégias de avaliação coerentes e 

deliberadas e acabam por utilizá-la de maneira algo aleatória, mediante 

“procedimentos ou fórmulas mais ou menos consistentes, resultantes da sua intuição, 

conhecimento e experiência” (Fernandes, 2005, p. 89). 

 Quase todos os professores que colaboraram nestes estudos reconhecem a 

necessidade de utilizar técnicas e instrumentos de avaliação de naturezas diversas na 

avaliação das aprendizagens dos seus alunos. Ainda assim, são raros os casos em que 
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as práticas dos professores evidenciam ser consistentes com este propósito de 

diversificação.  

 Finalmente, no conjunto das investigações analisadas, verificou-se que “os 

professores pensam, vivem e praticam a avaliação de forma muito isolada” 

(Fernandes, 2005, p. 90). Talvez seja essa a razão, acrescenta o autor, para a falta de 

confiança manifestada pelos professores, quer nos processos que utilizam, quer nas 

decisões que tomam, em termos de avaliação. 

 

Práticas de avaliação sumativa em educação matemática 

 

  Apresentamos agora os principais resultados das investigações nacionais na 

área específica da avaliação em educação matemática. Diga-se, desde já, que se trata 

de resultados consentâneos com os referidos em Fernandes (2005). 

Os professores estudados por Graça (1995), Martins (1996) e Rafael (1998) 

consideram difíceis os processos avaliativos. Avaliar é, para eles, algo de que têm 

dificuldades em falar porque é complexo e subjectivo. Estes mesmos professores 

estabelecem uma identificação quase imediata entre avaliar e classificar, considerando 

a atribuição de classificações um mal necessário e um motivo de desconforto. No que 

diz respeito aos factores a valorizar em termos da avaliação das aprendizagens dos 

alunos, a generalidade dos professores participantes nestas investigações refere 

aspectos que ultrapassam o estrito domínio dos conhecimentos matemáticos. São eles: 

as atitudes dos alunos, os seus níveis de participação na aula, as suas capacidades de 

comunicação e de resolução de problemas e a forma como trabalham em grupo. Em 

face disto, todos os professores concordam na necessidade de diversificar as formas e 

os instrumentos de avaliação, embora refiram que nem sempre conseguem levar à 

prática esta diversificação.  

A atribuição de classificações de final de período é também mencionada nos 

três estudos anteriores. Na investigação de Graça (1995), os professores seguem um 

processo impressionista para determinar a nota de cada aluno e, apesar de darem 

particular importância aos resultados obtidos nos testes escritos, procuram ter em 

conta todas as informações de que dispõem sobre os alunos. As professoras estudadas 

por Martins (1996) utilizam métodos diversos para decidirem quais as notas a atribuir 

mas todas dão particular importância aos testes escritos. Afirmam valorizar aspectos 

como a participação nas aulas e a realização de outros trabalhos mas as classificações 
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que atribuem nunca estão muito distantes da média aritmética dos testes. Os 

professores participantes no estudo de Rafael (1998) entram sobretudo em linha de 

conta com as informações resultantes dos testes porque os consideram um instrumento 

rigoroso, fiável e capaz de proporcionar informações mais objectivas que outros 

instrumentos de avaliação. Ainda assim, procuram ponderar a participação dos alunos 

nas aulas e a sua atitude face às tarefas propostas. Estes professores referem-se à 

atribuição de classificações como algo de angustiante. 

Também Varandas (2000) refere a temática das decisões classificativas de 

final de período. As duas professoras por si estudadas procedem de modos muito 

distintos. Uma delas toma como ponto de partida os critérios aprovados no respectivo 

grupo disciplinar e atribui um peso de 60% às classificações obtidas nos testes 

escritos, 25% ao trabalho desenvolvido na aula e 15 % aos trabalhos de casa. A outra 

docente, apoiada num registo em que coloca todos os alunos da turma numa folha de 

papel, procura analisar a globalidade das informações de que dispõe. É com base 

nessa análise e também no confronto de uns alunos com outros que surgem as 

classificações finais.   

Apesar das diferenças, existe no conjunto de resultados destes trabalhos um 

aspecto transversal. A quase totalidade dos professores participantes refere possuir 

uma “imagem” de cada aluno que vai reajustando ao longo do tempo. Essa “imagem” 

desempenha um duplo papel no momento da decisão classificativa de final de período. 

Por um lado, serve para a determinação dos níveis a atribuir. Por outro lado, uma vez 

decididos os níveis, serve como critério de comparação para aferir a razoabilidade das 

classificações pensadas pelos professores.  

Apesar de não se centrar na área específica da avaliação em educação 

matemática não queremos deixar de referir o estudo de Pais (1998). Trata-se, afinal, 

da única investigação realizada até ao momento em Portugal, exclusivamente no 

domínio das práticas classificativas dos professores. Procurando compreender os 

significados e valores subjacentes às decisões classificativas de final de ano lectivo de 

um conjunto de professores, Pais (1998), concluiu que:   

 

 

� Os professores entendem que a classificação deve expressar o trabalho do 

aluno, considerado como um conjunto de evidências que incluem o 

rendimento académico, o desempenho – enquanto manifestação de 
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capacidades académicas – e, ainda, atitudes comportamentais, de entre as 

quais se destacam, em particular, o esforço na realização das actividades 

propostas e, de uma forma genérica, o empenhamento face à situação 

escolar em que o aluno se encontra envolvido (p. 204); 

 

 

� As classificações são atribuídas caso a caso e, como tal, podem assumir 

significados diferentes. Sendo sempre uma retribuição, esta interpretação 

pode incluir diferentes utilizações. As classificações podem ser utilizadas 

para motivar os alunos pela “punição”, se os professores quiserem 

transmitir a ideia de que o aluno não explorou cabalmente, por 

responsabilidade sua, as oportunidades de que dispôs e/ou as capacidades 

que se pensa que possui; ou pela “gratificação”, se os professores 

entenderem que, manifestado o real empenhamento do aluno, ele deve ser 

estimulado a prossegui-lo. Nas classificações finais de ano, os professores 

não aplicam a utilização punitiva das classificações (p. 205); 

 

 

� Os professores manifestam privilegiar a justiça enquanto valor que deve 

presidir à atribuição de qualquer classificação. Os professores tentam 

incluir outros valores mas desde que não ponham em causa a justiça das 

classificações (p. 206);  

 

 

� Os professores nem sempre prevêem, explicitamente, consequências para 

as classificações que atribuem. Contudo, sempre que as decisões se 

revelam problemáticas ou próximas de decisões-limite – 

aprovação/reprovação – os professores tentam integrar esta faceta (p. 206). 
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PARTE EMPÍRICA 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

São apresentadas neste capítulo as decisões que do ponto de vista 

metodológico presidiram à concepção da presente investigação. Começa-se por 

clarificar o paradigma de investigação escolhido e faz-se depois referência ao design 

do estudo. Em seguida, é concedida particular atenção à professora participante. O 

capítulo prossegue com a explicitação das opções efectuadas ao nível da recolha de 

dados, sendo indicados, também, os principais contornos do trabalho de campo. Por 

fim, dá-se conta dos métodos utilizados no tratamento e na análise dos dados. 

 

 

Opções metodológicas 

 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994) um paradigma é algo que nos permite olhar 

o mundo e identificar o que é nele importante para nós. Do ponto de vista dos 

paradigmas de investigação é usual distinguir as abordagens quantitativas das 

qualitativas. Considerando pobre a distinção anterior, na medida em que parece 

assentar em questões de ordem técnica ligadas ao tipo de tratamento dos dados, Guba 

e Lincoln (1994) apresentam-nos uma outra forma de analisar comparativamente 

diferentes paradigmas de investigação. De acordo com estes autores, para 

caracterizarmos um paradigma de investigação devemos atender aos seus aspectos 

ontológicos, epistemológicos e metodológicos. Os primeiros dizem respeito à maneira 

como encaramos a realidade e o que consideramos possível saber sobre ela. Os 

segundos têm que ver com a relação entre o que se sabe e o que é possível saber-se 

(objectividade versus subjectividade). Os terceiros estão relacionados com a forma 

como o investigador procede para obter os conhecimentos que acredita ser possível 

conseguir. Acerca dos aspectos ontológicos, Guba e Lincoln (1994) referem duas 

correntes principais: a realista e a relativista. A primeira, encara a realidade como 

existindo de forma objectiva e independente do Homem. A segunda, perspectiva a 
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realidade como uma construção humana, sempre contextual, na qual intervêm e se 

relacionam muitos factores. É na corrente relativista que nos enquadramos. Esta 

postura reflecte-se na visão que perfilhamos acerca de como conseguir conhecimento 

sobre a realidade. Por um lado, acreditamos ser essencial ter em conta o carácter 

social presente na maneira como construímos o significado dos fenómenos que 

experienciamos. Por outro lado, olhando a realidade como uma construção humana, 

entendemos ser pertinente aspirar a conhecer o sentido atribuído aos acontecimentos 

pelos actores que neles estão directamente envolvidos. É neste quadro que se 

compreende a escolha do paradigma de investigação seguido neste estudo: o 

paradigma interpretativo. Afinal, segundo Erickson (1986), aquilo que principalmente 

caracteriza a investigação interpretativa é o seu interesse geral no significado humano 

da vida social e na sua clarificação e exposição por parte do investigador. Diga-se, 

desde já, que em consonância com a escolha anterior, olhamo-nos, enquanto 

investigadores, como parte integrante da realidade que estudamos pelo que aceitamos 

e assumimos que a nossa investigação terá um cunho vincadamente pessoal. Do ponto 

de vista metodológico, o paradigma interpretativo não tem como objectivo testar um 

conjunto de hipóteses definidas à partida, procurando, em vez disso, compreender o 

comportamento dos participantes no seu contexto (Bogdan & Biklen, 1994). Assim, 

no delinear da nossa investigação, ao invés de formular hipóteses a testar, centrámos a 

nossa atenção em encontrar evidências que pudessem suportar respostas às questões 

de investigação. Na realidade, ao contrário dos paradigmas positivistas em que o 

investigador parte da teoria e procura dados empíricos que se lhe adaptem, na 

investigação de cariz interpretativo começa-se por um conjunto de dados empíricos e 

procura-se encontrar uma teoria que se lhe ajuste. A construção do conhecimento no 

quadro do paradigma interpretativo segue, pois, uma via essencialmente indutiva na 

qual se reveste de particular importância a possibilidade de comparar diferentes 

estudos. De facto, a teoria produzida com base no paradigma interpretativo torna-se 

mais consistente e credível, justamente, através da identificação de “factores 

universais” que se obtêm estudando cada caso específico em detalhe e comparando-o 

com outros desenvolvidos da mesma forma (Erickson, 1986).  

 Referimos, agora, alguns aspectos de ordem ética. Registe-se que as 

preocupações que a seguir discutimos não são exclusivas da investigação de cariz 

interpretativo mas assumem especial relevância neste tipo de investigação dada a 

proximidade entre o investigador e os participantes.  
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Em primeiro lugar, compete ao investigador informar clara e cabalmente os 

potenciais participantes, quer acerca dos objectivos do estudo, quer a respeito dos 

processos de recolha de dados que pretende utilizar. Os participantes devem, pois, 

envolver-se no estudo dando um consentimento informado (Fontana & Frey, 2000). 

Na nossa investigação assim aconteceu.  

Em segundo lugar, o carácter situado da investigação deve conduzir a 

redobradas cautelas quanto a eventuais implicações que a publicação do estudo possa 

trazer aos participantes, pelo que se torna primordial a preservação do anonimato. Na 

nossa investigação, procurámos garanti-lo, desde logo, através da utilização de 

pseudónimos. Para além disto, conscientes de que a pequena dimensão da comunidade 

de educadores matemáticos portugueses podia propiciar a identificação dos 

professores que connosco colaboraram, fizemos questão de lhes dar a conhecer, em 

primeira-mão, o conteúdo final do estudo, para que eles se pronunciassem, a fim de 

não publicar nada que os referidos professores não reconhecessem como 

caracteristicamente seu.  

Finalmente, em terceiro lugar, cabe ao investigador interpretativo evitar, a todo 

o custo, a formulação de juízos de valor sobre os fenómenos em estudo. Assim 

procurámos fazer, tentando que as nossas concepções sobre ensinar e aprender não 

influenciassem demasiado o propósito de compreender a realidade que 

investigávamos. 

 Tendo em conta o nosso interesse em estudar de forma detalhada e contextual 

a problemática sobre a qual nos debruçámos, optámos por utilizar como design desta 

investigação o estudo de caso. Trata-se, segundo Yin (2003), de um design adequado 

a investigações que, como a nossa, têm um cunho interpretativo, ocorrem em 

contextos reais e visam compreender em profundidade o comportamento dos 

participantes a partir das suas próprias perspectivas.  

Quanto à interacção entre o investigador e os participantes, adoptámos a 

perspectiva de Matos e Carreira (1994) segundo a qual o estudo de caso não tem 

características de intervenção. Assim sendo, privilegiámos uma postura de não 

interferência nas situações em estudo tendo, no entanto, a consciência de que a nossa 

presença nunca poderia absolutamente neutra. 

Atendendo ao propósito desta investigação de caracterizar as práticas de 

avaliação sumativa de professores de Matemática em diferentes contextos 

profissionais, quer no momento da decisão classificativa, quer a montante deste, e 
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tendo em conta as limitações de tempo a que a nossa investigação estava sujeita, 

optámos por estudar apenas o caso de uma professora de Matemática. Apresentamos, 

em seguida, uma breve caracterização da professora participante no nosso estudo, bem 

como as razões que nos levaram a querer trabalhar com ela na nossa pesquisa.  

 

 

Professora Participante  

 

A professora Lisabel faz parte do quadro de nomeação definitiva da escola em 

que lecciona. Tem dez anos de experiência como docente sendo que na maioria deles 

desempenhou a função de orientadora de estágio pedagógico. Está na profissão por 

opção e entende como importante o trabalho colaborativo entre professores de 

Matemática. É co-autora de manuais escolares para a disciplina de Matemática e 

colabora com a Associação de Professores de Matemática.  

Várias foram as razões que nos levaram a eleger esta professora como 

participante na nossa investigação. Indicamo-las agora procurando também justificar a 

sua importância. 

A professora em questão é reconhecida como competente pelos seus pares. 

Isto foi relevante para nós porque acreditamos que é através de profissionais 

competentes que podemos construir conhecimento mais sólido sobre as práticas dos 

professores.  

Igualmente importante é o facto desta professora assumir a dimensão reflexiva 

como uma componente essencial do seu desenvolvimento profissional. Este factor é 

particularmente relevante dado o propósito interpretativo assumido nesta investigação. 

Julgamos que será tanto mais interessante aceder à forma como os docentes 

perspectivam as suas práticas quanto mais hábitos de reflexão eles tiverem sobre elas.  

Saliente-se, também, que esta docente reconheceu relevância aos propósitos 

desta investigação quando estes lhe foram dados a conhecer. Para a nossa escolha 

contribuiu, pois, o facto de crermos no pressuposto de que a parceria entre professor e 

investigador será tanto mais frutuosa quanto mais for reconhecido por ambos o 

interesse da investigação.  

Importantes foram, finalmente, alguns traços de personalidade da professora 

em causa. Disponibilidade para discutir o seu trabalho, vontade de conhecer melhor as 
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próprias práticas e reconhecida capacidade de comunicação levaram a que a 

considerássemos uma potencial boa informante para a nossa investigação. 

Não queremos deixar de referir a professora que constituiu com Lisabel o 

contexto colectivo que estudámos: a professora Imra. Trata-se de uma professora com 

larga experiência de ensino, vários anos Delegada do Grupo Disciplinar de 

Matemática e, mais recentemente, Coordenadora de Departamento. Colabora com o 

Conselho Executivo da escola como assessora e, para além da profissionalização, 

possui ainda o grau de Mestre em Ciências da Educação. 

 

 

Recolha de dados 

 

 A presente investigação decorreu numa escola dos arredores de Lisboa durante 

o ano lectivo de 2006/2007. A recolha de dados iniciou-se em Setembro de 2006 e foi 

precedida de contactos com o Presidente do Conselho Executivo da escola no sentido 

de lhe dar a conhecer os objectivos do estudo. O referido presidente reconheceu como 

válidos os propósitos da investigação e não colocou quaisquer entraves à sua 

concretização. 

As técnicas de recolha de dados utilizadas nesta investigação foram a 

observação, a entrevista e a análise documental. As técnicas por nós escolhidas 

encontram-se, registe-se, entre as mais utilizadas nas investigações de cariz 

interpretativo (Bogdan & Biklen, 1994; Stake, 1994).  

De acordo com Adler e Adler (1994) a observação assume nos estudos 

interpretativos uma natureza fundamentalmente naturalista. Assim aconteceu na nossa 

investigação na medida em que procurámos proceder à observação do 

“comportamento dos indivíduos nas circunstâncias da sua vida quotidiana” (Estrela, 

1994, p. 45). Quanto ao nosso envolvimento nas situações em estudo, em linha com a 

postura de não interferência atrás referida, optámos por uma observação não 

participante. Do ponto de vista da explicitação dos objectivos do estudo, tendo em 

conta o dever ético de informar, sem ambiguidades, os professores envolvidos, 

tivemos o papel de “observadores como participantes” (Ludke & André, 1986, p. 29), 

isto é, revelámos desde o início todos os contornos e finalidades da nossa 

investigação.  
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A realização de entrevistas é, segundo Fontana e Frey (2000), uma das mais 

poderosas maneiras de compreender a actividade humana. Trata-se, em particular, de 

uma forma de recolher dados típica das investigações que seguem o paradigma 

interpretativo. Por um lado, de acordo com Guimarães (1988), ela permite uma grande 

sensibilidade ao carácter único e específico de cada indivíduo. Por outro lado, ela 

possibilita “recolher dados na linguagem do próprio entrevistado” (Martins, 1996, p. 

105). Neste estudo foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (Fontana & Frey, 

2000). Antes de terem lugar as entrevistas foram, então, elaborados guiões com 

questões a colocar. Aos referidos guiões coube, no decurso das entrevistas, um papel 

essencialmente orientador, permitindo-se, quer a alteração da ordem das questões, 

quer o surgimento de questões não previstas. Os guiões tiveram, pois, um carácter 

pouco rígido funcionando, sobretudo, como formas de garantir que eram abordados 

todos os aspectos inicialmente previstos. Na condução das entrevistas tivemos em 

conta os cuidados sugeridos por Patton (1987) procurando, nomeadamente, não 

interromper o entrevistado e comunicar-lhe neutralidade. 

As duas técnicas anteriores foram complementadas pela análise documental. A 

utilização da análise documental serviu, fundamentalmente, o propósito de clarificar 

aspectos suscitados pelas observações e pelas entrevistas realizadas. Em linha com as 

recomendações de Hodder (2000), todos os documentos consultados foram 

produzidos durante o período de investigação como resultado do normal 

funcionamento dos sistemas em estudo, privilegiando-se documentos resultantes de 

fontes primárias, isto é, produzidos pelos intervenientes na investigação.  

A utilização das três técnicas acima mencionadas possibilitou a triangulação 

dos dados recolhidos. Procurou-se, assim, reforçar a consistência e a credibilidade da 

presente investigação. Refira-se, também, que os estudos centrados na avaliação das 

aprendizagens em Matemática já realizados no nosso país adoptaram, também eles, 

abordagens de cariz interpretativo, utilizando como técnicas de recolha de dados a 

observação, a entrevista semi-estruturada e a análise documental. Assim, as opções 

que tomámos em termos de metodologia acabam por se constituir como uma mais 

valia da nossa investigação uma vez que permitem enquadrá-la na linha que vem 

sendo seguida nesta área em Portugal.   

Indicamos em seguida as fontes junto das quais foram obtidos os dados do 

nosso estudo. Refira-se, desde já, que circunscrevemos a recolha de dados aos 



 45 

primeiro e segundo períodos lectivos, sendo esta circunstância resultante das 

limitações temporais a que a nossa investigação esteve sujeita. 

Dado que um dos propósitos do nosso estudo era caracterizar as práticas de 

avaliação sumativa de professores de Matemática em diferentes contextos 

profissionais, importava recolher dados oriundos de um contexto de trabalho 

colectivo. Assim aconteceu junto do contexto formado pelas professoras Lisabel e 

Imra no âmbito do Plano da Matemática desenvolvido na escola onde ambas 

leccionam. Tratava-se de um plano cujo objectivo geral era promover o sucesso dos 

alunos na disciplina de Matemática e que previa, em particular para cada turma do 9º 

ano de escolaridade, o trabalho em parceria entre o professor da turma (no caso a 

professora Lisabel) e um outro professor (no caso a professora Imra). Este trabalho 

passava pela planificação das actividades lectivas, tinha como objectivo específico a 

definição de estratégias diversificadas de ensino-aprendizagem (e de avaliação) e 

contemplava a co-leccionação de algumas aulas. Para a consecução deste trabalho em 

parceria constava do horário de cada uma das professoras um tempo semanal 

destinado a reuniões. Foi justamente nestas reuniões que decorreram as observações 

que realizámos. Todas as reuniões foram gravadas em suporte áudio e mais tarde 

integralmente transcritas. Procedemos ainda ao registo de notas de campo. As 

reuniões tiveram a duração média de quarenta minutos e decorreram na sala dos 

professores nas datas a seguir indicadas (quadro 1).  

 

Quadro 1 – Datas de realização das reuniões entre Lisabel e Imra 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniões Datas de realização
1ª reunião 26 de Setembro de 2006
2ª reunião 3 de Outubro de 2006
3ª reunião 10 de Outubro de 2006
4ª reunião 24 de Outubro de 2006
5ª reunião 31 de Outubro de 2006
6ª reunião 21 de Novembro de 2006
7ª reunião 28 de Novembro de 2006
8ª reunião 5 de Dezembro de 2006
9ª reunião 9 de Janeiro de 2007

10ª reunião 23 de Janeiro de 2007
11ª reunião 13 de Fevereiro de 2007
12ª reunião 27 de Fevereiro de 2007
13ª reunião 6 de Março de 2007
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A professora participante no nosso estudo foi entrevistada três vezes. A 

primeira entrevista decorreu logo em Outubro de 2006 e teve como objectivo geral 

conhecer as perspectivas da professora Lisabel acerca da avaliação das aprendizagens 

dos alunos (em particular no que diz respeito à avaliação sumativa) e acerca dos 

contextos de prática individual e colectivo. O guião desta entrevista (Anexo I) 

contemplou, ainda, um conjunto de questões destinadas a obter informação acerca de 

aspectos de natureza pessoal. A segunda entrevista teve lugar em Janeiro e incidiu 

sobre as decisões classificativas tomadas por Lisabel no final do primeiro período. O 

respectivo guião (Anexo II) consistiu num conjunto de tópicos que pedimos à 

professora para abordar e foi-lhe enviado com antecedência em relação à data de 

realização da entrevista. A terceira entrevista ocorreu em Maio e disse respeito às 

decisões classificativas do final do segundo período. O guião desta entrevista (Anexo 

III) foi semelhante ao da entrevista anterior e também foi enviado a Lisabel em 

momento prévio ao da realização da entrevista. Todas as entrevistas foram gravadas 

em suporte áudio sendo mais tarde integralmente transcritas e decorreram na sala de 

trabalho do Departamento de Matemática nas datas que a seguir indicamos (quadro 2). 

 
Quadro 2 – Datas de realização das entrevistas com Lisabel 

 

 
 

 

 

 

Referimos, por fim, as fontes utilizadas na análise documental. A fim de 

melhor compreendermos as decisões tomadas a montante dos momentos de decisão 

classificativa, consultámos, para além de um documento elaborado pelo Departamento 

de Matemática, os materiais produzidos por Lisabel e Imra, no âmbito da avaliação 

sumativa, ao longo dos períodos lectivos observados. Incluem-se nestes materiais os 

vários instrumentos de avaliação utilizados. No que diz respeito às decisões 

classificativas de final de período, a nossa análise recaiu sobre os registos consultados 

por Lisabel nos momentos em que essas decisões foram tomadas. 

 
 
 

Entrevistas Datas de realização
1ª entrevista 20 de Outubro de 2006
2ª entrevista 26 de Janeiro de 2007
3ª entrevista 4 de Maio de 2007
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Análise de dados 
 
 
 Proceder à análise de dados consiste, segundo Bogdan e Biklen (1994), em 

interpretar e dar sentido a todo o material que resulta da recolha de dados. No caso da 

nossa investigação, a técnica utilizada para o tratamento da informação conseguida 

durante a recolha de dados foi a análise de conteúdo. De acordo com Vala (2005) a 

análise de conteúdo começa na definição dos objectivos e do referencial teórico do 

estudo, prossegue com a selecção do material a ser tratado e culmina na definição de 

categorias de análise que pode ser feita a priori, a posteriori ou ainda a priori com 

refinamento a posteriori. Na presente investigação, a definição das categorias foi feita 

durante a análise dos dados, ou seja, a posteriori, com base em padrões emergentes 

desses mesmos dados, mas tendo como pano de fundo o quadro teórico de partida.  

 Quanto à relação entre a recolha e a análise dos dados, procurámos seguir um 

modelo interactivo, em que recolha e análise não acontecessem sequencialmente, a 

fim de poderem ser informadas uma pela outra (Bogdan e Biklen, 1994). Optámos 

pelo modelo proposto por Huberman e Miles (1994). Este modelo prevê que recolha e 

análise de dados se desenvolvam a par, de acordo com quatro fases: a recolha dos 

dados; um primeiro nível de análise do qual resulta a condensação e a redução dos 

dados; um segundo nível de análise que conduz à organização e sintetização dos 

dados e, finalmente, a formulação de conclusões. A formulação de conclusões pode 

levar a uma nova recolha de dados, iniciando-se de novo todo o processo. Apesar da 

nossa preocupação em seguir as recomendações de Huberman e Miles (1994), 

admitimos que durante o trabalho de campo (Setembro de 2006 a Maio de 2007) a 

recolha de dados foi dominante em relação à sua análise. 

 Damos agora conta, mais em concreto, dos procedimentos seguidos durante a 

análise de dados, indicando as principais categorias de análise. As primeiras leituras 

que fizemos das transcrições resultantes das reuniões observadas tiveram o seu foco 

na tentativa de caracterizar o contexto colectivo formado pelas professoras Lisabel e 

Imra. Nesta fase, demos então particular atenção à forma como as questões eram 

trabalhadas, deixando para segundo plano a substância do que era discutido. Surgiram 

assim as categorias de análise: natureza do trabalho e formas de colaboração. 

Caracterizado o contexto colectivo, voltámos a ler as referidas transcrições, 

procurando agora os aspectos relacionados com a avaliação das aprendizagens dos 
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alunos, em particular no que dizia respeito à avaliação sumativa. Dos padrões 

detectados nestas novas leituras resultaram as três categorias de análise: estruturas de 

avaliação, instrumentos de avaliação e questões gerais. A leitura da transcrição da 

primeira das entrevistas realizadas com a professora Lisabel fez emergir as categorias: 

aspectos de natureza pessoal, contextos de prática e avaliação das aprendizagens dos 

alunos. As transcrições das duas entrevistas seguintes, directamente relacionadas com 

os momentos de decisão classificativa dos períodos lectivos observados, sugeriram as 

categorias: informações utilizadas e procedimentos seguidos e casos de dúvida. 

Refira-se, por fim, que tendo em conta o paradigma interpretativo seguido na 

nossa investigação, importava proceder, junto da professora participante, à validação 

do caso que sobre ela construímos. Com este propósito, a professora Lisabel teve 

acesso, conforme já mencionámos, a uma versão pré-definitiva do seu caso, pedindo-

se-lhe uma opinião crítica. A professora validou as nossas interpretações.  
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CAPÍTULO IV 

 
 

A PROFESSORA LISABEL E O SEU CONTEXTO DE 
TRABALHO COLECTIVO COM IMRA  

 
 
 
 Este capítulo está dividido em duas partes fundamentais. Na primeira, 

complementamos a breve apresentação da professora Lisabel feita no capítulo 

anterior. Na segunda, apresentamos as principais características do contexto colectivo 

de Lisabel e Imra. 

 
 
A PROFESSORA LISABEL 

 

Caracterizamos, agora, de forma mais detalhada, a docente participante na 

nossa investigação, a partir dos dados obtidos na primeira entrevista com ela 

realizada. Começamos por referir aspectos de natureza pessoal, prosseguimos com 

indicações acerca da forma como a professora Lisabel perspectiva os contextos 

individual e colectivo na sua prática profissional e terminamos dando conta da postura 

desta docente face à avaliação das aprendizagens dos alunos, em particular no que diz 

respeito à avaliação sumativa.  

 

  

Aspectos de natureza pessoal 

 

 A professora Lisabel tem cerca de quarenta anos e é licenciada em Ensino da 

Matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A sua presença no 

ensino resultou de uma escolha deliberada e perspectivada desde cedo “porque eu 

sempre pensei que iria gostar de dar aulas e sempre pensei que havia de gostar de 

ensinar Matemática, desde pequena…” (Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006). Afirma 

estar contente com a profissão e os episódios que mais a gratificam são aqueles em 

que “os alunos olham com aquele brilho no olhar e dizem: que giro descobri… afinal 

isto é fácil… não gosto muito de Matemática mas esta parte até estou a perceber…” 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006). 
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Todo o seu percurso profissional foi realizado na escola onde ainda hoje 

lecciona e foi nesta mesma escola que realizou o estágio pedagógico. No que diz 

respeito aos momentos mais marcantes da sua carreira, esta professora considera que 

todos os anos lectivos são importantes, sobretudo pelos renovados desafios que 

apresentam. Por um lado, os alunos que nunca foram seus chegam com perspectivas 

novas e motivam, em Lisabel, novos olhares sobre a sua prática. Por outro lado, ter 

alunos a quem já deu aulas constitui-se como uma oportunidade de verificar se o seu 

ensino contribuiu para que os alunos modificassem a sua postura face à Matemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Ainda assim, o ano de estágio foi particularmente marcante para Lisabel. 

Tratou-se, afinal, do primeiro encontro com a realidade da profissão que escolhera:  

 

 

 

 

 

 

 

 Um outro período especialmente relevante no percurso profissional desta 

docente foi aquele em exerceu o cargo de orientadora de estágio pedagógico. Na 

verdade, Lisabel orientou estágio em sete dos seus dez anos de ensino e encara esta 

experiência como algo de muito positivo, afirmando mesmo que “o meu maior 

projecto ao longo destes últimos anos tem sido o estágio” (Lisabel, 1ª entrevista, 

Há sempre alunos diferentes. O facto de conhecer alunos diferentes dá-
me perspectivas diferentes das coisas e dá-me sempre motivações 
diferentes. O facto de por vezes ter alunos que já tive nos anos 
anteriores é outra perspectiva. O já conhecer alguma coisa daqueles 
alunos, do seu percurso, daquilo que eles são capazes de fazer, do que 
não querem fazer… posso trabalhar a partir daí. É naquela perspectiva 
de que aquele aluno no ano passado não fez nada… isso é uma coisa 
que mexe mesmo muito comigo, eles dizerem que não querem fazer, 
que nunca perceberam e que não é agora que vão perceber, porque eu 
acho que se eles quiserem fazer eles conseguem. É um grande desafio 
depois os alunos, no ano seguinte, voltarem a estar comigo e eu 
observar se a posição à partida continua a ser a mesma. 
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)

Foi o ano em que comecei a dar aulas. Foi dos anos mais marcantes 
para mim. Estava a começar, no fundo, a profissão que tinha escolhido 
e estava a começar a fazer aquilo que ambicionava fazer. Foi o 
primeiro contacto com tudo: com a escola, com os alunos, com os 
colegas, com o dar aulas, com o ensinar, com tudo o que isso envolve. 
Foi um ano muito importante para mim. 
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)
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Outubro 2006). A este propósito, a professora destaca o trabalho colectivo que um 

núcleo de estágio possibilita e entende que um tal trabalho em conjunto é 

enriquecedor para todas as pessoas nele envolvidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto a outras actividades desenvolvidas por Lisabel no âmbito da sua 

prática profissional, refira-se a frequência de acções de formação “relacionadas com 

os sensores, com as calculadoras e com a temática do estágio” (Lisabel, 1ª entrevista, 

Outubro 2006) e a presença assídua nos ProfMat, bem como em outros encontros de 

professores de Matemática. Registe-se, por fim, a sua ligação à APM (Associação de 

Professores de Matemática) através da colaboração num dos seus Grupos de Trabalho.  

 

 

Contextos de prática 

  

  A professora Lisabel revela um grande entusiasmo relativamente aos contextos 

de trabalho colectivo envolvendo professores de Matemática. Em sua opinião, o 

trabalho em conjunto facilita o aparecimento de ideias sobre as temáticas em 

discussão e permite que os contributos dos vários intervenientes conduzam a produtos 

finais substancialmente diferentes dos perspectivados ao início por cada um dos 

participantes: 

 

 

 

 

 

  

Eu conseguia estar ali com um grupo de pessoas e esse grupo estava a 
trabalhar sobre uma determinada coisa. Não me via propriamente no 
papel de estar a ensinar alguma coisa, mas, entre todos, havia sempre 
alguém que ensinava alguma coisa a alguém. O facto de podermos 
trabalhar em conjunto e discutir as ideias, discutir as fichas e os 
materiais enriquece muito. 
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)

Surgem sempre mais ideias. Uma pessoa diz uma coisa, outra diz 
outra, começamos a discutir aquela ideia e às vezes o resultado final 
não tem nada a ver com a minha ideia original ou com a ideia original 
da outra pessoa porque entretanto surgiu um rumo completamente 
diferente. 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)



 52 

 Outro facto que ilustra bem este gosto pelo trabalho colectivo são os contactos 

profissionais que esta docente procurava promover entre os núcleos de estágio que 

orientava e outros professores de Matemática da escola:     

 

 

 

 

 

 

 O entusiasmo a que vimos fazendo referência leva, mesmo, a professora 

Lisabel a ter dificuldades em encontrar uma área da sua prática profissional em que 

privilegie o trabalho individual. Quando a questionámos directamente sobre isto, a 

docente (após uma pausa bastante prolongada) apenas mencionou a correcção de 

testes. Ainda assim, esclareceu logo em seguida que esta opção apenas se fica a dever 

a razões de ordem prática, uma vez que reconhece vantagens na correcção de testes 

em grupo: 

 

   

  

 

 

 

 

 A boa imagem que Lisabel tem dos contextos de trabalho colectivo estende-se, 

até, a aspectos de carácter pessoal respeitantes aos respectivos participantes. Afinal, 

um contexto colectivo permite “as pessoas sentirem-se acompanhadas, poderem falar 

sobre as coisas e não estarem sozinhas” (Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006). Apesar 

desta postura francamente favorável aos contextos colectivos, a professora Lisabel 

julga ser necessário que existam algumas afinidades entre os participantes para que o 

trabalho seja produtivo, não querendo com isto dizer que tenham de pensar sempre do 

mesmo modo: 

 

 

Eu estive estes anos todos a orientar e nós muitas vezes juntávamos a 
esse grupo pessoas que estavam a leccionar o mesmo ano que nós. Nós 
pelo menos fazíamos por isso. Se nós estávamos a dar nono ano e 
havia um outro professor também a dar nono ano eu, pelo menos, 
costumava falar com essa pessoa para lhe dizer que podíamos trabalhar 
em conjunto.  

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)

Pego num teste e estou a corrigi-lo sozinha. É claro que eu posso 
corrigi-lo em grupo, também poderá ser interessante. Mas se tiver 
cento e tal testes para ver as coisas tornam-se complicadas. Não é 
prático. Mas uma mesma resposta pode ser interpretada de maneiras 
diferentes por pessoas diferentes. É curioso. Mesmo a própria cotação 
do teste. Se for corrigido por pessoas diferentes, mesmo com os 
mesmos critérios, dá origem a totais diferentes e é interessante discutir 
porque é que há diferenças.  

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)

Eu acho que é preciso as pessoas poderem trabalhar. Não estou a dizer 
com isto que as pessoas tenham que ser muito parecidas ou tenham que 
pensar da mesma forma porque se isso não acontecer também  
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Avaliação das aprendizagens dos alunos 

  

 A professora Lisabel perspectiva como complexa a tarefa de avaliar as 

aprendizagens de um aluno. Em seu entender, esta tarefa exige um bom conhecimento 

do aluno, não só em termos do que ele demonstra saber, mas também no que diz 

respeito às suas formas de pensar e reagir: 

 

 

 

 

 

 

 

 No sentido de conseguir o amplo conhecimento dos alunos que considera 

importante na avaliação das suas aprendizagens, esta professora afirma utilizar 

diversas fontes de informação. Para além de ter em conta produções finais dos alunos 

(como fichas sumativas) Lisabel procura monitorizar o trabalho que estes 

desenvolvem, quer durante as aulas, quer em casa:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar significa uma coisa muito complicada… porque quando eu 
penso em avaliar um aluno há muita coisa por trás. Eu sei que tenho 
que conhecer muito bem aquele aluno e conhecer o aluno significa não 
só ter uma ideia do que ele sabe mas também ter ideia de como é que 
ele pensa, de como é que ele reage. Acho que há várias coisas à volta 
disso. 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)
 

Uso fichas sumativas, digamos normais, algumas actividades 
intermédias de avaliação, todo o trabalho que eles realizam nas aulas, 
os trabalhos de casa, actividades de investigação realizadas em grupo 
na sala de aula, outras actividades realizadas em grupo mas não de 
investigação, trabalho a pares, trabalho individual… tento recolher a 
maior quantidade possível de informação. De tudo o que acontece ao 
longo das aulas eu tento tirar informação. 
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)

enriquece. Não é nesse sentido. É no sentido de ter que haver uma 
certa linha comum. As pessoas têm que funcionar enquanto pessoas 
que estão ali a trabalhar e que estão a falar umas com as outras. Se em 
todos os aspectos houver grandes divergências pode ter efeitos 
negativos. 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)
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 Diga-se que a fim de sistematizar toda a informação recolhida, a docente 

procede habitualmente a registos. Em sua opinião, a criação de mapas de registo é 

relevante já que “há muitas informações que nós não conseguimos guardar na cabeça 

e portanto é importante que haja elementos escritos” (Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 

2006). 

  Tendo em vista a atribuição das classificações de final de período, Lisabel 

atribui pesos percentuais às várias informações recolhidas, consoante as suas 

proveniências. Neste processo de ponderação, os dados resultantes dos testes escritos 

assumem, conforme decisão do Departamento Curricular, um peso relativo que ronda 

os 50% sendo a restante percentagem distribuída, depois, por todos os outros 

elementos de avaliação que procuram entrar em linha de conta com outros aspectos da 

aprendizagem trabalhados na aula e possivelmente não presentes nos testes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No momento da decisão classificativa, a professora utiliza os pesos relativos 

que acabámos de referir e os resultados obtidos pelos alunos, no cálculo de uma média 

ponderada. O valor assim conseguido é assumido por Lisabel como um referencial 

mínimo para as classificações a atribuir aos alunos uma vez que a docente tenta “não 

dar nenhuma nota inferior à média deles” (Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006). O 

resultado da média ponderada funciona ainda para esta professora como um factor 

relevante na aferição da razoabilidade das classificações. De facto, a professora 

perspectiva classificações para os alunos antes do cálculo da média ponderada e 

compara-as, depois, com o que é sugerido pela média. Eventuais diferenças fazem 

com que Lisabel questione as classificações que pensava atribuir: 

 

 

 

 

Essa questão é discutida em Departamento e atribuímos uma 
percentagem fixa para os testes consoante o ano de escolaridade. Eu 
parto dessa percentagem para os testes e distribuo a restante pelas 
outras actividades que eles fazem incluindo a assiduidade, a 
pontualidade, a postura deles na sala de aula… essas coisas todas. Ao 
fim ao cabo, nós nas aulas também trabalhamos outro tipo de 
competências e se as trabalhamos elas devem ser avaliadas e, se calhar, 
não são os testes escritos que o fazem. 
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)

Há um “exercício” que eu gosto muito de fazer que é: antes de fazer 
esta média ponderada, olhar para cada aluno e pensar qual é a nota que 
eu acho que faz sentido para aquele aluno, sem fazer contas nenhumas. 
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 Note-se que a criação de pesos relativos para os vários dados avaliativos e o 

posterior cálculo da média ponderada são encarados por Lisabel como uma forma de 

lidar com o carácter subjectivo que a docente considera existir na avaliação sumativa. 

Os procedimentos quantitativos acabam, assim, por ser percepcionados pela docente 

como um factor de suporte para as suas decisões classificativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 Damos conta, por fim, da forma como Lisabel se relaciona com a necessidade 

de atribuir classificações de final de período aos seus alunos. A decisão classificativa 

de final de período desperta nesta professora sentimentos de angústia e desconforto 

que a levam a afirmar: “de toda prática é aquilo que eu menos gosto” (Lisabel, 1ª 

entrevista, Outubro 2006). Estes sentimentos estão relacionados com dúvidas 

respeitantes à justeza das classificações que atribui e conduzem Lisabel a questionar a 

própria necessidade de atribuir notas. Nas palavras da docente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegamos ao final do período e, pelo menos a mim, dá-me sempre 
uma dor de coração muito grande porque, no fundo, estou a atribuir 
uma classificação àquele aluno e tenho sempre aquela ideia: será que 
estou a ser justa? Será que não estou? Será que comparando com os 
outros faz sentido? Envolve tanta coisa… Às vezes penso assim: isto 
só está aqui a atrapalhar. Porque é que eu tenho que no final dar uma 
nota àquele aluno? Porque é que eu não me posso limitar a ensinar, 
porque é que ele não se pode limitar a gostar de aprender mas sem eu 
ter que o estar a avaliar no sentido de ter que atribuir uma nota?  
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)

Eu tenho alguma coisa a que me agarrar para diminuir um bocadinho a 
subjectividade que está subjacente à avaliação. O aluno faz um teste 
sumativo, depois vai ter uma nota e eu posso usar aquela nota de várias 
formas, não é? Acaba por ser um trapézio com rede. No fundo, aquilo 
acaba por ser um bocadinho a rede.  
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)
 

Depois, fico muito contente quando faço as contas todas e aquilo bate 
certo com o que eu tinha pensado antes. Quando não bate certo eu acho 
sempre que há alguma coisa que não está bem.  
 

(Lisabel, 1ª entrevista, Outubro 2006)
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O CONTEXTO COLECTIVO DE LISABEL E IMRA 

 

 São apresentadas agora as principais características do contexto colectivo de 

Lisabel e Imra. Diga-se, desde já, que não foram observadas diferenças no que diz 

respeito à forma de as duas professoras se relacionarem profissionalmente nos dois 

períodos lectivos observados. Nesta medida, os episódios que apresentamos, não 

foram escolhidos tendo em conta o momento em que ocorreram mas sim o facto de 

nos parecerem os mais significativos.   

 

  

Natureza do trabalho 

 

 Conforme já referimos o contexto colectivo de Lisabel e Imra surgiu a 

propósito do Plano da Matemática. A decisão de instituir trabalho conjunto entre 

professores surgiu, espontaneamente, no seio do conjunto dos docentes que 

constituem o Grupo de Matemática na escola de Lisabel e Imra. O facto de estas duas 

professoras, em particular, trabalharem juntas foi uma decisão voluntária de ambas: 

 

 

 

 

 

 

  

 A parceria das duas docentes surgiu, recorde-se, com o objectivo geral de 

promover o sucesso dos alunos do 9º ano na disciplina de Matemática. Ainda assim, 

os contornos através dos quais esse objectivo foi perseguido foram da inteira 

responsabilidade das duas professoras. 

 Uma outra característica do trabalho colectivo de Lisabel e Imra foi não se ter 

esgotado no meio bloco semanal que figurava no horário de cada uma delas para esse 

efeito. Na verdade, a relação profissional das duas professoras foi difundida, quer no 

tempo, quer no espaço. Para além de não serem raros almoços ou jantares de trabalho 

entre as duas, Lisabel e Imra contactaram, muitas vezes, de forma não presencial, 

através do telefone “ontem estivemos a discutir o teste ao telefone” (Imra, 4ª reunião, 

Quando, numa reunião de grupo, planificámos o trabalho a realizar no 
âmbito do PAM, foi para mim e para a Imra quase natural formarmos 
um par pedagógico que trabalharia com cada turma durante uma hora 
semanal. Esta ideia de ambas resultou do facto de, por um lado, 
gostarmos de trabalhar em conjunto; por outro lado, o facto de 
partilharmos uma visão semelhante do Ensino da Matemática solidifica 
a vontade de partilharmos ideias, trabalho, reflexões e alunos. 
 

(Lisabel, Documento escrito, Outubro 2006)
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Outubro 2006) e também do e-mail “ela mandou-me isto [a terceira actividade de 

avaliação] ontem por mail” (Imra, 8ª reunião, Dezembro 2006). 

 O ambiente de trabalho nas reuniões de Lisabel e Imra caracterizou-se por um 

elevado nível de entendimento entre as duas. Foram frequentes os momentos em que 

as professoras encadearam raciocínios e terminaram, espontaneamente, as frases uma 

da outra. A propósito da primeira actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

Ou ainda, acerca da proposta de trabalho “Memórias Matemáticas de um Estudante”: 

 

 

 

 

 

  

 Esta sintonia atingiu o nível máximo no episódio apresentado em seguida. 

Durante a discussão da terceira actividade de avaliação, Lisabel mostrou saber aquilo 

em que Imra estava a pensar mesmo sem esta o verbalizar: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imra: Se fosse só a tabela fazia sentido ter o outro mas também é 
interessante…  
Lisabel: Fixar esta actividade nos números. 
Imra: Eu acho que sim. É uma actividade específica sobre aquilo. Isso 
quer dizer que depois no teste esta parte não tem que ter peso (ou tem 
que ter muito pouco). Está tratada.  

(1ª reunião, Setembro 2006)
 

Lisabel: Há algumas apresentações diferentes, não é? A questão que 
estavas a colocar é, por exemplo, entre aquele que foi “mais além” e o 
outro que fez o relato das aulas… 
Imra: São coisas completamente diferentes e no entanto… 
Lisabel: Correspondem as duas àquilo que foi pedido! 
Imra: Exactamente! 

(4ª reunião, Outubro 2006)

Imra: Pois não, pois não, pois não. Não sei… bem me parecia que não 
gostava deste! De idades o que é que se pode pôr mais? Pode-se pôr 
aquele normal, não é? Não… para ser inequação tem que ser sempre 
este ou um parecido com este. 
Lisabel: Se for equação é diferente mas este é com inequação. Esse 
que tu estás a pensar traduz-se por uma equação. Porque inequação é 
complicado, não é? Ou é uma situação de vantagem, em que uma coisa 
é mais vantajosa que outra, ou é uma situação de áreas e perímetros em 
que uma é inferior ou superior à outra. 
Nuno: Tu adivinhaste o que ela estava a pensar! Sabias que se traduzia 
por uma equação. Expliquem-me! 
[gargalhadas das duas] 
Imra: Isto é muita prática! 

(7ª reunião, Novembro 2006)
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 Outro aspecto saliente foi o clima de confiança entre Lisabel e Imra. Este 

clima de confiança manifestou-se, por exemplo, quando Lisabel relatou o momento 

em que percebeu, durante a aplicação aos alunos, que a primeira actividade de 

avaliação apresentava falhas. Por um lado, Lisabel não teve qualquer problema em 

assumir que um material da sua autoria tinha funcionado menos bem. Por outro lado, 

Imra reconheceu, de imediato, uma quota-parte da responsabilidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 O clima de confiança que referimos manifestou-se, também, no diálogo entre 

Lisabel e Imra. Uma das formas que este diálogo assumiu foi o questionamento. Por 

várias vezes, Imra inquiriu Lisabel acerca das finalidades das propostas que esta 

apresentava. A propósito da segunda actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisabel: Assim que estava a entregar as coisas houve logo uma coisa 
que me pareceu que podia causar alguma confusão e que era a maneira 
como o quadro estava construído. Eles aqui têm que relacionar estes 
números com estes conjuntos mas aqui têm que relacionar estes 
conjuntos com estes conjuntos. 
Imra: Pois... 
Lisabel: Eu acho que isso causa confusão. Aqui vão ver se este 
número pertence aqui e aqui vão ver se este conjunto está contido neste 
ou não. Eu tirei isto da mala... 
Imra: Tantas vezes que nós vimos isto, revimos e até fizemos 
versões... 
Lisabel: Podia ter sido depois de eles começarem a fazer e a colocar 
dúvidas, mas não! Eu tirei isto da mala e pensei: isto não vai dar bom 
resultado. 

(3ª reunião, Outubro 2006)

Imra: Esta actividade também vai ser feita a pares? 
Lisabel: Sim. 
Imra: Com os mesmos pares? 
Lisabel: Provavelmente não. Vou ponderar a questão e ter em conta os 
testes que eles fizeram. Há lá uns que estão tão infelizes, tão infelizes, 
tão infelizes...  
Imra: Porque não gostam do par? 
Lisabel: Os miúdos não estão motivados para trabalhar. Eu não posso 
fugir muito daquela ideia de não juntar pessoas muito diferentes mas 
se calhar dá para fazer umas mudanças. Depois a segunda parte 
também valia 50% e está dividida em sub partes. Uma delas é a crítica 
da inequação, outra é a confirmação de que a equação está certa (claro 
que muitos deles vão dizer que não está e vão encontrar erros)... 
Imra: E depois... da resposta. 
Lisabel: Antes disso ainda há a análise do intervalo a partir da 
inequação.  
Imra: Mas isso é tudo a mesma coisa, ou não? Querias separar 
mesmo?  

 (5ª reunião, Outubro 2006)
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Ou também, durante a discussão acerca dos critérios de escolha da aula a propósito da 

qual os alunos iriam realizar a primeira “Memória Matemática de um Estudante” do 

segundo período: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra forma de diálogo ocorreu sempre que Lisabel expôs as suas intenções ao 

escrutínio de Imra mesmo sem que esta o solicitasse. A propósito da versão final da 

terceira actividade de avaliação: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Acerca de um trabalho sobre isometrias a propor aos alunos durante o segundo 

período: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Imra: Nesses critérios vais considerar critérios matemáticos? Vais ter 
em conta o facto de ser uma aula que tenha um aspecto matemático 
que possa ser polémico, ou não? O que te interessa mais é que seja 
uma aula em que a estratégia utilizada seja interessante, no sentido de, 
por exemplo, ser trabalho de grupo ou uma descoberta numa coisa 
qualquer? 

(10ª reunião, Janeiro 2007)

Lisabel: Uma coisa que eu tinha pensado na geometria era eles 
fazerem um trabalhinho sobre as isometrias. Isso é uma coisa que se 
propicia muito a fazerem trabalho com Educação Visual ou com 
Educação Tecnológica. Podem construir azulejos, figuras, padrões, etc. 
Eu tinha pensado na hipótese de eles fazerem uma coisinha dessas, 
eventualmente falando com os professores das outras disciplinas. Acho 
que é uma coisa interessante, eles gostam de fazer e estão também a 
trabalhar outro tipo de capacidades relacionadas com as outras 
disciplinas. Tinha pensado que isso, eventualmente, se podia 
acrescentar à avaliação. 

(9ª reunião, Janeiro 2007)

Lisabel: A minha ideia foi pôr uma questão de directamente 
[proporcionais] e uma questão de inversamente [proporcionais] 
mantendo aquela estrutura que estava em que a inversamente usa a 
expressão e a directamente trabalha com valores. 
 

 (8ª reunião, Dezembro 2006)
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Formas de colaboração  

 

 Uma das formas de colaboração experimentadas por Lisabel e Imra foi a 

partilha. Um aspecto em que esta partilha foi evidente diz respeito aos materiais 

utilizados por Lisabel com os seus alunos. Para a maioria destes materiais existiu uma 

primeira versão da responsabilidade desta professora que foi depois escrutinada por 

Imra e alvo de discussão pelas duas. A propósito do primeiro teste de avaliação: 

 

 

  

 

 

 
 

Acerca do segundo teste de avaliação:  
 

 

 

 

 

 

   

  

 

A partilha recaiu, também, em episódios de sala de aula. Por vezes, durante as 

reuniões, as professoras relatavam pequenos episódios ocorridos nas suas aulas para 

tornarem mais claras as posições que tomavam. Em relação ao facto de o segundo 

teste de avaliação ter, ou não, toda a matéria leccionada até aí: 

 

 

 

 

 

 

 

Imra: Ela [Lisabel] tinha feito o enunciado e estivemos a discutir. A 
questão que foi mais discutida era uma de uma escolha múltipla em 
que ela pedia qual era a falsa, que tinha quatro opções e que duas delas 
era com “não pertence”. Ela tinha considerado que era “intermédia” e 
eu achei que eles iam errar imenso naquilo. 

  (4ª reunião, Outubro 2006)

Lisabel: Isto é um esboço do segundo teste (eu não tenho a matriz 
porque não consegui ainda imprimir). Estava a pensar pôr questões 
gerais que envolvessem operações e depois duas inequações para 
trabalharem um bocadinho e não dá para fazer mais nada em meio 
bloco e mesmo assim… eu até estava a pensar começar 15 minutos 
antes do meio bloco. 
Imra: Eu estava a olhar para ele e é mesmo um bocado grande. 

(6ª reunião, Novembro 2006)

Lisabel: Por acaso hoje houve alunos de uma turma que me 
perguntaram isso. Eu disse-lhes (não discutimos propriamente mas eu 
achei muito óbvio) que sim. Houve dois miúdos que me responderam 
que ia ser óptimo porque assim iam saber sempre tudo. 

(5ª reunião, Outubro 2006)
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Igualmente, no decurso da discussão sobre a terceira actividade de avaliação: 

 

 

 

 

  

 Houve, também, ainda que apenas por parte de Imra, partilha de experiências 

profissionais. Com alguma frequência, logo desde a primeira reunião, esta professora 

partilhou com Lisabel a forma como, em momentos anteriores, havia lidado com as 

questões que as duas debatiam. Acerca da maneira como formar pares de alunos para 

realizar as actividades de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também sobre se em cada teste de avaliação deviam ser avaliados todos os conteúdos 

abordados até então: 

 

 

 

 

 

 

 

Imra: É verdade mas mesmo assim… só estou a dizer isto porque no 
teste que fiz a semana passada no 11º alguns perguntaram se podia 
haver duas opções certas. 

(6ª reunião, Novembro 2006)

Imra: O ano passado também fiz coisas dessas a pares e também 
escolhi os pares. Nem sempre escolhi os pares da mesma maneira. 
Quando eram actividades mais “imediatistas”, digamos assim, optei 
por escolher alunos que não tivessem grandes diferenças na forma de 
trabalhar e no aproveitamento. Quando eram actividades com um 
carácter mais investigativo, de descoberta ou com muita leitura, tentei 
pôr um a puxar pelo outro. Em alguns casos específicos até eram 
completamente díspares as pessoas: um muito bom e outro com muitas 
dificuldades. Estas actividades não eram avaliação neste sentido, eram 
trabalhos soltos e entravam nos outros 10%. É diferente. Dá para 
investir mais (isto dito assim até soa um bocadinho mal) no que se 
pode ganhar para os dois. Porque eu acho que se ganha para os dois 
nessas situações: aquele que tem mais facilidade é obrigado a fazer um 
bocado de metacognição e portanto a ser capaz de explicar “porque é 
que” e para o outro as vantagens são óbvias. 

(1ª reunião, Setembro 2006)

Imra: Eu nos últimos anos que dei 8º e 9º fiz isso sempre assim. Em 
cada teste vinha a matéria que era nova em relação ao anterior e depois 
vinha sempre uma ou duas coisas de trás. Eu estava a dar, por 
exemplo, sistemas no 9º ano, é claro que vinham os sistemas que era o 
que se estava a dar mas depois eu dizia que saía também, sei lá, 
trigonometria que já se tinha dado antes. É uma forma de manter… 
sem estar a dizer que vem tudo, tudo, até porque, às tantas, são quatro 
ou cinco capítulos. 

  (5ª reunião, Outubro 2006)



 62 

 Referimos, por fim, a partilha de reflexões. Imra teve aqui um papel 

preponderante, tecendo, em diversos momentos, considerações de carácter bastante 

abrangente, quer sobre avaliação, quer sobre o ensino em geral. Foi o que aconteceu 

aquando da discussão sobre se Lisabel deveria, ou não, incluir na terceira actividade 

de avaliação uma questão onde era referido o movimento rectilíneo e uniforme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou ainda quando Imra questionou a adequabilidade, para alguns alunos, das aulas de 

Matemática com a turma toda, face às diferenças observadas nos desempenhos desses 

mesmos alunos, nas aulas de assessoria, onde o número de discentes é muito mais 

reduzido:  

  

 

 

 

 

  

 

Apesar de todos os aspectos que referimos em relação à partilha, esta não foi a 

única maneira de colaborar presente no contexto colectivo de Lisabel e Imra. Do 

envolvimento profissional das duas professoras ressaltou outra forma de colaboração: 

o trabalho em co-propriedade. 

Recorde-se, desde logo, que um dos pressupostos que presidiu ao 

estabelecimento da parceria entre Lisabel e Imra foi o facto de poderem co-leccionar 

Imra: Ele [o Heitor] tentou não ser incomodado lá mas é claro que eu 
não lhe dei hipótese. Teve que responder, teve que fazer coisas. É o 
mesmo estilo do Norberto, eles quando querem pensam mas não 
gostam de ser incomodados. Ganharam uma espécie de anticorpos em 
relação à escola e à aprendizagem. O Sandro, o Dário e o Heitor são 
casos para os quais este ensino não serve, não faz sentido. 
 

(2ª reunião, Outubro 2006)

Imra: O que estamos a introduzir é um contexto desconhecido. É um 
bocado aquela questão do exame do 9º ano do ano passado em que 
apareciam os teleféricos da Expo. Tem dado muita polémica porque 
muitos miúdos nunca tinham visto um teleférico na vida e isso 
prejudicou-os muito. É sempre a velha história. Eles têm que ser 
capazes de interpretar situações concretas quaisquer que elas sejam e 
de as matematizar retirando o que não interessa mas se à partida se 
souber que se está a introduzir uma situação que é desconhecida 
sabemos que estamos a introduzir um factor de dificuldade. Por outro 
lado é mesmo isso que nós queremos! É suposto que uma pessoa que 
acaba o Ensino Básico seja capaz de, face a uma questão, lê-la e 
independentemente do contexto ser capaz de dizer assim: “ não 
interessa nada que não sei quê porque os dados estão aqui e 
portanto…”.  

(7ª reunião, Novembro 2006)
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uma parte das aulas. A colaboração não se esgotou, pois, a montante da realidade 

concreta da sala de aula. Também aí o resultado final do trabalho dependeu do 

envolvimento conjunto das duas professoras. 

 O trabalho em co-propriedade foi ainda mais evidente na forma como 

decorreram as tomadas de decisão nas reuniões observadas. As duas professoras 

demonstraram, sempre, que a responsabilidade de decidir os caminhos a seguir era de 

ambas, quer em aspectos mais concretos, quer em relação às questões de fundo.  

 Em relação aos aspectos mais concretos referimos, por exemplo, os tipos de 

questões a propor aos alunos nas tarefas de avaliação. O episódio seguinte refere-se à 

segunda actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mesma linha, acerca da terceira actividade de avaliação, Lisabel e Imra constroem 

um entendimento colectivo: 

 

 

 

 

Lisabel: Essa actividade de avaliação pode ter duas partes, não é? 
Pode ter uma com essa parte básica e depois ter uma equação para 
criticar... 
Imra: Mas aí não podes pôr problemas... 
Lisabel: Não, aí já não poria um problema. 
Imra: Porias no teste. 
Lisabel: Sim, como uma questão “superior”. 
Imra: Pois... “às tantas” faz algum sentido pôr uma inequação 
resolvida para criticar a resolução, metade do tempo digamos, e a outra 
metade ser uma coisa mais mecânica, escolha múltipla, ou uma coisa 
desse género.  
Lisabel: Sim... 
Imra: Se calhar não era mau a escolha múltipla porque, por exemplo, 
com a representação, pode-se dar um intervalo e depois pôr quatro 
esquemas ou, ao contrário, pôr uma representação na recta real e dar 
quatro hipóteses para o intervalo. Escolha múltipla funciona muito 
bem para essa parte dos intervalos. 
Lisabel: Sim. Acho que sim. Também é interessante ser um problema 
para criticar porque aí eles têm a fase da interpretação e têm a fase da 
resolução da inequação. É mais difícil fazer isso num teste porque 
envolve duas coisas: a parte da interpretação que eles têm que retirar 
do enunciado e depois a resolução da inequação. Eles teriam que 
explicar ou criticar a passagem do enunciado para a inequação e depois 
a própria resolução. 
 

(5ª reunião, Outubro 2006)

Lisabel: Pode ter um misto de investigação, ou seja, eu estava a pensar 
fazer com eles uma ficha de investigação com rectângulos de 
diferentes medidas mas com o mesmo perímetro. Pode ser uma coisa 
qualquer que envolva isso. Pode ser, por exemplo, um gráfico de  
 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que diz respeito às questões de fundo, foram decididos, em conjunto, 

assuntos tão importantes como as aulas de assessoria ou a estrutura geral que serviria 

de suporte à avaliação das aprendizagens dos alunos. No episódio seguinte, as duas 

professoras decidem a natureza das aulas de assessoria em que Imra estaria com um 

grupo reduzido de alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imra: Eles não têm Apoio, não é? O problema é esse. É uma decisão 
muito importante. Ou se parte do princípio que aquilo não pode ter 
nunca o cariz de uma aula de Apoio e, nesse caso, eles vão fazer 
exercícios sobre a última coisa que deram, mas vão fazer sem eu poder 
parar para descer a esse nível. Ou então… para mim foi um bocado 
angustiante porque tu [Lisabel] tinhas-me dado coisas que era 
importante serem trabalhadas e eu sei que daquilo que tu me deste não 
fiz quase nada. 
Lisabel: Nós já tínhamos concluído que com este projecto íamos 
perder algumas coisas. Nós não temos Apoios neste momento e os 
Apoios servem para essas situações de que estás a falar. 
Imra: Nós temos, supostamente, um Plano [da Matemática] mas 
deixámos de ter Apoios. O que é preciso é decidir o que é que se faz 
em relação a essas opções. Eu quase que sou levada a dizer uma coisa 
que eu nunca pensei dizer... foi mais vantajoso, se pensarmos no global 
da turma, eu ter estado nas outras aulas em que estivemos as duas na 
sala de aula, em que eles estavam a trabalhar em aspectos práticos e 
nós andámos a circular. O problema é que quando se está numa turma 
em geral, inevitavelmente, quando há alunos que têm dúvidas a um 
nível muito profundo que vêm muito de trás, esses alunos são um 
bocado “trucidados” porque o professor tem que seguir e tem que ir 
para a frente e essas pessoas vão ficando. Quando eu estou sentada ao 
pé de cinco ou seis alunos a uma mesa é muito difícil eu 

proporcionalidade inversa que eles tenham que tirar informação do 
gráfico, só de leitura. 
Imra: Eu acho preferível porque ires para uma actividade de 
investigação com tão pouco… porque eles trabalharam muito a 
interpretação no ano passado e ir para uma pequenina investigação na 
actividade de avaliação parece-me um pouco um pouco “duro”. Se for 
um gráfico de proporcionalidade inversa para dali retirar informação já 
me parece mais… 
Lisabel: Aproveitava e já estava a… se eles tiverem um gráfico com 
informações específicas estão a fazer leitura de um gráfico como seria 
outro qualquer. 
Imra: E no entanto já estás a trabalhar com a proporcionalidade 
inversa. Isso parece-me um bocadinho mais simpático para eles. 
 

(6ª reunião, Novembro 2006)
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Na passagem apresentada em seguida, Lisabel e Imra explicam como surgiu a 

estrutura de avaliação das aprendizagens a utilizar por Lisabel, no primeiro período, 

com os seus alunos. As duas professoras afirmam que essa estrutura foi pensada em 

conjunto, tendo em conta a experiência profissional de ambas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

reagir... porque eu vou fazer o quê? Eu estou a olhar olhos nos olhos, a 
pessoa não está a perceber, eu percebo que a dúvida está a montante e 
vou ignorar? 
Lisabel: Eu estou a ver por outro ponto de vista. Tem que acontecer o 
que está a acontecer na outra com a vantagem de que ali pode ser mais 
individualizado. 
Imra: Essa é uma possibilidade. 
Lisabel: Não estou a ver outra. O que continua a faltar é o Apoio. Nas 
próximas aulas vais trabalhar as operações e a base é a planificação 
que eu te dei. A partir daí podes ajudá-los em algumas dúvidas 
concretas que tenham a ver com coisas que estão mais para trás, mas a 
base terá que ser essa. 

(2ª reunião, Outubro 2006)

Nuno: Esta estrutura de avaliação para o nono ano foi decidida em 
conjunto, passou por fases… conseguem-me descrever? 
Imra: Basicamente surgiu connosco sentadas a uma mesa. 
Lisabel: Falámos numa primeira fase, muito por alto, sobre algumas 
situações e depois, quando nos voltámos a reunir, definimos as coisas 
mais concretamente. 
Nuno: Esta estrutura já foi tentada ou foi criada agora? 
Lisabel: Algumas das coisas têm sido feitas num momento ou noutro, 
mas desfasadas, sem ser com esta estrutura completa. Eu já fiz 
pequenas actividades de avaliação para juntar aos testes, já tenho feito 
outras produções escritas mas não exactamente com este aspecto. 
Imra: No fundo, esta estrutura resultou de experiências nossas em 
vários momentos e de pensarmos que este conjunto todo se podia 
articular. 

(1ª reunião, Setembro 2006)
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CAPÍTULO V 

 
 

AVALIAÇÃO SUMATIVA EM CONTEXTO COLECTIVO 
 
 
 
 Damos agora conta dos aspectos especificamente relacionados com a avaliação 

sumativa discutidos nas reuniões entre Lisabel e Imra. A partir de uma primeira 

leitura dos dados recolhidos nestas reuniões, afigurou-se-nos como demasiado 

artificial uma divisão estanque entre os dados relativos ao primeiro período e os dados 

relativos ao segundo período. Deste modo, optamos (tal como fizemos na análise do 

contexto colectivo das duas docentes) por apresentar os episódios que consideramos 

mais representativos, independentemente do momento em que tiveram lugar. 

Começamos por referir as estruturas utilizadas na avaliação das aprendizagens dos 

alunos, prosseguimos com os aspectos específicos de cada um dos instrumentos de 

avaliação utilizados e terminamos com questões mais gerais. 

 

 

Estruturas de avaliação 

 

 A estrutura geral da avaliação das aprendizagens dos alunos no primeiro 

período encontra-se descrita num documento (Anexo IV) produzido ainda antes da 

primeira reunião em que estivemos presentes. Integram este documento os 

instrumentos de avaliação a utilizar: testes, actividades de avaliação a realizar sem 

aviso prévio e a actividade de avaliação “Memórias Matemáticas de um Estudante”; 

as respectivas calendarizações e ainda os pesos relativos que terão na atribuição das 

classificações de final de período. De acordo com as docentes, o referido documento 

resultou de um trabalho conjunto de ambas, teve por base as suas práticas avaliativas 

passadas e procurou estabelecer uma articulação entre estas: 

 

 

  

  

 

Nuno: Esta estrutura de avaliação para o nono ano foi decidida em 
conjunto? Passou por fases? Conseguem-me descrever? 
Imra: Basicamente surgiu connosco sentadas a uma mesa.  
Lisabel: Falámos numa primeira fase, muito por alto, sobre algumas 
situações e depois, quando nos voltámos a reunir, definimos as coisas 
mais concretamente. 
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Diga-se que a estrutura pensada por Lisabel e Imra respeita as orientações 

gerais para a avaliação definidas pelo Departamento de Matemática da escola onde 

leccionam. As referidas orientações determinam, não só os diversos tipos de dados 

avaliativos a ter em conta, nomeadamente, testes, trabalhos individuais/grupo, 

trabalhos de casa e atitudes e valores, como também os respectivos pesos nas 

classificações de final de período. Estas orientações constam de um documento 

(Anexo V) elaborado em reunião de Departamento, num momento anterior ao início 

da nossa recolha de dados. Registe-se, também, que os 20% aparentemente em falta 

no documento de Lisabel e Imra, se destinam, em conformidade com o documento do 

Departamento, a “Trabalhos de casa” e a “Atitudes e valores”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referimos agora os aspectos relacionados com a estrutura de avaliação das 

aprendizagens dos alunos no segundo período. A este propósito, logo na primeira 

reunião de Janeiro, Lisabel expôs ao escrutínio de Imra uma série de propostas nas 

quais havia pensado durante a interrupção das actividades lectivas respeitante ao 

Natal, nomeadamente a estrutura dos dois testes a realizar, a continuação das 

“Memórias” e a possibilidade de propor aos alunos um trabalho de geometria: 

 

Nuno: Existem aqui uns pesos: um teste vai valer 30% e o outro 20%, 
outros 20% são para as “Actividades de avaliação pequeninas a 
realizar sem aviso prévio” a dividir por quatro coisas, mais 10% para 
as “Memórias”. Então e o resto? 
Lisabel: O resto é para os trabalhos de casa e para as atitudes. 
Nuno: Cada um desses factores tem um peso específico ou em 
conjunto valem 20%? 
Imra: Cada um vale 10%. 

(1ª reunião, Setembro 2006)

Nuno: Esta estrutura já foi tentada ou foi criada agora? 
Lisabel: Algumas das coisas têm sido feitas num momento ou noutro, 
mas desfasadas, sem ser com esta estrutura completa. Eu já fiz 
pequenas actividades de avaliação para juntar aos testes, já tenho feito 
outras produções escritas mas não exactamente com este aspecto. 
Imra: No fundo, esta estrutura resultou de experiências nossas em 
vários momentos e de pensarmos que este conjunto todo se podia 
articular. 

(1ª reunião, Setembro 2006)
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Imra concordou com as propostas de Lisabel e as duas professoras discutiram 

depois o peso percentual a atribuir a cada um dos instrumentos de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como eu tinha que resolver esta questão já marquei dois testes. 
Marquei um primeiro teste na última semana de Janeiro que é um teste 
de meio bloco só sobre sistemas de equações. Depois um segundo teste 
na primeira semana de Março, logo mesmo no início, de bloco inteiro. 
O teste só sobre sistemas tem duas questões de escolha múltipla sobre 
os dois capítulos anteriores, portanto não é exactamente só sobre 
sistemas. Tem três questões de escolha múltipla, uma sobre o capítulo 
dos números reais, outra sobre proporcionalidade e outra sobre 
sistemas. Tudo o resto será sobre sistemas. O teste de bloco inteiro 
ainda não decidi exactamente mas vai ser um bocadinho mais 
abrangente. Queria continuar com as actividades a pares e vamos 
continuar com as “Memórias”. Outra coisa que eu tinha pensado era 
eles fazerem um trabalho de geometria. E pronto, é o que se tem para o 
segundo período. 

(Lisabel, 9ª reunião, Janeiro 2007)
 

Imra: Parece-me bem. Agora temos que discutir os pesos, não é?  
Lisabel: Sim, tendo em conta que os testes pesam 55%. 
Imra: No período anterior como é que fizeste entrar as “Memórias”? 
Lisabel: Valiam 10%. As “Memórias” podiam manter os 10% do 
período passado… 
Imra: Também acho que sim.  
Lisabel: Já temos os 10% para os trabalhos de casa e os 10% para as 
atitudes e valores. Esses estão fixos. 
Imra: Sobram 70%... 
Lisabel: O que nós fizemos no período passado foi: o teste de meio 
bloco a valer 20% e o teste de bloco inteiro a valer 30%. Dava 50%. 
Ou outros 5% passaram para as actividades a pares. Se nós 
experimentarmos com isso… 
Imra: Queres dar muito peso… quer dizer, queres dar algum peso real 
ao trabalho da geometria? 
Lisabel: Não me sobra muito. Sobram-me 10% para cada coisa. 
Nuno: Irão pesar os dois a mesma coisa? 
Imra: Era essa a minha dúvida. É que se pesam os dois a mesma coisa, 
o trabalho de geometria pesa tanto como as duas actividade a pares 
somadas. Se calhar não faz muito sentido, não sei. Por isso é que eu te 
estava a perguntar como é que vias o peso do trabalho da geometria no 
meio do resto das coisas. 
Lisabel: Porque é que dizes que não faz sentido? Qual é o argumento? 
Imra: A questão tem duas faces, como todas, não é? Por um lado, o 
trabalho da geometria é algo em que eles, supostamente, se envolvem, 
gastam tempo, etc. Por outro lado, tem um peso específico matemático 
um bocadinho menor do que as actividades a pares. 
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A discussão anterior resultou na produção de um documento (Anexo VI) que 

corporizava as principais decisões tomadas. Este documento revelou-se muito 

semelhante ao do primeiro período, sendo a principal diferença a explicitação dos 

pesos percentuais atribuídos aos “Trabalhos de casa” (10%) e às “Atitudes e valores” 

(10%). Os pesos atribuídos aos vários instrumentos de avaliação teriam, no entanto, 

de ser alterados. Na penúltima reunião do segundo período, em face da decisão da não 

realização das quartas “Memórias Matemáticas de um Estudante”, as duas professoras 

acordaram as mudanças a efectuar. As referidas mudanças consistiram numa 

redistribuição do peso inicialmente atribuído às “Memórias Matemáticas de um 

Estudante” pelas actividades de avaliação a pares:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lisabel: Nós decidimos que eles não vão fazer as quartas “Memórias”. 
Neste momento [no Estudo Acompanhado] estamos a trabalhar com 
eles interpretação de enunciados de Matemática e depois vamos 
trabalhar também interpretação de enunciados de Língua Portuguesa. 
Esse trabalho vai decorrer até ao final do período e portanto não… 
Imra: É um trabalho muito importante que é a questão da discussão do 
enunciado. 
Lisabel: Queremos fazer isso no segundo período e voltar a fazer com 
outras questões no terceiro e portanto achámos isso mais importante do 
que eles fazerem as outras “Memórias”. Isso leva-nos a outra questão 
que tem a ver com a avaliação porque havia um peso para as duas 
“Memórias”. A ideia é distribuir esse peso entre as actividades de  
 

Lisabel: E com esses dois “por outro lado”, um a puxar para um lado e 
outro a puxar para o outro, ficamos onde? 
Imra: Exactamente. Essa é que é a questão. Se eu soubesse essas 
soluções… 
Lisabel: Eu também acho que há esses dois “por outro lado”! 
Imra: Podes sempre pôr o teste de meio bloco a valer 15% e o teste de 
um bloco a valer 25%. Isso dá 40%, com as actividades a pares dá 
50%, com o trabalho de geometria dá 60%... está a faltar qualquer 
coisa… eu punha as actividades a pares a valer 7,5% cada. Porque a 
mim, se as actividades a pares valerem 15% e o trabalho de geometria 
valer 10%, faz-me menos impressão.  
Lisabel: Mas aí eu não preciso de tirar dos 30%, ou preciso? 
Imra: Ah… tiras só no do meio bloco, não é? Valia 30% o grande e 
15% o outro, não é? No fundo, era como se as actividades a pares e o 
teste de meio bloco valessem o mesmo do que o teste grande. 
Lisabel: Isso faz sentido. 
Nuno: E sobra 10% para o trabalho de geometria. 
Lisabel: Assim está mais confortável.  

(9ª reunião, Janeiro 2007)
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Instrumentos de avaliação 

 

 Seguem-se os episódios relativos aos instrumentos de avaliação. Diga-se que a 

ordem pela qual apresentamos os vários instrumentos não resulta de nenhum juízo 

valorativo da nossa parte quanto à sua importância. 

  

 

Os Testes 

 

 Os testes propostos por Lisabel foram realizados na sala de aula e em tempo 

limitado. Quer a data de realização, quer os temas matemáticos abordados, foram 

comunicados previamente aos alunos. Existiu um aspecto que distinguiu este 

instrumento de avaliação de todos os outros: antes da elaboração do enunciado de 

cada teste foi construída uma matriz onde constavam os conteúdos matemáticos a 

abordar, bem como os respectivos pesos percentuais. O peso de cada tema foi depois 

distribuído por três categorias de questões: “elementares”, “intermédias” e 

“superiores”. A título de exemplo, encontra-se em anexo a matriz do primeiro teste 

(Anexo VII). Em alguns dos testes a matriz foi construída por Lisabel, sendo depois 

sujeita ao escrutínio de Imra: “ela mandou-me por mail a matriz. Daí a discussão dos 

intermédios e dos superiores” (Imra, 4ª reunião, Outubro 2006).  

avaliação. Tenho várias hipóteses. O que estava definido eram duas 
actividades a pares a valerem 7,5% cada uma. As “Memórias” têm o 
peso de 10%. Podemos atribuir os 10% à “Memória” que eles já 
fizeram [e que será a única este período]. Outra hipótese é pegar nesses 
10% e atribuir 5% ou 6% àquela “Memória” que eles fizeram e o resto 
ser para uma coisa pequenina, por exemplo, na penúltima semana de 
aulas, na altura em que eles estão a dar áreas e volumes. 
Imra: Bem... mas se desses 6% à “Memória” que eles já fizeram, os 
outros 4% podiam ser distribuídos pelas duas actividades de avaliação 
a pares. As duas actividades a pares valiam quanto? 
Lisabel: Valiam 7,5% cada. Passariam a valer 9,5% cada. 
Imra: Ou então acertavas isso dando 7% à “Memória” e 9% a cada 
uma das actividades a pares. Parece-me razoavelmente equilibrado. 
Essa cotação parece-te lógica? Essa distribuição de 9 % para cada uma 
das actividades a pares e 7% para a “Memória”? 
Lisabel: Parece-me razoável. 

(12ª reunião, Fevereiro 2007)
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Noutras ocasiões, o próprio processo de construção da matriz ocorreu em 

contexto colectivo. Por exemplo, a respeito da matriz do quarto teste, as duas 

professoras concordaram, durante uma reunião, em pôr em prática a ideia já discutida 

anteriormente de que os conteúdos matemáticos a abordar seriam todos os leccionados 

até então. Concordaram ainda em fazer corresponder diferentes pesos relativos aos 

diferentes temas matemáticos, estando esta decisão relacionada, sobretudo, com a 

circunstância de alguns temas terem já sido objecto de avaliação em momentos 

anteriores, enquanto que para outros isso não se havia verificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imra: Que matéria estás a pensar pôr? 
Lisabel: Estou a pensar pôr um bocadinho de cada coisa. Tinha 
pensado, se conseguisse ter tempo para isso, fazer uma estrutura 
semelhante já ao exame. Ou pelo menos uma aproximação. Senão vou 
fazer isso só no terceiro período. Tinha pensado escolher uma ou duas 
questões de exame, eventualmente. 
Imra: Mas vais insistir mais nesta última parte, ou não? 
Lisabel: O que nós tínhamos falado, inicialmente, quando discutimos 
esta questão da distribuição das matérias pelas actividades de 
avaliação, era que o teste seria mais ou menos global com a matéria 
que eles já tinham dado. Mas pode haver pesos diferentes. Eu, se 
calhar, quero dar mais peso aos sistemas do que quero dar ao capítulo 
dos números reais porque esse já foi avaliado várias vezes e os 
sistemas só foram uma vez. A mesma coisa para isto da circunferência 
e das isometrias, não é? Mas pode ser uma coisinha de cada. Temos o 
capítulo dos reais, o capítulo da proporcionalidade… 
Imra: Sistemas, isometrias e circunferência. 
Lisabel: O que podemos fazer é definir um peso para cada uma destas 
coisas. 
Imra: Sim. O ideal era que cada coisinha destas tivesse um bocadinho 
de “elementares”, um bocadinho de “superiores”… 
Lisabel: Podemos é definir aqui os totais. 
Imra: Parecer-te-ia lógico que fosse divisão equitativa, ou não? Os 
100% serem divididos igualmente pelos cinco blocos que tens ou não 
te parece lógico? 
Lisabel: Eu queria fazer pesar mais os dois últimos. Os reais já saíram 
em vários, aliás os reais têm saído em todos. 
[em separado Lisabel e Imra definem o peso de cada tema] 
Imra: Que engraçado, eu fiz, ela fez e só há uma diferença! Eu pus 
20% nos sistemas, 25% nas isometrias e 25% na circunferência e tu 
puseste… 
Lisabel: Mas como eles já vão fazer um trabalho sobre isometrias eu 
estava a tirar um bocadinho de peso aí. Preferia pôr nos sistemas 
porque vai sair o problema.  

(11ª reunião, Fevereiro 2007)
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 Durante os dois períodos lectivos observados, todos os testes foram elaborados 

a partir de matrizes com a mesma estrutura. Ainda assim, essa estrutura foi, por uma 

vez e a propósito do quarto teste, objecto de discussão entre Lisabel e Imra, 

nomeadamente no que diz respeito aos pesos percentuais a atribuir a cada uma das 

categorias de questões: “elementares”, “intermédias” e “superiores”. Tendo em conta 

a proximidade do exame nacional e os resultados obtidos pelos alunos no teste 

anterior, as professoras acabaram por decidir manter a estrutura habitual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a conclusão de cada matriz, coube sempre a Lisabel a apresentação de 

uma primeira proposta de enunciado, discutida, depois, pelas duas docentes. Nestas 

discussões acerca dos enunciados dos testes assumiram particular relevância dois 

aspectos. Em primeiro lugar, as duas professoras analisaram cada proposta de 

enunciado à luz da matriz que lhe havia dado origem. Por exemplo, relativamente ao 

primeiro teste, a discussão disse respeito a saber se duas questões em particular 

deviam ser enquadradas na categoria “intermédias” ou na categoria “superiores”: 

 

 

 

 

Lisabel: Uma coisa que nós podemos agora discutir é esta 
percentagem das “elementares”, “intermédias” e “superiores” porque 
eventualmente pode fazer sentido mudar.  
Imra: A caminho para o exame não faz muito sentido diminuir as 
“superiores”. Digo eu! 
Lisabel: Também não estava a pensar em tal. 
Nuno: Aumentar as “elementares” para mais do que 20%? 
Imra: Aumentar as “elementares”… não me parece. 
Lisabel: Se tirarmos das “intermédias” e colocarmos nas 
“superiores”… 
Nuno: Também é complicado… 
Imra: Pois, se a situação já está má… 
Lisabel: A única hipótese que eu estava a ver era 55% nas 
“intermédias” e 25% nas “superiores” para começar a “puxar” um 
bocadinho mas com este tipo de matriz, em algumas turmas então, a 
questão está completamente posta de parte. Agora neste último teste 
(eu já tenho os resultados) houve uma turma com dezoito positivas, 
duas turmas tiveram doze ou treze positivas e na outra turma houve 
quatro positivas. Portanto acho que se mantém.  
Imra: Sim. 

(11ª reunião, Fevereiro 2007)

Imra: Ela tinha feito o enunciado e estivemos a discutir [pelo 
telefone]. A questão que foi mais discutida era uma de uma escolha 
múltipla em que ela pedia qual era a falsa, que tinha quatro opções e  
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Em segundo lugar, verificou-se uma preocupação em antecipar as reacções dos 

alunos face às questões propostas. Ainda acerca da discussão sobre o primeiro teste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Actividades de Avaliação 

 

 Outro instrumento de avaliação utilizado por Lisabel encontra-se referido no 

documento da estrutura de avaliação do primeiro período como “actividades de 

avaliação pequeninas a realizar sem aviso prévio” e no documento da estrutura de 

avaliação do segundo período como “actividades de avaliação a pares, a realizar sem 

aviso prévio”. Tendo lugar na sala de aula e em tempo limitado (tal como os testes) as 

actividades de avaliação distinguiram-se pelo facto de serem realizadas a pares. Note-

se que a realização a pares só se encontra explicitada na estrutura de avaliação do 

Lisabel: Não te esqueças de acrescentar a última frase dos teus 
comentários: “estou a dizer isto mas não é para mudares no teste”. 
Imra: A minha opinião foi que… eu disse-lhe a ela… e ela disse “mas 
achas que não devo pôr assim? Achas que devo alterar isso?” e eu 
respondi “Não, eu acho que a questão está boa mas acho que imensos 
vão errar”. Fui muito pouco optimista… 
Lisabel: Mas há uma vantagem. É a última opção e se eles perceberem 
que todas as outras são verdadeiras podem sempre achar que só resta 
aquela e portanto… 
Nuno: Era para escolher a falsa? 

Lisabel: Sim. A hipótese correcta é “ ∉81 Q” que é falsa e eu acho 
que é aqui que eles se vão baralhar todos… 
 

(4ª reunião, Outubro 2006)

que duas delas era com “não pertence”. Ela tinha considerado que era 
“intermédia” e eu achei que eles iam errar imenso naquilo. 
Nuno: Ser falso que não pertence…  

Imra: Exactamente. Depois era a questão da marcação de 10  na 
recta real. As discussões foram basicamente em relação ao ser 
“intermédio” ou ao ser “superior”, mais do que propriamente ao teste 

em si. Nessa da marcação de 10  eu também perguntei se não seria 
“superior” mas ela fez coisas praticamente iguais àquela nas aulas, 

portanto aí deixa de ser superior até porque o 10  nem sequer é um 
daqueles em que é preciso uma raiz anterior. Se fosse uma daquelas 

situações em que é preciso fazer primeiro, por exemplo, a 2  e depois 
sobre isso construir… aí talvez fosse superior. 
 

(4ª reunião, Outubro 2006)
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segundo período. Na verdade, este aspecto não estava ainda decidido quando se 

iniciou a nossa recolha de dados e foi objecto de discussão logo na primeira reunião 

em que estivemos presentes. Lisabel deu conta da sua experiência no ano lectivo 

anterior, no qual havia realizado a pares actividades como as deste ano, sendo os 

pares constituídos por alunos com desempenhos semelhantes. A professora 

manifestou, nessa ocasião, algumas reservas quanto à sua capacidade de formar os 

pares num momento tão inicial do ano lectivo mas comprometeu-se a tentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 As decisões finais, acerca da realização a pares e acerca do critério que 

presidiria à escolha dos mesmos, foram comunicadas por Lisabel na reunião seguinte:  

 

 

 

 

Lisabel: Há aqui outra questão que eu acho que pode ser interessante 
discutir. No ano passado eu experimentei algumas destas coisas no 
nono ano. Fiz algumas actividades de avaliação mais pequenas em 
alguns momentos concretos, mas fiz a pares. Acho que vale a pena 
discutir se faz sentido ser a pares ou se faz sentido ser individual. 
Imra: Os pares foram escolhidos por ti ou foram os alunos que os 
escolheram?   
Lisabel: Escolhi eu. 
Imra: Como fizeste isso? Já os conhecias dos outros anos? 
Lisabel: Não foi logo no início, foi mais para a frente. Já os conhecia 
muito bem, nem sequer foi no primeiro período. 
Nuno: Qual foi o teu critério: pares homogéneos ou heterogéneos? 
Lisabel: Pares que não tivessem muitas diferenças de 
aproveitamento… por ser uma actividade de avaliação. Achei que não 
fazia sentido um aluno com muitas dificuldades acabar por fazer a 
actividade à custa do outro. Este ano, não sei se já os consigo dividir 
de uma maneira justa.  
Nuno: Se calhar esta primeira vai ser mesmo individual… 
Lisabel: Mas depois não sei, como isto é um conjunto de coisas muito 
semelhantes, se faz sentido fazer a primeira individual e as outras a 
pares. Por outro lado, isto propicia-se muito a olharem para o lado e 
fazerem igual e se é para fazer igual mais vale fazer a pares. Eu vou 
tentar pensar nos pares. 
Imra: Preferes fazer a pares? 
Lisabel: Vou ver se consigo. 

(1ª reunião, Setembro 2006)

Nuno: A primeira actividade de avaliação sempre vai ser feita a pares? 
Lisabel: Sim, vai ser a pares. Entretanto vou definir os pares. 
Imra: Vais tentar definir por semelhanças? 
Lisabel: Sim, mas ainda é muito difícil.  

(2ª reunião, Outubro 2006)
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Após a implementação em sala de aula da primeira actividade de avaliação, 

Lisabel deu conta da forma com esta havia decorrido, referindo as reacções dos 

alunos. De um modo geral, os alunos ficaram agradados com a realização a pares 

havendo, no entanto, alguma contestação quanto à composição dos mesmos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As reacções dos alunos, bem como os seus desempenhos, constituíram, de 

resto, motivos para que Lisabel procedesse a alterações na composição dos pares. 

Antes da realização da segunda actividade de avaliação: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização dessa mesma actividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisabel: Em relação à actividade de avaliação, eles fizeram a pares e 
eu entreguei uma folha a cada par… 
Nuno: Foste tu que indicaste os pares? 
Lisabel: Sim. 
Nuno: Eles aceitaram bem essa questão dos pares que tu formaste?  
Lisabel: Ser a pares acharam óptimo, queriam fazer o próximo teste a 
pares! Depois houve situações… uma aluna não queria sair porque 
queria fazer com a colega do lado que costuma ter boas notas. 
 

(4ª reunião, Outubro 2006)

Nuno: Esta actividade também vai ser feita a pares? 
Lisabel: Sim. 
Nuno: Com os mesmos pares? 
Lisabel: Provavelmente não. Vou ponderar a questão e ter em conta os 
testes que eles fizeram. Há lá uns que estão tão infelizes, tão infelizes, 
tão infelizes...  
Nuno: Porque não gostam do par? 
Lisabel: Os miúdos não estão motivados para trabalhar. Eu não posso 
fugir muito daquela ideia de não juntar pessoas muito diferentes mas 
se calhar dá para fazer umas mudanças. 

(5ª reunião, Outubro 2006)

Nuno: A segunda actividade de avaliação já foi feita? 
Lisabel: Sim, mas eu alterei alguns pares. 
Nuno: Porquê? 
Lisabel: Consoante os resultados do primeiro teste e também pelo 
facto de eu já os conhecer melhor. 
Imra: Pois. Às vezes quando a pessoa faz os pares logo no início, faz 
sem ter muita consciência. 
Lisabel: Havia pares que eu não tinha quase consciência nenhuma. Foi 
um bocadinho por intuição e entretanto já alterei. E imagino que na 
terceira actividade de avaliação vá alterar outra vez. Até porque de  
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 Registe-se, por fim, que as duas professoras efectuaram, logo na primeira 

reunião do segundo período, um balanço da realização a pares das actividades de 

avaliação no primeiro período. Em resposta às questões postas por Imra, Lisabel 

considerou positiva a realização a pares, não só porque permite aos alunos discutirem 

a resolução das questões propostas, como também porque possibilita uma partilha de 

responsabilidades entre eles. Reiterando a opção de formar pares de alunos com 

desempenhos semelhantes, a professora Lisabel não deixou de reconhecer como 

delicada a questão da escolha desses mesmos alunos. Este facto foi corroborado por 

Imra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imra: Eu tenho uma questão em relação às actividades a pares. Tu 
queres continuar as actividades a pares, não é? 
Lisabel: Sim. 
Imra: São actividades que surgem de vez em quando (eles não sabem 
sequer exactamente quando) e que eles fazem a pares. A minha 
questão é se… como é que tu avalias, que balanço é que fazes, das 
actividades a pares que fizeste no primeiro período? É a velha questão 
do… a mim coloca-me sempre muitas dúvidas… que é: se são dois 
mais ou menos do mesmo nível, se são dois fortes aquilo potencia, se 
são dois fracos potencia ao contrário, se são dois que fazem uma 
grande diferença acaba por ser quase só um que faz. Eu acho que as 
actividades a pares têm muitas vantagens mas tenho sempre dúvidas. 
Que balanço é que tu fazes? 
Lisabel: Essa questão da escolha dos pares manter-se-á sempre. Tendo 
em conta o carácter de avaliação não estava a pensar colocar pares 
muito diferentes em termos de capacidades e de resultados que eles 
conseguiram obter. Não estava a pensar colocar um aluno com muitas 
dificuldades e que não consegue passar do nível dois, com um aluno 
que tem quatro ou esse tipo de notas. Mas…acho que eles gostaram. 
Eles já perguntaram este período: “vamos continuar a fazer a pares, 
não vamos?”. Eles sentem-se apoiados, sentem que há ali outra pessoa 
com quem podem discutir as coisas e que se não se lembrarem de 
alguma coisa pode ser que o outro se lembre. Eu acho que isso os faz 
sentirem-se apoiados e gostam de fazer. Depois, em termos de 
responsabilidades, acho que sentem que estão ali a dividir  
 

facto há miúdos que aquilo não funciona mesmo e não vale a pena 
estarem a trabalhar juntos. E depois há miúdos que também… imagina 
dois alunos que têm notas muito semelhantes nos testes, um porque 
não faz nada e o outro porque tem imensas dificuldades. Quando eles 
estão a trabalhar a pares, o que não faz nada continua a não fazer nada 
e o outro ainda fica mais prejudicado porque tem que estar ali com ele 
ao lado. Também alterei tendo em conta essas coisas. 
 

(6ª reunião, Novembro 2006)
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 Para além da realização a pares, um segundo aspecto discutido por Lisabel e 

Imra foi a própria natureza das actividades de avaliação. Numa das reuniões do 

primeiro período, Imra traçou, com particular clareza, dois cenários distintos quanto à 

forma de encarar estas actividades. Assim, ou as actividades a pares eram vistas como 

momentos privilegiados para colocar aos alunos questões mais difíceis e de resolução 

mais demorada, ou, pelo contrário, eram encaradas como oportunidades para propor, 

maioritariamente, questões básicas, ficando para os testes as tarefas consideradas mais 

complexas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A natureza das actividades de avaliação foi abordada pelas professoras apenas 

mais uma vez, sem que tivesse sido indicada, de forma inequívoca, a opção por 

qualquer dos cenários perspectivados por Imra. Aquando da discussão sobre o peso de 

cada um dos instrumentos de avaliação a utilizar no segundo período, as duas 

docentes perspectivaram a existência de uma duplicidade na natureza das actividades 

Eu continuo a achar aquilo que nós já tínhamos discutido e que era: a 
actividade de avaliação, sendo uma coisa mais curta, poder ir à procura 
de outro tipo de capacidades. Se calhar é mais complicado pôr coisas 
dessas num teste, no sentido em que se eles dedicarem muito tempo a 
fazer um exercício desse género, às tantas, depois perdem (“perdem” 
no sentido de “gastam”) tempo e não conseguem fazer os exercício 
mais banais ou mais mecânicos. Por outro lado, o tipo de trabalho feito 
na actividade pode ser visto ao contrário que é dizer: “não, mas é que 
isso vai tornar a actividade para eles muito complicada porque são 
capacidades em que eles têm mais dificuldades”. Podes optar de outra 
maneira (não estou a dizer que é a melhor, estou só a fazer de 
“advogado do diabo”) que é fazer na actividade de avaliação coisas 
muito básicas em que o que está em causa é responder a muitas 
questões, muito sistemáticas e deixar para o teste uma coisa mais 
elaborada. 

(Imra, 5ª reunião, Outubro 2006)

responsabilidades e isso descansa-os mais. Portanto eu acho que para 
eles é uma coisa positiva. Não estou a ver outra alternativa senão 
equipará-los mais ou menos… porque se juntar alunos muito diferentes 
nesta situação depois eu vou contar para aquele aluno aquela nota que 
se for obtida à custa de outro também não é muito justa. 
Imra: É uma daquelas questões que ao fim destes anos todos me 
continua… acho que não é nada linear. 

(9ª reunião, Janeiro 2007)
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de avaliação. Foi, de resto, com base nesta duplicidade que Lisabel e Imra 

consideraram a hipótese de distribuir o peso destinado às actividades de avaliação 

pelas categorias “testes” e “trabalhos individuais/grupo”, constantes do documento 

(Anexo V) com as orientações gerais para a avaliação definidas pelo Departamento de 

Matemática: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  

 Um terceiro aspecto relacionado com as actividades de avaliação, a merecer a 

atenção das duas docentes, foi o dos temas matemáticos a incluir em cada uma das 

actividades em concreto. Por um lado, a data de realização assumiu-se, desde logo, 

como um factor relevante na escolha dos temas a abordar em cada actividade. A 

propósito da segunda actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca da terceira actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

Lisabel: Agora temos que ver os pesos tendo em conta que os testes 
pesam 55%. A questão é que esses 55% podem, ou não, ser jogados 
entre os testes e as actividades a pares.  
Imra: Era isso que eu estava apensar. 
Lisabel: Sim. Eventualmente, as actividade a pares podem ter uma 
parte nos 55% e outra parte nos outros trabalhos que eles fazem em 
grupo, etc. portanto dá para jogar aí. 
Imra: As actividades a pares têm, digamos, dois tipos de vectores: um 
vector mais do tipo avaliação escrita (como os testes) e têm outro tipo 
de coisas que estão em causa. Se calhar é possível pôr um bocado em 
cada… 

(9ª reunião, Janeiro 2007)
 

Nuno: Vocês vão discutir a segunda actividade de avaliação, não é? 
Imra: Exactamente. Estava pensada para ter determinado tipo de 
coisas e, se calhar, agora, com os ajustes todos, já não será assim. O 
que estava pensado era ser com as inequações mas já com problemas e 
isso tudo. 
Lisabel: Só que a primeira não teve o que está aqui... 
Imra: Exactamente. Não teve os intervalos. É isso que temos que ver. 
Mas antes disso temos que ver quando é para ver o que é que pode ter. 
 

(5ª reunião, Outubro 2006)

Imra: E quando é que vais fazer a terceira actividade?  
Lisabel: Ou vou fazer a 5 de Dezembro ou a 12 de Dezembro que é na 
última semana de aulas.  
Imra: Se for muito perto o que podes trabalhar de funções é uma 
coisa, se for muito longe… isso muda muito o que se pode lá pôr. 

(6ª reunião, Novembro 2006)
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Por outro lado, revelou-se evidente, para além da questão da calendarização, a 

preocupação em articular testes e actividades de avaliação, no sentido de evitar a 

repetição de temas. Sobre a primeira actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também sobre a segunda actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a escolha dos temas, esteve sempre a cargo de Lisabel a elaboração de 

uma primeira proposta de enunciado para cada actividade de avaliação, proposta essa 

discutida, depois, pelas duas professoras. As discussões dos enunciados das 

actividades de avaliação constituem, justamente, o quarto (e último) aspecto que 

referimos a propósito deste instrumento de avaliação.  

Uma das vertentes abordadas por Lisabel e Imra ao discutirem enunciados foi 

a do tipo de questões a propor aos alunos. As professoras manifestaram sempre a 

intenção de relacionar o tipo de questões propostas com as capacidades que 

pretendiam avaliar. A propósito da segunda actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

Imra: Se fosse só a tabela fazia sentido ter o outro mas também é 
interessante…  
Lisabel: Fixar esta actividade nos números. 
Imra: Eu acho que sim. É uma actividade específica sobre aquilo. Isso 
quer dizer que depois no teste esta parte não tem que ter peso (ou tem 
que ter muito pouco). Está tratada. Se forem detectadas falhas isso 
depois, nas aulas seguintes, pode ser trabalhado. 
 

(1ª reunião, Setembro 2006)

Imra: Neste momento estás a dar o quê?  
Lisabel: Estou a dar intervalos ilimitados. Vou começar as inequações 
na próxima aula. Isso [o conteúdo da actividade de avaliação] tem que 
jogar com o teste porque eles vão fazer um segundo teste (só de meio 
bloco) que depois é para conjugar com as actividades de avaliação. O 
que nós definimos para a actividade de avaliação depende daquilo que 
nós definirmos para o segundo teste. Não faz muito sentido haver 
muita repetição de coisas. 

(5ª reunião, Outubro 2006)

Lisabel: Também é interessante ser um problema para criticar porque 
aí eles têm a fase da interpretação e têm a fase da resolução da 
inequação.  
Imra: É pôr o enunciado de um problema, pôr a inequação 
correspondente e a resolução da inequação? 
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Também acerca da terceira actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisabel: A ideia inicial da terceira [actividade de avaliação] era 
trabalhar já questões relacionadas com funções através da análise de 
gráficos, etc. Há uma coisa que só foi trabalhada nesta [segunda] 
actividade que são os problemas com inequações. Eventualmente 
podia ter duas partes em que uma delas seria um problema em que eles 
teriam opções múltiplas para escolherem a inequação que traduzisse o 
problema. 
Imra: Podia… e não têm que ser quatro opções. 
Lisabel: Podem ser só três… 
Imra: Eu estava a pensar ao contrário! Pode ser um problema e 
estarem lá seis ou sete inequações sendo uma delas a que exprime o 
problema. 
Lisabel: Interessante, interessante era uma página cheia de 
inequações! 
Imra: Estás a brincar mas eu acho esse tipo de tarefa muito 
interessante! É por exemplo pôr dois problemas... não faz sentido para 
a terceira actividade porque nós queremos trabalhar a questão das 
funções por isso tem que ter uma segunda parte mas imaginemos uma 
actividade que só tinha isso, ou seja, “uma data” de inequações e dois 
problemas e depois era encontrar as inequações que exprimissem 
aqueles dois problemas. É muito importante saber seleccionar 
informação. 

(6ª reunião, Novembro 2006)
 

Lisabel: Eles teriam que explicar ou criticar a passagem do enunciado 
para a inequação e depois a própria resolução. 
Nuno: Podias pôr a inequação certa, ou não, não é? 
Lisabel: Explicar porque é que aquela inequação traduzia, ou não 
traduzia, o problema. 
Imra: Eu acho mais interessante pôr a inequação errada em relação ao 
enunciado, a resolução da inequação estar certa e depois o intervalo 
estar errado no final. Ou o intervalo ou a resposta porque o intervalo 
até pode estar correcto mas a resposta serem pessoas, por exemplo, e 
então a resposta ser… imaginemos que o intervalo é [ [+∞;5,3  e que 
pergunta qual o número mínimo de pessoas que “não sei o quê”, a 
resposta é 4… esse tipo de coisas assim. Porque se tu queres ir à 
procura desse tipo de capacidades… embora esteja lá a resolução da 
inequação, eu não acho que os erros devam ser na resolução. O erro 
que eles devem detectar é na equação que exprime o problema e é 
depois na outra parte muito importante que é o ser capaz de, depois de 
feitas as contas, voltar atrás e dizer: “o que é que me pediram, 
mesmo?”.  

(5ª reunião, Outubro 2006)
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 Outra vertente presente nas discussões acerca dos enunciados foi a da 

dificuldade das questões. A este respeito, a preocupação central das duas professoras 

residiu em analisar as questões, já colocadas no papel, tendo em conta a (eventual) 

perspectiva dos alunos face às mesmas. Lisabel e Imra procuraram, assim, certificar-

se de que as questões propostas aos alunos teriam, para eles, um grau de dificuldade 

equilibrado. Por exemplo, a propósito da terceira actividade de avaliação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 Uma última vertente saliente nas discussões sobre os enunciados foi a da 

clareza das questões. As duas docentes analisaram, com detalhe, a forma como 

estavam escritas as perguntas a fim de garantirem que estas seriam facilmente 

inteligíveis pelos alunos. A título de exemplo, a respeito da terceira actividade de 

avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisabel: Estes parênteses do 1.1 têm muito que se lhe diga. O 
problema estava só assim sem os parênteses mas pode haver aqui 
muitas variáveis.  
Imra: A 1.3 parece-me completamente pacífica. Já a 1.1 e a 1.2… eu 
acho que eles vão “emaranhar pelas paredes” com a 1.2 e a 1.1 tem o 
problema de pressupor que existe ali uma proporcionalidade directa. 
Estava a ler aqui a do pai do Rui… esta dos anos. É que este das idades 
é pior do que a maioria porque é o “durante quantos anos”. Quando é 
“daqui a quantos não sei o quê”… 
Lisabel: Não é muito simples identificar a incógnita… 
Imra: Pois não. É justamente por isso. O problema é eles perceberem 
o que é o x . O da sauna acho pacífico.  
Lisabel: Eu posso é não pedir para eles identificarem a incógnita 
porque acho que isso vai complicar um bocadinho. No fundo, eu acho 
que eles conseguem fazer isto por exclusão. 
 

(7ª reunião, Novembro 2006)

Imra: Neste aqui vais pôr quatro gráficos? Dois com grandezas 
directamente proporcionais e dois com grandezas inversamente 
proporcionais?   
Lisabel: Não é isso que eu penso. Têm quatro representações gráficas 
e dessas escolhem uma que represente… 
Imra: Não! Tu tens “das quatro representações gráficas que se seguem 
escolhe uma que possa representar duas grandezas directamente 
proporcionais e uma…” está bem, pedes uma de cada. 
Nuno: Isto já não é escolha múltipla… 
Imra: Eu vi que não era. O que eu estava a achar era que ela estava a 
pedir duas de directamente proporcionais e duas de inversamente 
proporcionais e aí era um bocado por exclusão de partes. Há aqui uma  
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 Esta preocupação com a clareza levou mesmo as professoras a discutirem 

pormenores tão específicos como o aspecto gráfico das questões. Ainda a propósito da 

terceira actividade de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As “Memórias Matemáticas de um Estudante” 

 

 A utilização deste instrumento de avaliação aparece referida na estrutura de 

avaliação do primeiro período como consistindo na produção de textos semanais sobre 

as aulas de Matemática, durante o capítulo dos “Números Reais”. Nestes textos, 

realizados individualmente e em casa, os alunos deveriam “fazer uma memória 

descritiva daquelas aulas” (Imra, 4ª reunião, Outubro 2006) podendo “descrever as 

aulas todas, escolher uma aula ou escolher um tema dentro de uma aula” (Lisabel, 4ª 

reunião, Outubro 2006). Os textos seriam, depois, melhorados nas aulas de Estudo 

Acompanhado, leccionadas por Lisabel em parceria com uma professora de Língua 

Portuguesa.  

Nas discussões entre Lisabel e Imra a propósito das “Memórias Matemáticas 

de um Estudante” esteve presente, de forma muito vincada, uma preocupação: a de 

Imra: Eu poria aqui algumas coisas a bold.  
Lisabel: Eles já viram este estilo de coisa quatro vezes. 
Imra: É verdade mas mesmo assim… só estou a dizer isto porque no 
teste que fiz a semana passada no 11º alguns perguntaram se podia 
haver duas opções certas. 
Lisabel: E onde é que punhas bold? 
Imra: Em “só uma está correcta” e em “não apresentes cálculos”. 
 

(7ª reunião, Novembro 2006)

coisa neste enunciado… porque se eu li a primeira vez e eu própria li 
outra vez fico a pensar o que é que eles farão. É por ter “das quatro 
escolhe uma que represente duas e outras duas…”. Não precisas de 
dizer que são quatro. Basta pores “das representações gráficas que se 
seguem escolhe uma que possa representar grandezas directamente 
proporcionais e outra…”. Eu acho que não faz mal dizer apenas 
“grandezas directamente proporcionais” porque é claro que são duas! 
É um gráfico de 2

ℜ ! 
Lisabel: E assim escusa de ter “quatro, duas, uma”. 
Imra: Eu como li a correr, que é o que eles fazem, tive que voltar atrás 
e tive dúvidas. 

(7ª reunião, Novembro 2006)
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proporcionar aos alunos um feedback significativo acerca do trabalho que estes 

realizavam. Foi com base nesta preocupação que as duas professoras procederam a 

alterações, quer na calendarização prevista para as “Memórias”, quer nos capítulos do 

programa sobre os quais elas incidiriam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registe-se, também, a opção de facultar aos alunos feedback específico em 

três vertentes: questões matemáticas, questões de Língua Portuguesa e questões de 

estrutura. De facto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância concedida pelas duas professoras ao feedback ficou bem 

patente no momento em que as docentes discutiram como distribuir, pelas duas 

“Memórias”, o peso percentual atribuído a este instrumento, na avaliação final do 

Lisabel: Eles fizeram as primeiras “Memórias”, houve uma aula de 
Estudo Acompanhado em que eles tiveram feedback apenas de 
questões da Língua Portuguesa e vai haver uma outra aula de Estudo 
Acompanhado em que eles vão ter um feedback mais geral que 
envolve questões matemáticas e que envolve questões de estrutura. 
Nós acabámos de decidir que eles, este período, só faziam mais uma e 
que vão fazer numa aula de Estudo Acompanhado. 
Nuno: Fazem só na aula... 
Lisabel: A colega de Língua Portuguesa acha que é melhor eles 
fazerem na aula de Estudo Acompanhado e eu não vejo nenhum 
inconveniente. Depois ela vai levar para ver a parte da Língua 
Portuguesa e vai dar feedback na semana seguinte que é a semana em 
que nós estamos no ProfMat. Dependendo do que acontecer eles terão 
na semana seguinte, ou não, feedback mais geral, se for necessário. 
Nessa altura já estamos no final de Novembro portanto achámos que 
não era comportável iniciar outra. Farão isso depois no segundo 
período. 

(4ª reunião, Outubro 2006)

Lisabel: Deixa-me dizer que já há alterações nas “Memórias 
Matemáticas de um Estudante”. Nós tínhamos pensado fazer isto sobre 
o capítulo dos números reais e eles teriam que produzir um texto 
semanal. Agora não vai ser assim, vai ser quinzenal e não semanal e 
vai ser ao longo do período e não só sobre os números reais. 
Imra: Era a forma de se poder dar feedback em tempo útil. Se eles 
fizessem todas as semanas, como o Estudo Acompanhado é só 
quarenta e cinco minutos por semana era muito complicado (porque há 
outras coisas para fazer sem ser as “Memórias”) ir gerindo isso. Se for 
de quinze em quinze dias sempre há um pouco mais de margem. 
 

(1ª reunião, Setembro 2006)
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primeiro período. Nessa ocasião, Lisabel e Imra decidiram não valorizar da mesma 

forma as duas “Memórias” produzidas pelos alunos, optando por dar mais peso à 

segunda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um outro aspecto discutido por Lisabel e Imra disse respeito à forma de 

classificar cada uma das “Memórias”. Tratava-se, afinal, de um instrumento de 

avaliação com características próprias e bastante distintas, por exemplo, das de um 

teste. Imra deu conta das suas experiências anteriores neste âmbito, revelando que tem 

procedido à criação de patamares de classificação. Note-se que o episódio que a 

seguir apresentamos evidencia, também, uma preocupação com a decisão 

classificativa de final de período: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisabel: Como classificar uma “Memória”?! Posso definir, dentro de 
cada uma, quais são os parâmetros que eu vou privilegiar. 
Imra: Para os conteúdos, para a estrutura, para a originalidade, 
enfim... 
Lisabel: Mas depois vem aquele trabalho todo... ou é classificado 
qualitativamente... é uma hipótese mas também é um problema. 
Imra: Se é qualitativamente depois é preciso converter! 
Nuno: Tens sempre que arranjar um número... 
 

Lisabel: Há 10%, portanto, em princípio, esses 10% serão distribuídos 
pelas duas… 
Imra: As duas vão ter o mesmo peso? Se é 10% então é 5% para 
cada? 
Lisabel: Por isso é que eu hesitei... quando disse “há 10%” ia dizer 
“5% para cada” mas depois pensei que não têm que ter 
necessariamente o mesmo peso. 
Imra: Até porque se pode considerar que na primeira vez eles não 
estavam na mesma situação que estão na segunda, ou seja, um aluno 
que faz uma “Memória” muito mal feita na segunda é muito pior do 
que tendo feito mal na primeira. Achas que deve ser 5% para cada 
“Memória”? 
Lisabel: Acho que não. Se calhar 4% [para a primeira “Memória”] e 
6% [para a segunda “Memória”]. 
Imra: Eu também acharia que era mais lógico dar mais peso à segunda 
“Memória” porque (é aquilo que já disse) se um aluno tiver uma coisa 
muito má, muito má, muito má na segunda, não é uma questão de 
conhecimento matemático nem de compreensão, é simplesmente uma 
questão de não ter “ligado nenhuma” ao feedback. 
 

(4ª reunião, Outubro 2006)
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 Diga-se, por fim, que a implementação das “Memórias Matemáticas de um 

Estudante” sofreu alterações do primeiro para o segundo período. As “Memórias” do 

segundo período configuraram-se como tarefas mais dirigidas, nomeadamente porque 

foram obrigatoriamente construídas a partir de um guião: 

 

  

 

 

 

 

 

 As alterações anteriores foram motivadas por algum descontentamento face às 

produções dos alunos no primeiro período e tiveram como objectivo melhorar a forma 

como estes estruturavam os seus textos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós pensámos em fazer duas [Memórias] neste período mas em 
moldes ligeiramente diferentes das que fizemos no período passado. 
Pelo menos para a primeira do período vai ser escolhida uma aula e é 
sobre essa aula que toda a gente fará as suas “Memórias”, excepto se 
houver alunos que tenham faltado nesse dia. E vão ter um guião que 
vão ter que seguir, portanto vai ser uma coisa um bocadinho mais 
estruturada. 

(Lisabel, 9ª reunião, Janeiro 2007)

Lisabel: Eu pessoalmente gostei da maneira como fizemos no 
primeiro período, no sentido de deixar ver como é que eles faziam. 
Deixá-los escrever, deixá-los, mais ou menos de uma forma livre, 
registar. Mas isso significou que mesmo nas segundas “Memórias”, 
depois de eles terem feito as primeiras, depois de as termos analisado, 
depois de termos passado um PowerPoint em que dávamos algumas 
sugestões e mostrávamos alguns exemplos de coisas que se deviam 
fazer e coisas que não se deviam fazer, houve uns quantos alunos que 
disseram: “eu gostei desta aula, não percebi aquela matéria e vou tentar 
estudar”. Coisas deste género. Nós agora queríamos experimentar um 
formato diferente no sentido em que eles tinham, por exemplo, um 
espaço próprio em que deviam fazer uma introdução, na qual deviam 
referir este, aquele e o outro aspecto, etc. 
  

Lisabel: Arranjando um número tem que haver parâmetros muito 
concretos. 
Imra: Eu tenho uma opinião em relação a estas coisas que, 
basicamente, apetece classificar qualitativamente mas que depois têm 
o problema final da transposição. Eu tenho sempre uma tendência (e 
nos últimos anos tenho feito “um bocado” isso) que é não 
particularizar muito as cotações, ou seja, criar, digamos... decidir que 
há, por exemplo, três patamares… se eu fizer uma destrinça muito 
específica é muito mais difícil. Ultimamente, neste tipo de coisas, 
relatórios, actividades de investigação, coisas desse género, tenho 
optado por estabelecer patamares. 

(4ª reunião, Outubro 2006)
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O Trabalho Interdisciplinar de Geometria 

 

 Este instrumento aparece apenas na estrutura de avaliação definida para o 

segundo período. Apresentada por Lisabel na primeira reunião do segundo período, 

esta proposta de trabalho, de cunho interdisciplinar, centrava-se nas isometrias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os contornos deste trabalho foram de novo discutidos na reunião seguinte, 

ficando, então, mais claros os aspectos matemáticos envolvidos. Pretendia-se que os 

alunos identificassem, nos seus trabalhos, as isometrias utilizadas:  

 

 

 

 

Eu tinha pensado (ainda não amadureci muito esta ideia) que como 
eles vão entrar na geometria a seguir e, provavelmente, vão passar o 
resto do período com a geometria, podiam fazer um trabalhinho sobre 
as isometrias. Isso é uma coisa que se propicia muito a fazerem 
trabalho com Educação Visual ou com Educação Tecnológica. Podem 
construir azulejos, figuras, padrões, etc. Eu tinha pensado na hipótese 
de eles fazerem uma coisinha dessas, eventualmente falando com os 
professores das outras disciplinas. Acho que é uma coisa interessante, 
eles gostam de fazer e estão também a trabalhar outro tipo de 
capacidades relacionadas com as outras disciplinas. Tinha pensado que 
isso, eventualmente, se podia acrescentar à avaliação. 

(Lisabel, 9ª reunião, Janeiro 2007)

Lisabel: Eles vão estar a dar as isometrias (as rotações, as simetrias e 
as translações) e a ideia é que pudessem usar os conhecimentos 
matemáticos para construírem, ou um plano de azulejo, ou um friso, ou
um plano de uma toalha para oferecer à avó, uma coisa qualquer… e  
 

Nuno: Tudo isso estará no guião?  
Imra: Sim. O guião será um bocado formativo, digamos.  
Lisabel: Agora queremos, de facto, obrigá-los a seguir essa estrutura. 
Imra: Porque se forem obrigados a fazer uma estrutura duas ou três 
vezes, pode ser que depois, mesmo deixados livres, tenham ganho essa 
capacidade… essa competência, digamos. 
Lisabel: Isto também tem o problema de os limitar mas agora o 
objectivo é mesmo esse. Agora vão seguir aquela estrutura. 
Imra: Com um bocado de sorte, a conjugação do primeiro período e 
deste agora, fará com que eles cheguem ao fim a conseguir fazer um 
texto desses de uma maneira não limitada mas organizada. 
 

(9ª reunião, Janeiro 2007)
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 As duas professoras não discutiram a implementação do Trabalho 

Interdisciplinar de Geometria em mais nenhum momento. Diga-se, ainda, que a 

classificação dos trabalhos elaborados pelos alunos foi, mais tarde, feita por Lisabel 

com o auxílio de uma grelha (Anexo VIII) da qual constavam os parâmetros: 

“Descrição”, “Pesquisa/Informação”, “Arranjo gráfico”, “Matemática/Linguagem” e 

também “Criatividade”.  

 

 

Os Trabalhos de Casa 

 

 A recolha de elementos relativos a trabalhos de casa ocorreu nos dois períodos 

lectivos observados. Na primeira reunião em que estivemos presentes, Lisabel e Imra 

deram conta da forma como seria operacionalizada a obtenção de informação através 

deste instrumento. Proceder-se-ia sempre ao registo dos alunos que tinham feito os 

trabalhos de casa. Para além disto, por razões de ordem prática, apenas seriam 

recolhidos os trabalhos de casa de um pequeno grupo de alunos de cada vez. Ainda 

assim, procurar-se-ia garantir, para todos os alunos, a existência de informação 

proveniente deste instrumento de avaliação:  

 

 

 

 

Nuno: Em relação aos trabalhos de casa costumam recolhê-los, 
registam quem fez e quem não fez… 
Imra: Basicamente tenta-se registar quem fez e quem não fez. 
Lisabel: O registo será sempre feito e de vez em quando existirão 
recolhas. 
 

que fizessem essa construção com o apoio da Educação Visual no 
desenho ou da Educação Tecnológica. Em termos matemáticos, a ideia 
era eles identificarem no seu trabalho as questões matemáticas 
envolvidas: “ali” usaram uma simetria, “ali” usaram uma rotação, etc.  
Nuno: Como é que lhes vais pedir que mostrem que sabem onde é que 
está a simetria e onde é que está… como é que eles te vão mostrar 
isso? Têm que escrever qualquer coisa? Imagina que fazem um painel 
de azulejos, por exemplo. 
Lisabel: Gostava que eles dessem primeiro a ideia deles mas uma 
hipótese é eles aplicarem isso (o painel) numa cartolina e depois ao 
lado identificarem os elementos matemáticos. Outra hipótese, que 
depois não é tão visível, é, supondo que o desenho deles ocupa uma 
cartolina, a explicação estar atrás. 
 

(10ª reunião, Janeiro 2007)
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 As duas professoras abordaram os trabalhos de casa apenas mais uma vez: 

aquando da discussão sobre o peso percentual de cada um dos instrumentos de 

avaliação a utilizar no segundo período. Nessa ocasião, Lisabel manifestou a intenção 

de atribuir um peso significativo aos trabalhos de casa com o objectivo último de 

conseguir que os alunos efectivamente os realizassem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões gerais  

 

Para além dos aspectos estritamente relacionados com cada instrumento de 

avaliação, as duas docentes abordaram, algumas vezes, questões de carácter mais 

geral, respeitantes à avaliação sumativa. Damos conta delas em seguida. 

A propósito da inclusão numa das actividades de avaliação de uma pergunta 

sobre movimento rectilíneo e uniforme, Lisabel e Imra discutiram a influência que a 

introdução de contextos, eventualmente desconhecidos para os alunos, pode ter nos 

seus desempenhos: 

 

Imra: Os 10% dos trabalhos de casa têm que ser 10%? A minha 
questão é… com isto tudo que está aqui (dois testes, as “Memórias”, 
duas actividades a pares e o trabalho de geometria) tu vais recolher 
muitos trabalhos de casa? 
Lisabel: O peso dos trabalhos de casa (ser 10% e não menos) tem a 
ver com o facto de querer atribuir, de facto, algum peso aos trabalhos 
de casa, ou seja, eles já por si não fazem e depois se pesa uma coisa 
irrelevante… 
Imra: Claro, claro.  
Lisabel: Eu sei que com isto alguns pensam duas vezes e fazem. 
 

(9ª reunião, Janeiro 2007)

Imra: Uma coisa que eu já tenho feito e que a Lisabel também vai 
fazer é recolher faseado, ou seja, um dia leva-se de cinco ou seis 
alunos, na próxima vez leva-se de outros cinco ou seis. Não quer dizer 
que algumas vezes não se leve todos mas é um bocado impossível 
fazer isso sempre. Eu acho que há três hipóteses: ou se levam todos 
algumas vezes, ou se toma nota de quem fez e quem não fez, ou leva-
se faseado de modo a chegar ao fim do período tendo conseguido 
levar, por exemplo, dois trabalhos de casa de cada aluno. 
 

(1ª reunião, Setembro 2006)
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A problemática do peso atribuir a um exercício considerado mais difícil foi 

referida enquanto as duas professoras discutiam a cotação das questões da terceira 

actividade de avaliação. Tal como no episódio anterior, mais do que apontar uma 

solução definitiva, Imra exprimiu as suas dúvidas quanto ao tema em debate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um outro aspecto digno de referência é o da adequação do grau de dificuldade 

dos instrumentos de avaliação às diferentes turmas. A este respeito, as duas docentes 

mostraram reservas quanto a baixar o nível de exigência das tarefas de avaliação que 

propunham, mesmo nas turmas em que os alunos apresentavam piores desempenhos. 

A propósito da terceira actividade de avaliação:  

É sempre a velha questão que se coloca… o exercício 3 tem muito 
mais interpretação, tem muito mais peso que qualquer dos outros, se 
lhe damos menos não estamos a valorizar um aluno que seja capaz de 
lhe “dar a volta” e se lhe damos mais estamos a penalizar duplamente 
porque já é um exercício mais complicado. 
 

(Imra, 8ª reunião, Dezembro 2006)
 

Imra: Hum… e porque é que escolheste o do movimento rectilíneo? 
Lisabel: Na altura foi o que… até está no livro de exercícios deles. 
Imra: A questão é esta: é claro que eles devem ser capazes de 
interpretar coisas e é claro que isto está dentro do que pode ser exigido 
no 9º ano mas também é verdade que eles não sabem o que é o 
movimento rectilíneo e uniforme. 
Lisabel: Mas também não têm que saber [para resolverem o 
exercício]. 
Imra: Pois não, pois não. O que estamos a introduzir é um contexto 
desconhecido. É um bocado aquela questão do exame do 9º ano do ano 
passado em que apareciam os teleféricos da Expo. Tem dado muita 
polémica porque muitos miúdos nunca tinham visto um teleférico na 
vida e isso prejudicou-os muito. É sempre a velha história. Eles têm 
que ser capazes de interpretar situações concretas quaisquer que elas 
sejam e de as matematizar retirando o que não interessa mas se à 
partida se souber que se está a introduzir uma situação que é 
desconhecida sabemos que estamos a introduzir um factor de 
dificuldade. Por outro lado é mesmo isso que nós queremos! É suposto 
que uma pessoa que acaba o Ensino Básico seja capaz de, face a uma 
questão, lê-la e independentemente do contexto ser capaz de dizer 
assim: “ não interessa nada que não sei quê porque os dados estão aqui 
e portanto…”. Eu não tenho uma opinião completamente decidida em 
relação a isso. 

(7ª reunião, Novembro 2006)
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 Refira-se, por fim, o desejo manifestado por Lisabel de que a decisão 

classificativa de final de período contasse com a colaboração de Imra. Imra mostrou-

se favorável a esta hipótese uma vez que também conhecia os alunos mas esclareceu, 

desde logo, que a decisão final sobre as classificações a atribuir seria da 

responsabilidade de Lisabel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisabel: Alterei o problema para aquele da soma. 
Imra: Esse é para as turmas mais fracas. Isso é uma coisa que me está 
a incomodar profundamente. Eu não estou a querer fazer isso nos 
meus. Estou a querer manter o grau igual para todas as turmas mas há 
uma discrepância gigantesca entre três das turmas e uma das turmas.  
Lisabel: Isso tem muito que se lhe diga… o que é que significa uma 
turma ser melhor do que as outras? Significa que nessa turma ou tens 
mais alunos melhores, ou tens… 
Imra: A questão que se coloca é: vou baixar o nível nessa turma? Para 
já é injusto para os outros que se esforçam e que trabalham. 
Lisabel: E se tens alunos com dificuldades e fazes as coisas num nível 
muito elevado esses vão estar sempre… 
Imra: Eu não estava a colocar essa questão, estava a colocar ao 
contrário, ou seja, baixar o nível na turma fraca. Mas isso acho que é 
injusto de duas maneiras: é injusto porque numa turma fraca, apesar de 
tudo, há um ou dois que precisam de ser puxados e de trabalhar e é 
injusto para os outros, então e o fraco que está na turma forte porque é 
que não há-de ter também um [teste] mais simples? 
 

(8ª reunião, Dezembro 2006)

Lisabel: Uma coisa que podia ser interessante nós fazermos era ter a 
tua opinião em termos de avaliação final, pelo menos para aqueles 
alunos que tu conheces melhor. 
Imra: Sim, sim… eu tenho-te dado sempre estes papelinhos com 
“mais” e “menos” e estou a construir outros. Ainda tenho outros para 
te dar. Sempre dá uma ideiazinha. 
Lisabel: Eu sinto-me muito mais confortável quando posso discutir 
isto com outra pessoa, nem que seja só para falar alto para alguém que 
me está a ouvir! 
Imra: E se eu tenho estado a trabalhar com os miúdos também acho 
que faz todo o sentido. Não vou participar na nota porque tu é que és… 
tu é que viste os testes, não tem nada a ver. 
Lisabel: Mas há sempre aquelas questões gerais que se podem discutir 
comparando aqueles alunos… 
Imra: Pode-se é comparar. 
Lisabel: Às vezes há aqueles alunos que por um motivo ou outro estão 
ali entre uma nota e outra. Aquelas dificuldades, aquelas diferenças… 
e quando se está a falar com outra pessoa faz-se uma luzinha. 
 

(8ª reunião, Dezembro 2006)
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CAPÍTULO VI 

 
 

AVALIAÇÃO SUMATIVA EM CONTEXTO INDIVIDUAL  
 

 
 
 Apresentamos, aqui, as principais resoluções tomadas por Lisabel, em 

contexto individual, no que diz respeito à avaliação sumativa. O capítulo tem como 

pano de fundo a definição das classificações de final de período de uma turma em 

concreto e está dividido em duas partes fundamentais. Em cada uma destas partes é 

analisado o momento da decisão classificativa de um dos períodos lectivos 

observados.  

 
 
A DECISÃO CLASSIFICATIVA DO PRIMEIRO PERÍODO 

 

São abordados, em seguida, os aspectos que rodearam a escolha dos níveis a 

atribuir aos alunos no final do primeiro período. A este propósito, começamos por dar 

conta dos procedimentos gerais adoptados professora Lisabel e terminamos 

mencionando alguns casos particulares de dúvida. 

 

 

Informações utilizadas e procedimentos seguidos 

 

 Lisabel recorreu a diversas fontes de informação para decidir as classificações 

a atribuir aos seus alunos no final do primeiro período. Para além dos dados 

recolhidos através dos instrumentos de avaliação construídos com Imra em contexto 

colectivo (os testes, as actividades de avaliação e as “Memórias Matemáticas de um 

Estudante”), a professora fez uso de informações, por si recolhidas, relacionadas com 

os comportamentos e as atitudes dos alunos e com as suas auto-avaliações. A docente 

contemplou, ainda, trabalhos de casa e informações veiculadas por Imra: 

 

  

 

Tive em conta dois testes sumativos daqueles mais formais, as 
actividades de avaliação a pares (que foram três), os trabalhos de casa,  
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A propósito das informações fornecidas por Imra, refira-se que elas resultaram 

das aulas de assessoria e disseram respeito, sobretudo, a factores como o empenho ou 

a atitude dos alunos. Essas informações, utilizadas no momento da decisão 

classificativa “essencialmente em casos de dúvidas” (Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 

2007), foram transmitidas umas vezes oralmente e outras vezes por escrito. Neste 

último caso, os registos escritos tiveram como suporte os planos elaborados por 

Lisabel para as aulas de assessoria ou então folhas próprias criadas no início do ano 

lectivo, justamente, para recolha de informação:    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os vários dados recolhidos por Lisabel ao longo do período foram reunidos 

num documento (Anexo IX) criado com o auxílio do programa informático Excel. O 

documento consistia numa tabela na qual cada linha correspondia a um aluno. Onze 

das dezasseis colunas estavam destinadas aos instrumentos de avaliação utilizados: 

testes, actividades de avaliação a pares, “Memórias” e trabalhos de casa. Uma outra 

coluna continha os resultados relativos a valores, atitudes e comportamentos. As três 

colunas seguintes continham, respectivamente, a média ponderada dos resultados de 

cada aluno, a sua auto-avaliação e a sua nota final. A última coluna destinava-se a 

observações.  

Eu faço todas as semanas uma espécie de plano de aula para a 
assessoria onde está um resumo do que vai acontecer. Todas as 
semanas faço isso, fico com uma cópia e a Imra fica com outra. Por 
vezes é nessas folhas que ela faz registos. Temos também muitos 
comentários orais em que ela me conta o que se passou, como é que os 
alunos estiveram, como foi a participação deles, quem esteve bem e 
quem esteve mal, etc. Também temos uma folhinha que eu lhe passei 
no início, uma folha de informações, que tem os nomes deles todos e 
onde é suposto escrever umas informações à frente. Mas, como ela 
nem sempre trás essa folha, muitas vezes opta por utilizar o plano da 
assessoria.   

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)

aquele trabalho das “Memórias Matemáticas de um Estudante” (que 
eles fizeram duas), a informação que a Imra foi passando à medida que 
ia trabalhando com eles, os VAC (valores, atitudes e comportamentos) 
e ainda a auto-avaliação deles. 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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Recorde-se que em contexto colectivo com Imra tinham sido atribuídos pesos 

percentuais aos vários elementos de avaliação. Foi, então, com base nesses pesos e 

também nos resultados obtidos pelos alunos que foi efectuado o cálculo da média 

ponderada. Para a realização deste cálculo, Lisabel viu-se confrontada com a 

necessidade de converter em percentagem todas as informações recolhidas já que 

“para conseguir resolver a questão, uma vez que cada coisa tem um peso, é preciso ter 

valores” (Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007). É, justamente, dos procedimentos 

utilizados na transposição para percentagem que damos conta em seguida. 

Os testes e as actividades a pares foram, aquando da sua elaboração, cotados 

em percentagem. Assim, para estes instrumentos de avaliação, Lisabel limitou-se a 

transcrever na tabela as classificações obtidas pelos alunos.  

A avaliação das “Memórias Matemáticas de um Estudante” foi feita ao longo 

do período numa perspectiva qualitativa. Lisabel e a professora que com ela leccionou 

Estudo Acompanhado definiram patamares para analisar as produções dos alunos e 

fizeram-lhes corresponder as menções de “negativo”, “positivo” e “muito bom”: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela aqui em análise, as menções qualitativas traduziram-se em níveis de 

um a cinco que se encontram na coluna “M (1-5)”. A conversão em percentagem foi 

feita multiplicando, simplesmente, os níveis anteriores por vinte. Os resultados 

obtidos figuram na coluna “M (%)”.   

No que diz respeito aos trabalhos de casa, a professora Lisabel registou, acima 

de tudo, se os alunos os tinham, ou não, realizado. Ao invés do que tinha acontecido 

em anos anteriores (e ao contrário do que havia perspectivado nas reuniões com Imra) 

a docente, optou, dado o seu volume de trabalho, por não recolher trabalhos de casa 

realizados pelos alunos: 

Houve discussão com o meu par pedagógico do Estudo 
[Acompanhado]. Nós fizemos uma espécie de avaliação das 
“Memórias” em termos de trabalho positivo, trabalho negativo, 
trabalho muito bom. Andou à volta disso. Aqueles alunos que fizeram 
quatro linhas completamente à toa só para nós não os chatearmos 
considerámos um trabalho negativo. Aqueles em que houve esforço, 
em que tentaram construir um texto e apresentaram trabalho 
considerámos um nível positivo. E depois aqueles alunos que se 
destacaram considerámos um nível muito bom. 
 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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No primeiro período, Lisabel colheu informação acerca de três trabalhos de 

casa. Essa informação foi transposta para a tabela de suporte à decisão classificativa 

através da utilização de números entre zero e três, colocados na coluna “nºTPC (3)”. 

Os resultados em percentagem resultaram da divisão dos números anteriores por três, 

multiplicando-se, depois, o resultado obtido por cem. Os valores em percentagem 

estão na coluna “TPC”. 

Damos agora atenção aos procedimentos conducentes ao preenchimento da 

coluna “VAC” (valores, atitudes e comportamentos). Os resultados presentes nesta 

coluna resultaram da monitorização do trabalho realizado diariamente pelos alunos e 

foram vistos por Lisabel como possuindo um elevado grau de subjectividade já que 

“nas outras colunas nós temos as notas dos testes, as notas das actividades de 

avaliação, as “memórias”, os trabalhos de casa … são tudo coisas cotadas” (Lisabel, 

2ª entrevista, Janeiro 2007). Para chegar aos resultados da coluna “VAC”, a 

professora começou por ordenar os alunos de acordo com a ideia intuitiva que tinha 

deles, procurando não levar em conta os seus desempenhos matemáticos. Em face 

desta ordenação atribuiu, depois, a cada aluno, uma percentagem:  

 

 

 

 

 

Para os trabalhos de casa há várias hipóteses, uma delas é recolher 
vários trabalhos de casa ao longo do ano e atribuir uma classificação. 
Mas quando se tem cento e tal alunos… eu fazia muito isso quando 
estava a orientar estágio porque só tinha duas turmas. Levava imensos 
trabalhos de casa e via, às vezes dava classificação, nem que fosse uma 
classificação mais informativa… mas depois deixou de ser viável. Eu 
não consigo levar cento e tal trabalhos de casa quando depois tenho os 
outros testes, trabalhos, etc. Eu valorizei essencialmente se o aluno fez 
ou não fez. Nem sempre passei trabalhos de casa todos os dias, depois, 
dentro dos trabalhos de casa que eu passei nem sempre tirei registos, 
ou seja, defini umas quantas vezes para tirar registos e então fui 
circulando aluno a aluno e fui-lhes pedindo para me mostrarem. Dei 
uma vista de olhos, perguntei-lhes as dificuldades que eles tiveram, vi 
se fizeram ou não e fiz esse registo. O meu objectivo foi verificar se 
eles fizeram os trabalhos ou não. 
 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
 

Normalmente, para me orientar, tento escalonar os alunos. A ideia que 
eu tenho deles, assim uma coisa muito informal. Tento abstrair-me da 
questão “aproveitamento” porque não é isso que está aqui em causa. 
Estamos a falar de valores, atitudes e comportamentos. Mas não é fácil 
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Diga-se, ainda a propósito da monitorização do trabalho diário dos alunos, que 

esta docente procedeu a registos escritos. Estes registos, consultados, depois, durante 

o preenchimento da coluna “VAC”, foram feitos em folhas anexas aos planos de aula 

e disseram respeito, justamente, a aspectos ligados às atitudes e aos comportamentos 

dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluídos os procedimentos de transposição para percentagem que vimos 

descrevendo, a professora procedeu, finalmente, ao cálculo da média ponderada dos 

resultados de cada aluno. A obtenção dos valores da média ponderada não constituiu, 

no entanto, a última etapa no processo de decisão classificativa do final do primeiro 

período. A fase seguinte consistiu na comparação da média ponderada com um factor 

ao qual já fizemos referência a propósito do preenchimento da coluna “VAC”: a ideia 

intuitiva que a professora Lisabel tinha dos seus alunos. Através desta comparação, a 

docente definiu, de uma maneira que considerou fácil, uma boa parte das 

classificações a atribuir: 

 

Eu fui fazendo registos numas folhas… tipo rascunho. Fiz os planos de 
aula, anotei as coisas importantes que queria dizer naquela aula, etc. 
Como as coisas vão mudando, aquele plano já não era daquela aula (ou 
era metade de uma e metade de outra ou era daqui a duas) e eu fiz uns 
anexos ou juntei uma folha com algumas notas de coisas para não me 
esquecer e, às vezes, acabei por fazer registos de informações nestas 
folhas, digamos, de rascunho. Foram situações em relação a um 
determinado aluno que aconteceram naquela aula, ou em relação a 
trabalho de grupo, funcionamento do grupo, questões de 
comportamento, questões de atitudes em relação aos colegas, posturas 
que tiveram… coisas assim. 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
 

abstrair-me da parte formal do aproveitamento até porque, muitas 
vezes, as coisas estão interligadas. Mas fazendo um esforço para me 
abstrair disso tento escalonar os alunos, ou seja, pô-los por ordem e 
depois a partir daí atribuo uma percentagem “fictícia” de acordo com o 
escalonamento que eu faço. Tento pensar que queria construir uma 
escala com eles e portanto, em qual é que eu começava, em qual é que 
eu acabava e como é que eu ia… depois há alguns que acabam por 
ficar lado a lado. 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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Ainda a este respeito, Lisabel deu-nos conta da forma como reagiu quando a 

comparação anterior evidenciou disparidades. Nesses casos, a professora questionou, 

sobretudo, a forma como havia estruturado a avaliação, dando mostras, assim, de uma 

grande confiança na percepção resultante do contacto diário com os alunos:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos dos procedimentos gerais utilizados por Lisabel na decisão 

classificativa do final do primeiro período referimos, por fim, a forma como foram 

tidas em conta as auto-avaliações dos alunos. A postura da professora foi no sentido 

de valorizar as opiniões dos alunos, sobretudo quando estas não coincidiram com a 

sua. Nestas ocasiões, a docente admitiu ter repensado as classificações que 

perspectivara mas não esclareceu qual das opiniões prevaleceu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Há alunos que nitidamente eu acho que são alunos de 5 e portanto 
quando eu faço as contas, se não dá 5 há que pensar qualquer coisa, 
não é? Ou eu estava a fazer uma ideia errada do aluno… mas 
normalmente o que eu pensei foi: há aqui qualquer coisa que não está 
bem. Será que os critérios não estão bem definidos? Será que não está 
ajustado? Porque o conhecimento que nós temos dos alunos é dia-a-dia 
e nós começamos a perceber como é que eles funcionam, como é que 
eles reagem, como é que eles pensam, as dificuldades que eles têm, 
etc.  

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)

Fiz a média ponderada e depois comparei essa média ponderada com a 
minha ideia, com a minha noção intuitiva daquele aluno. No básico é 
muito fácil com as notas de 1 a 5. Apesar de haver casos de dúvidas, 
há muitos casos em que não há dúvida nenhuma. 
 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
 

É verdade que eu tive em conta a auto-avaliação deles. Fiz sempre a 
confrontação entre a auto-avaliação que eles fizeram e a nota que 
pensava atribuir. Quando foi igual não me preocupei mais com a 
questão e avancei. Quando foi diferente ponderei a questão. Fui ler 
com cuidado a justificação que o aluno tinha dado (gosto de perceber 
qual é a ideia deles), fui comparar com outros e às vezes aquilo fez-
me, de facto, pensar duas vezes. 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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Casos de dúvida 

 

Os procedimentos caracterizados na secção anterior não resolveram, por si só, 

todas as questões com que Lisabel se confrontou ao decidir as classificações a 

atribuir. Apesar de “nesta turma em concreto não existirem grandes desvios entre os 

alunos” (Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007), existiram quatro casos em que a 

definição da classificação se revestiu de maior complexidade. A propósito destes 

casos, damos a conhecer, em seguida, que outros factores foram alvo da atenção da 

professora nas tomadas de decisão respectivas.  

O primeiro caso de dúvida consistiu em saber se devia ser atribuído o nível 1 

ou o nível 2 a um determinado aluno. Diga-se, desde já, que Lisabel não revelou 

nenhuma posição de princípio contra a atribuição de níveis 1, perguntando, mesmo, 

“porque é que eu não hei-de dar 1 se, nitidamente, um aluno não faz rigorosamente 

nada?” (Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007). Neste caso concreto, tratava-se de um 

aluno com uma média ponderada muito próxima de 20%, com classificações muito 

baixas nos testes e com pouco trabalho desenvolvido na aula. Ainda assim, 

comparando com alunos de outras turmas e tendo em conta, sobretudo, o facto de o 

aluno não evidenciar uma atitude de rejeição face à disciplina de Matemática, a opção 

de Lisabel recaiu na atribuição do nível 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo caso de dúvida disse respeito, também, à escolha entre um nível 1 e 

um nível 2. Ao contrário do anterior, o aluno aqui em causa era já conhecido de 

Lisabel. O conhecimento prévio que a professora tinha do aluno acabou por se 

assumir como um factor determinante na definição do nível a atribuir. Comparando os 

Esta foi uma situação… a média dele estava à volta do 20%. É um 
aluno que não faz praticamente nada na aula e tem as notas dos testes 
muito baixinhas. O que ainda lhe fez subir a média foram as 
“Memórias” mas mesmo assim ficou à volta dos 20%. Mais 
exactamente 19,9%. Foi uma das situações em que tive muitas 
dúvidas, depois fiz comparação com outras situações de outras turmas 
e acabei por lhe dar o 2. Não é um aluno que se recuse às coisas ou que 
recuse a Matemática. É simplesmente “deixa andar”. Eu resolvi dar o 
benefício da dúvida e optei por dar 2. 
 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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desempenhos do aluno neste ano e no ano anterior, a docente constatou a existência de 

uma franca melhoria, nomeadamente ao nível do empenho. Assim, apesar de as 

classificações obtidas pelo aluno serem baixas, Lisabel decidiu-se pela atribuição do 

nível 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro caso de dúvida centrou-se na indecisão entre um nível 2 e um nível 

3. Tratava-se de uma aluna com uma média ponderada ligeiramente inferior a 50% 

mas com uma participação activa nas actividades propostas por Lisabel. A aluna em 

questão tinha tido aulas com esta professora nos dois últimos anos lectivos mas os 

seus resultados vinham evidenciando um decréscimo de qualidade. O conhecimento 

prévio da aluna constituiu, também aqui, um factor decisivo na determinação da 

classificação final. Revelando-se convencida da existência, na aluna, de traços de 

pouca resiliência, a professora Lisabel ponderou as consequências da atribuição de um 

nível inferior a três, dando mostras de temer, nomeadamente, um afastamento da 

discente face à disciplina. Neste cenário, e premiando também o seu empenho, 

atribuiu-lhe o nível 3: 

 

 

 

 

 

Este aluno já conheço. Ele é repetente, era meu aluno no ano passado e 
não fazia rigorosamente nada. Sem dúvidas nenhumas, no ano passado, 
teve sempre 1. Ele era mesmo daqueles alunos que se recusava e, às 
vezes, só fazia alguma coisa porque já não me conseguia ouvir. Nos 
testes punha o nome e depois não fazia mais nada. Este ano noto que a 
atitude dele está muito diferente. Está a tentar fazer as coisas, às vezes 
pergunta, penso que arranjou ajuda fora da escola e às vezes chama-me 
(no ano passado nunca me chamou, aliás ele rezava para que eu não 
fosse lá ao pé!). Mesmo que isso se tenha traduzido por notas muito 
baixas, eu achei que podia haver ali qualquer coisa este ano e pensei 
dar-lhe o 2. Está a responder a muito mais coisas, não sei como é que 
está o teste dele (isso às vezes não tem nada a ver) mas em termos de 
aula está participativo, faz as coisas, chama, pergunta, quer trabalhar 
com o colega do lado. Acabei por lhe dar 2. 
 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
 

Tive outra dúvida numa nota que estava com média de 48% e eu aí 
estava entre o 2 e o 3. Era uma aluna que já conhecia há dois anos. Ela 
no sétimo ano era aluna de 4 e no ano passado andava entre o 3 e o 4. 
Este ano está a demonstrar muitas dificuldades mas é uma aluna muito
empenhada, nos outros trabalhos acaba por fazer, participa imenso e  
 



 99 

 

 

 

 

 

 

 

O quarto, e último, caso de dúvida referiu-se à opção entre um nível 3 e um 

nível 4. Mesmo admitindo que os resultados do aluno visado não se enquadravam, de 

forma absolutamente clara, no nível 4, Lisabel decidiu ser esta a classificação a 

atribuir. Na escolha da professora foi preponderante a circunstância de os 

desempenhos do aluno em causa sobressaírem quando comparados com os dos 

restantes colegas de turma: 

 

 

 

 

 

  

 

O caso anterior mostrou não ser irrelevante, no momento da decisão 

classificativa de Lisabel, a turma a que um aluno pertence. Afinal, “cada turma tem 

características diferentes e, obviamente, o facto de um aluno estar numa determinada 

turma pode ter implicações” (Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007). A professora 

abordou de novo esta problemática a propósito de um aluno integrado numa outra 

turma. Na caracterização que fez desta situação a docente evidenciou as diferenças 

existentes entre o referido aluno e os respectivos colegas, nomeadamente em termos 

de postura face à aprendizagem, e considerou que o aluno em causa se destacava, 

claramente, dos demais:   

 

 

 

 

 

Tive dúvidas aqui entre um 3 e um 4. Não é um aluno nitidamente de 4 
mas nesta turma é o único 4. Optei por lhe dar 4 porque, no fundo, ele 
se conseguiu destacar dos outros todos. Achei que era injusto ele ter 3 
como havia muitos 3 que eram quase 2. Mesmo assim ele destaca-se 
dos 3 mais altos.  

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
 

Por acaso não é no 9ºD, mas é uma situação… eles hoje estavam a 
fazer teste, eu estava a olhar para eles e estava a observar um aluno. É 
conversador e gosta muito de brincar mas é um aluno inteligente, nos 
testes concentra-se muito e faz as coisas muito certinhas. É uma turma 
em que eles são muito distraídos e conversadores, há muitos alunos  
 

portanto, no cômputo geral, achei que lhe devia dar o 3. Até porque é 
aquele tipo de aluna que acaba por ter a atitude “eu estudo, não 
percebo, não vou conseguir fazer e ainda desisto disto” portanto chegar 
ao fim e ter um 2 podia levá-la a pensar que não conseguia mesmo. 
Assim pode ser que ela não se perca. 
 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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 O quadro traçado acima repercutiu-se na decisão acerca do nível a atribuir a 

este aluno. Sem que os resultados do aluno perspectivassem, claramente, o nível 5, foi 

esta a classificação que Lisabel definiu para ele. Com a opção feita, a professora 

procurou compensar o aluno pelos (eventuais) prejuízos resultantes do contexto da 

turma em que estava inserido:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DECISÃO CLASSIFICATIVA DO SEGUNDO PERÍODO 

 

São referidos, agora, os contornos da escolha dos níveis a atribuir aos alunos 

no final do segundo período. Diga-se, desde já, que dadas as analogias com os 

procedimentos adoptados no decurso da decisão classificativa de Dezembro, 

focaremos a nossa atenção, sobretudo, na repercussão que os níveis do primeiro 

período tiveram na definição das classificações finais do segundo.  

 

O processo de decisão classificativa utilizado por Lisabel no final do segundo 

período foi, de facto, muito semelhante ao que a docente havia seguido no primeiro. 

Assim, foi criada, também aqui, uma tabela de Excel para congregar o essencial de 

toda a informação recolhida. Esta tabela (Anexo X) apresentava apenas duas 

diferenças em relação à do período anterior: uma coluna com os resultados do 

Ele não era um aluno declaradamente de 5 e eu dei-lhe o 5. Em relação 
aos outros acho que ele se destacava desta forma. O ano passado ele 
estava inserido noutra turma e nunca teve 5, teve sempre 4 (eu fui 
professora dele no ano passado). Optei por lhe dar o 5 porque achei 
que o nível que ele demonstrava estava a anos-luz dos 3 e dos 2 do 
resto das notas. Foi a maneira que eu encontrei de tentar que ele não 
saísse prejudicado pelo facto de estar naquela turma. 
 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
 

que só estão ali porque têm que estar mas aquilo não tem nada a ver 
com eles nem com aquilo que eles querem. E este aluno gosta de entrar 
nas brincadeiras mas a atitude é completamente diferente no que toca a 
aprender. Nota-se que às vezes ele está distraído mas está a ouvir o que 
eu estou a dizer e tem interesse em ter bons resultados. Eu acho que ele 
não tem características de nenhum outro aluno desta turma, não tem 
nada a ver.  

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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“Trabalho Interdisciplinar de Geometria” e outra com os níveis atribuídos aos alunos 

no primeiro período. Os procedimentos conducentes ao preenchimento das várias 

colunas comuns foram exactamente os mesmos que os adoptados no decurso da 

decisão classificativa de Dezembro. Quanto ao “Trabalho Interdisciplinar de 

Geometria”, este foi cotado em percentagem logo aquando da sua elaboração, através 

da distribuição de pesos por “parâmetros como originalidade, como o aspecto do 

trabalho e ainda o facto de eles fazerem referência às três isometrias porque eles 

tinham que ilustrar cada uma delas” (Lisabel, 3ª entrevista, Maio 2007). Deste modo, 

durante o preenchimento desta coluna na tabela, Lisabel apenas teve que transcrever 

as classificações obtidas pelos alunos. Resta, então, a coluna com os níveis do 

primeiro período. Uma vez que a professora não nos reportou casos de dúvida no 

momento da decisão classificativa do segundo período, terminamos este capítulo 

procurando clarificar o modo como as classificações do primeiro período se 

relacionaram com a definição dos níveis a atribuir no segundo.  

A propósito da decisão classificativa de Dezembro, Lisabel havia já 

perspectivado a forma como eventualmente se conjugariam as classificações finais 

dos dois primeiros períodos lectivos. A docente revelou, então, que a atribuição do 

nível 3, no primeiro período, a um aluno cujos resultados não correspondessem, 

inequivocamente, a esse mesmo nível, seria seguida, provavelmente, da atribuição do 

nível 2 no segundo período, mesmo que o trabalho desenvolvido pelo aluno fosse 

sensivelmente o mesmo. O objectivo do procedimento anterior era proteger a decisão 

final do terceiro período dos constrangimentos que Lisabel entendia estarem ligados 

ao facto de a avaliação ser contínua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro período tem essa vantagem: a pessoa ainda tem mais dois 
para… normalmente o que eu faço é depois tentar compensar. Eu vou 
ver sempre o que acontece no segundo período e no segundo período 
penso ao contrário. Se teve um 3 que foi um 3 muito “puxadinho” e se 
no segundo período estiver numa situação semelhante então, se calhar, 
tem o 2. Depois, no terceiro período, vê-se “para que lado é que cai”. É 
muito perigoso dar dois 3 [no primeiro e no segundo períodos] porque 
se for um aluno daqueles que se “encosta”… não há grandes hipóteses. 
Dar dois 3 e depois dar um 2, com uma avaliação contínua, não é fácil 
de justificar. 

(Lisabel, 2ª entrevista, Janeiro 2007)
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 As classificações atribuídas no primeiro período viriam, de facto, a influenciar 

as do segundo. Na verdade, a respeito da decisão classificativa do segundo período, a 

professora reiterou as posições assumidas em Dezembro, esclarecendo, ainda, serem 

os alunos conhecedores dessas mesmas posições:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Refira-se, por fim, que a dinâmica de influência que vimos mencionando foi, 

mesmo, apontada por Lisabel como um dos factores responsáveis pela alteração, 

verificada do primeiro para o segundo período, no panorama geral das classificações 

finais atribuídas aos alunos desta turma. A mudança em causa, consistiu, diga-se, 

numa melhoria significativa dos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas minhas decisões pesei o primeiro período. Aliás andei com o mapa 
do primeiro período atrás e neste mapa incluí uma coluna com as notas 
do primeiro período. O peso mais forte teve a ver com as situações de 
“2-3” ou “3-2”, no sentido em que (e eu disse-lhes isto, eles sabem 
disto) se no primeiro período um aluno teve 2 e era um 2 daqueles 
altos mas que ainda não era suficientemente forte e para ser um 3 e se 
no segundo período as condições foram mais ou menos as mesmas 
então tem 3. No caso de no primeiro período ter optado por um 3 agora 
optei por um 2. E depois digo-lhes que a decisão é deles no terceiro 
período. Isto também para evitar aquelas situações em que eles já não 
fazem nada no terceiro período porque já têm “3-3”. 
 

(Lisabel, 3ª entrevista, Maio 2007)
 

No primeiro período eles tiveram mais de 50% de negativas e neste 
período, em vinte e quatro alunos, só houve oito negativas. Teve muito 
a ver com aquilo de que eu já falei do “2 para o 3”. Houve muitos 2 no 
primeiro período que agora eu acabei por compensar. 
 

(Lisabel, 3ª entrevista, Maio 2007)
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CAPÍTULO VII 

 
 

CONCLUSÕES  
 
 

 
 Este capítulo inicia-se com uma síntese dos principais aspectos do presente 

estudo. Em seguida, são apresentados e discutidos os respectivos resultados. O 

capítulo conclui com um balanço reflexivo do investigador e com propostas para a 

realização de futuros trabalhos.  

 
 

Síntese do estudo 

 

Este estudo centrou-se nas práticas de avaliação sumativa de professores de 

Matemática em diferentes contextos profissionais. Tendo como pano de fundo os 

contextos colectivo e individual, procurou compreender-se o que caracteriza cada um 

deles e como estão relacionados, no que diz respeito à avaliação sumativa.  

Um dos pressupostos fundamentais que acompanhou o desenrolar da presente 

investigação prendeu-se com a forma de olhar a avaliação sumativa. Perspectivámo-la   

como um processo que culmina na atribuição das classificações de final de período 

mas que não se esgota nesse momento de decisão classificativa. Assim sendo, 

preocupámo-nos, também, com os contornos do trabalho desenvolvido a montante do 

momento em que foram decididas as classificações dos alunos. 

 Do ponto de vista metodológico, optou-se pelo paradigma interpretativo, 

sendo escolhido como design o estudo de caso. Foi seleccionada uma professora de 

Matemática a leccionar numa escola dos arredores de Lisboa: a professora Lisabel. A 

recolha de dados decorreu entre Setembro de 2006 e Maio de 2007. Quanto ao 

contexto colectivo, foram observadas reuniões de trabalho entre a professora Lisabel e 

uma outra professora de Matemática (a professora Imra), no âmbito do Plano da 

Matemática que então se desenvolvia na escola em que ambas leccionavam. Em 

relação ao contexto individual, foram realizadas três entrevistas com a professora 

Lisabel. A recolha de dados recorreu, ainda, à análise documental. Todas as reuniões e 

entrevistas foram gravadas em suporte áudio e depois integralmente transcritas. A 
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análise de dados privilegiou a técnica da análise de conteúdo, tendo a definição das 

categorias de análise ocorrido a posteriori. 

   A pertinência deste estudo está ancorada em duas ordens de razões: as que se 

relacionam com a avaliação e as que dizem respeito aos contextos de prática. Em 

termos da avaliação, é de referir que este tem sido um tema pouco trabalhado na 

investigação em educação matemática levada a cabo no nosso país. Em particular, 

quanto à avaliação sumativa, saliente-se que a maior parte dos estudos realizados em 

Portugal nem sequer aborda esta modalidade de avaliação. No que concerne aos 

contextos de prática, muitas questões carecem ainda de aprofundada compreensão. A 

pertinência do presente estudo nesta área reside, então, na possibilidade de recolher 

evidência empírica acerca da forma como decorre a actividade dos professores quando 

trabalham individual e colectivamente. Pelo exposto, pensamos que os resultados da 

nossa investigação possam interessar a todos os profissionais docentes (em particular 

de Matemática) preocupados em compreender melhor as questões relacionadas com a 

avaliação das aprendizagens dos alunos nomeadamente na sua vertente sumativa. 

Constituirão ainda audiência preferencial os professores interessados em conhecer 

algo mais sobre o funcionamento e a importância dos diferentes contextos de prática 

profissional. 

 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

Avaliação sumativa em contexto colectivo  

 

Estando a primeira das questões orientadoras do nosso estudo directamente 

relacionada com o trabalho desenvolvido em contexto colectivo, iniciamos a 

apresentação dos resultados da nossa investigação, justamente, pela identificação dos 

aspectos mais marcantes do contexto formado pelas professoras Lisabel e Imra. 

Damos conta, em primeiro lugar, da natureza do trabalho colectivo observado e 

referimos, em segundo, as formas de colaboração experienciadas pelas duas docentes.  

 Quanto à natureza do trabalho, Lisabel e Imra estabeleceram, de forma 

espontânea e voluntária, um contexto colectivo em que o trabalho foi difundido, quer 

no tempo, quer no espaço. A escolha dos caminhos trilhados na perseguição dos 

objectivos definidos aquando da formação da parceria entre as duas docentes coube, 
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exclusivamente, a estas profissionais. Assim, o trabalho de Lisabel e Imra foi 

orientado para o desenvolvimento e não para a implementação (Hargreaves, 1998). 

Evidenciando um nível de entendimento elevado, as duas professoras foram capazes 

de criar um clima de confiança que propiciou o diálogo, quer na forma de 

questionamento de ideias, quer na livre exposição de intenções. A evidência empírica 

recolhida permite, pois, reconhecer no trabalho colectivo de Lisabel e Imra 

características que o configuram como uma relação de colaboração profissional 

(Boavida & Ponte, 2002; Hargreaves, 1998). 

 Uma das formas de colaboração experimentadas por Lisabel e Imra foi a 

partilha (Little, 1990). As duas professoras partilharam os materiais utilizados por 

Lisabel na sua prática e também alguns episódios de sala de aula. São de referir, 

também, os momentos de partilha de experiências profissionais e de reflexões, 

sobretudo da responsabilidade de Imra. Ainda assim, a colaboração de Lisabel e Imra 

não se esgotou na partilha. Recorde-se, desde logo, o facto de as duas docentes co-

leccionarem algumas aulas. Acresce a isto, e de forma especialmente marcante, a 

maneira como decorreram os processos de tomada de decisão. Apesar de darem 

mostras de um elevado nível de comprometimento pessoal no trabalho colectivo, as 

professoras decidiram, sempre, num clima de liderança partilhada no qual foi evidente 

uma efectiva co-responsabilização das duas nas escolhas efectuadas. Pelo exposto, 

pensamos poder afirmar que o pano de fundo de toda a colaboração profissional 

experienciada pelas professoras Lisabel e Imra foi o trabalho em co-propriedade 

(Little, 1990). 

 Sistematizamos, agora, o que mais se salientou no trabalho desenvolvido pelas 

professoras, em termos da avaliação sumativa. Um dos aspectos a merecer a atenção 

das docentes, em ambos os períodos lectivos observados, foi a definição de estruturas 

a utilizar na avaliação das aprendizagens dos alunos. De facto, no início de cada 

período, as professoras decidiram quais os instrumentos de avaliação a utilizar, 

discutindo também, desde logo, os respectivos pesos percentuais na decisão 

classificativa de final de período. Ainda que estas estruturas fossem consonantes com 

as deliberações tomadas em sede de Departamento Curricular, Lisabel e Imra 

decidiram, de forma autónoma, uma boa parte dos componentes a integrar na decisão 

classificativa final, definindo também os respectivos pesos relativos. As duas docentes 

deram, assim, mostras de quererem desenvolver, de forma integrada, um plano de 

atribuição de classificações (Frisbie & Waltman, 1992).  
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 As estruturas de avaliação utilizadas nos dois períodos foram muito 

semelhantes. A diferença mais substancial foi a introdução, apenas no segundo 

período, do “Trabalho Interdisciplinar de Geometria”. Todos os outros instrumentos 

utilizados na recolha de dados avaliativos foram comuns aos dois períodos. Esta 

similitude nos instrumentos de recolha de informação estendeu-se, também, aos pesos 

correspondentes em termos da classificação de final de período, onde não se 

verificaram grandes alterações. De facto: os testes pesaram 50% no primeiro período e 

45% no segundo; as actividades de avaliação a pares valeram 20% no primeiro 

período e 18% no segundo; as “Memórias Matemáticas de um Estudante” tiveram um 

peso de 10% no primeiro período e de 7% no segundo; os “Trabalhos de casa” e as 

“Atitudes e valores” pesaram, cada um, os mesmos 10% em ambos os períodos. A 

distribuição de pesos anterior parece contrariar a ideia, presente na generalidade da 

literatura por nós consultada, de que a atribuição de classificações tem em conta, 

sobretudo, os resultados obtidos pelos alunos na realização de testes (Fernandes, 

2005; Graça, 1995; Martins, 1996; Rafael, 1998; Varandas, 2000). Não esqueçamos, 

no entanto, que as actividades de avaliação a pares consistiam, tal como os testes, na 

obtenção de informação escrita, recolhida na sala de aula e em tempo limitado. Se 

considerados em conjunto, os testes e as actividades de avaliação pesaram, note-se, 

70% no primeiro período e 63% no segundo período. 

 Para além das estruturas de avaliação, as duas professoras discutiram, em 

muitos momentos, aspectos especificamente relacionados com cada um dos 

instrumentos de avaliação utilizados. Em relação aos testes, começamos por recordar 

que a elaboração dos seus enunciados foi precedida da construção de matrizes. Ao 

discutirem as matrizes, Lisabel e Imra definiram os temas matemáticos a incluir nos 

testes respectivos, os pesos relativos correspondentes e ainda a distribuição desses 

pesos por três categorias de questões: “elementares”, “intermédias” e “superiores”. 

Concluída a construção de cada matriz, esteve invariavelmente a cargo de Lisabel, a 

professora das turmas, a apresentação de uma primeira proposta de enunciado, 

analisada, depois, em contexto colectivo. Neste processo de escrutínio foi evidente, 

desde logo, a preocupação em garantir a coerência dos enunciados com as matrizes 

que lhes haviam dado origem. Para além disto, as duas docentes procuraram prever as 

reacções dos alunos face às questões propostas. 

 Quanto às actividades de avaliação, é de salientar que este foi o instrumento ao 

qual as professoras dedicaram mais tempo no decurso das reuniões em que estivemos 
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presentes. A realização a pares foi um dos pontos discutidos. Referindo experiências 

realizadas em anos lectivos anteriores, Lisabel mostrou grande determinação em que 

estas actividades fossem, efectivamente, realizadas a pares, devendo estes pares ser 

constituídos por alunos com desempenhos académicos semelhantes no que diz 

respeito à disciplina de Matemática. De facto, no entendimento desta professora, dado 

o carácter de avaliação destas actividades, não fazia sentido que alunos com 

dificuldades as realizassem à custa de outros. A questão da escolha dos alunos a 

integrar os pares foi perspectivada como delicada, havendo, talvez por isso, diversas 

alterações na composição dos mesmos ao longo dos períodos lectivos observados. 

Estas alterações foram motivadas, quer pelas reacções dos alunos, quer pela 

circunstância de os seus desempenhos ficarem aquém do esperado. Em termos 

globais, as duas professoras consideraram positiva a realização a pares, uma vez que 

entenderam que esta potenciou, para os alunos, a discussão das questões propostas e 

permitiu, ainda, uma partilha de responsabilidades entre eles.  

 Outro ponto discutido por Lisabel e Imra foi a natureza das actividades de 

avaliação. Neste âmbito, as docentes perspectivaram duas formas possíveis de encarar 

estas actividades: como momentos para propor aos alunos questões complexas ou, 

pelo contrário, como oportunidades para lhes colocar questões básicas, reservando 

para os testes as de mais difícil resolução. As professoras acabaram por não optar 

deliberadamente por nenhuma das formas consideradas.  

 Os temas matemáticos a incluir em cada uma das actividades em concreto 

constituíram outro ponto em debate entre as professoras. Um primeiro factor a 

revelar-se importante na escolha dos temas foi a calendarização prevista para a 

respectiva actividade. Um segundo factor consistiu na tentativa de articular 

actividades de avaliação e testes a fim de evitar a sobreposição de temas. 

 Uma vez decididos os temas, foi da responsabilidade de Lisabel a elaboração 

das primeiras versões dos enunciados para as diversas actividades. A isto seguiu-se, 

sempre, a discussão destas versões em contexto colectivo. Foram várias as vertentes 

presentes nas discussões entre Lisabel e Imra sobre os enunciados das actividades de 

avaliação. Uma dessas vertentes disse respeito ao tipo de questões a propor aos 

alunos, tendo as professoras deixado claro o objectivo de relacionar o tipo de questões 

propostas com as capacidades que pretendiam avaliar. Outra vertente foi a da 

dificuldade das questões. A este propósito, as docentes procuraram antecipar as 

reacções dos alunos às questões a propor, no sentido de conseguirem, para essas 
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mesmas questões, um grau de dificuldade ajustado. A última vertente prendeu-se com 

a clareza das questões. Neste âmbito, no intuito de tornarem as perguntas facilmente 

inteligíveis pelos alunos, as duas professoras preocuparam-se, não só com a forma 

como estas estavam escritas, mas também com o aspecto gráfico de algumas palavras 

que as compunham. 

 Revisitamos, agora, as “Memórias Matemáticas de um Estudante”. 

Consubstanciando-se a utilização deste instrumento na produção, por parte dos 

alunos, de textos descrevendo situações ocorridas na aula de Matemática, julgamos 

poder enquadrar a sua implementação no âmbito dos relatórios escritos (Pinto & 

Santos, 2006). No decurso das discussões de Lisabel e Imra sobre as “Memórias”, 

ficou muito clara a vontade de proporcionar aos alunos um feedback significativo 

acerca das suas produções. Foi, de resto, com base nesta intenção que as professoras 

alteraram, por diversas vezes, a calendarização prevista para as “Memórias”. 

Igualmente significativo é o facto de o cuidado que as docentes consideraram ter 

posto na preparação do feedback dado aos alunos a propósito da primeira “Memória” 

ter conduzido a uma maior valorização da segunda “Memória” em termos da 

classificação final do primeiro período, justamente porque ela havia sido produzida 

depois de os discentes terem recebido o referido feedback. Diga-se, por fim, que 

apesar de toda a atenção concedida ao feedback, não foi contemplada (ao contrário do 

que chegou a ser perspectivado inicialmente) a hipótese de os alunos melhorarem os 

seus trabalhos. 

 Outra problemática abordada por Lisabel e Imra foi a da forma de classificar 

cada uma das “Memórias Matemáticas de um Estudante”. Todos os estudos já 

realizados em Portugal, no campo da educação matemática, dando conta da utilização 

de relatórios escritos na avaliação das aprendizagens dos alunos, abordaram, recorde-

se, a questão da sua classificação (Leal, 1992; Menino, 2004; Varandas, 2000). Tal 

como a generalidade dos docentes participantes nestas investigações, as professoras 

que connosco colaboraram optaram pela criação de patamares de suporte à análise das 

produções dos alunos, sendo as classificações daí resultantes expressas através de 

menções qualitativas.  

 Por último, os resultados relativos ao “Trabalho Interdisciplinar de Geometria” 

e aos trabalhos de casa. Qualquer destes dois instrumentos foi alvo de pouca discussão 

entre Lisabel e Imra. Quanto ao “Trabalho Interdisciplinar de Geometria” teve lugar 

um primeiro momento em que foram apresentados por Lisabel os contornos gerais da 
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implementação desta proposta de trabalho e um segundo momento em que foram 

clarificados os contornos anteriores, nomeadamente através de referências aos 

aspectos matemáticos envolvidos. No que diz respeito aos trabalhos de casa, as 

professoras definiram, logo na primeira reunião em que estivemos presentes, o modo 

como pretendiam obter informação através deste instrumento. Mais tarde, já no 

segundo período, haveriam de discutir a possibilidade de alterar o peso relativo dos 

trabalhos de casa na avaliação final, tendo, no entanto, optado por manter esse mesmo 

peso.  

Para além das estruturas de avaliação e dos aspectos particulares relativos aos 

instrumentos de avaliação utilizados, Lisabel e Imra abordaram, algumas vezes, 

questões de carácter geral relacionadas com a avaliação sumativa. A primeira destas 

questões foi a dos contextos presentes nas tarefas propostas aos alunos. As duas 

professoras perspectivaram, nomeadamente, a influência que o facto de estes 

contextos serem desconhecidos para os discentes pode ter nos seus desempenhos. A 

segunda questão centrou-se no peso a atribuir a um exercício considerado mais difícil. 

Mais do que encontrar uma resposta definitiva, as professoras exprimiram as suas 

inquietações em relação a este assunto. A terceira questão prendeu-se com a 

adequação do grau de dificuldade dos instrumentos de avaliação às diferentes turmas. 

A este propósito, as duas docentes foram concordantes nas reservas que manifestaram 

quanto a baixar o nível de exigência das tarefas de avaliação, mesmo nas turmas em 

que os alunos revelavam piores desempenhos. A quarta, e última, questão esteve 

relacionada com a vontade expressa por Lisabel de que Imra participasse na decisão 

classificativa de final de período. Imra mostrou-se favorável a este cenário mas deixou 

claro que a responsabilidade respeitante às classificações a atribuir seria, em última 

análise, de Lisabel. 

 A evidência empírica exposta permite-nos responder, agora, de forma 

sintética, à primeira das nossas questões de investigação. 

 

− Que aspectos são mais salientes quando os professores de Matemática 

discutem a avaliação sumativa em contextos colectivos? Com que dilemas se 

confrontam? 

 

No contexto colectivo estudado, marcado pela colaboração profissional, 

perspectivaram-se estruturas de avaliação sumativa das aprendizagens dos 
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alunos. Estas estruturas incluíram os instrumentos de avaliação a utilizar, 

bem como os respectivos pesos percentuais nas decisões classificativas de 

final de período. As estruturas anteriores serviram de suporte à tomada de 

decisões, quer a montante, quer nos momentos das decisões classificativas de 

final de período. Em termos globais, os aspectos merecedores de maior 

atenção, no que diz respeito ao tempo a eles dedicado, foram aqueles que se 

relacionaram, especificamente, com os diversos instrumentos de avaliação 

utilizados. Para além das estruturas e dos instrumentos de avaliação, foram 

discutidos tópicos mais genéricos relacionados com a avaliação sumativa, a 

propósito dos quais as docentes expressaram as suas inquietações: a 

influência que a introdução de contextos desconhecidos nas tarefas propostas 

aos alunos pode ter nos seus desempenhos; o peso a atribuir a um exercício 

considerado mais difícil; a adequação do grau de dificuldade dos 

instrumentos de avaliação às diferentes turmas e, por fim, o grau de 

intervenção de cada uma das professoras nas decisões classificativas de final 

de período.  

 

 

Avaliação sumativa em contexto individual  

 

Dedicamos agora a nossa atenção às decisões tomadas por Lisabel, em 

contexto individual, acerca da avaliação sumativa. Logo na primeira entrevista 

realizada, a professora Lisabel revelou considerar que uma boa avaliação das 

aprendizagens dos seus alunos pressupunha a reunião de um conjunto abrangente de 

dados. Esta base alargada de informações deveria, na opinião da docente, abarcar, 

quer os conhecimentos do domínio estritamente matemático demonstrados pelos 

alunos, quer aspectos relacionados com as suas formas de pensar e reagir. Neste 

âmbito, Lisabel salientou, ainda no decurso da primeira entrevista, a necessidade de 

diversificar as fontes de informação utilizadas na recolha de dados avaliativos, 

consubstanciada na utilização de instrumentos e formas de avaliação de naturezas 

diferenciadas. Diga-se que a intenção, manifestada por esta professora, de diversificar 

as fontes de informação a utilizar na avaliação das aprendizagens dos alunos é 

consonante com os resultados das investigações por nós consultadas (Fernandes, 

2005; Graça, 1995; Martins, 1996; Rafael, 1998). Ainda assim, ao contrário da 
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generalidade dos professores participantes nas investigações referidas, Lisabel 

conseguiu materializar, na prática, a intenção anterior. De facto, além dos dados 

resultantes dos instrumentos de avaliação construídos em contexto colectivo, a 

docente recolheu informações relacionadas com os comportamentos e as atitudes dos 

alunos, com as suas auto-avaliações, com trabalhos de casa e teve ainda em conta 

informações veiculadas por Imra. Mais do que recolher informações de natureza 

diversa, Lisabel deu mostras de conseguir utilizar de forma coerente e deliberada 

essas mesmas informações, nomeadamente através da sua articulação com o seu plano 

de atribuição de classificações. A evidência empírica que recolhemos contraria, pois, 

os resultados apresentados em Fernandes (2005), os quais sugeriam que quando os 

professores recolhem informações de carácter diversificado, acabam por utilizá-las de 

um modo algo aleatório.   

 É, justamente, ao modo como Lisabel tratou a informação recolhida que 

aludimos em seguida discutindo, em particular, os procedimentos seguidos por esta 

docente nos momentos de decisão classificativa de final de período. A este respeito, 

uma primeira conclusão a registar é que os processos conducentes à atribuição de 

classificações finais foram sensivelmente os mesmos nos dois períodos lectivos 

observados. Na verdade, as únicas diferenças foram a utilização, no segundo período, 

de um instrumento de avaliação que não havia sido incluído no primeiro (o “Trabalho 

Interdisciplinar de Geometria”) e o facto de serem tidos em consideração, obviamente 

só no segundo período, os níveis atribuídos no período anterior.  

 Igualmente importante é aquilo que se prende com a forma encontrada por 

Lisabel para sistematizar o essencial de toda a informação recolhida acerca dos seus 

alunos. Fazendo uso do programa informático Excel, a professora criou, junto ao final 

de cada um dos períodos lectivos observados, uma tabela onde constavam os 

resultados relativos aos vários instrumentos de avaliação utilizados e aos valores, 

atitudes e comportamentos. Em cada uma destas tabelas figuravam, ainda, a média 

ponderada dos resultados de cada aluno, a sua auto-avaliação e a sua nota final. A 

tabela respeitante ao segundo período continha uma coluna com os níveis atribuídos 

aos alunos no primeiro período. Note-se que a criação de documentos de suporte à 

decisão classificativa de final de período, contendo a globalidade dos dados 

avaliativos disponíveis, havia já sido referida por Varandas (2000) aos apresentar os 

resultados da sua investigação. 
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A fim de calcular a média ponderada dos resultados de cada aluno, a 

professora Lisabel procedeu à conversão em percentagem das informações 

provenientes das várias fontes de informação tidas em conta, utilizando, para o efeito, 

diversos procedimentos dos quais relembramos, em seguida, os pontos essenciais. 

Quanto aos testes, às actividades de avaliação a pares e ao “Trabalho Interdisciplinar 

de Geometria”, a docente limitou-se a transcrever nas tabelas as classificações 

conseguidas pelos alunos. As menções qualitativas atribuídas às “Memórias 

Matemáticas de um Estudante” foram traduzidas (mediante um mecanismo que não 

conseguimos clarificar) em níveis de um a cinco, sendo estes níveis multiplicados 

depois por vinte. No que diz respeito aos trabalhos de casa, a professora Lisabel 

registou por três vezes no primeiro período se os alunos os haviam, ou não, realizado. 

Esses registos foram depois transpostos para a tabela respectiva através da utilização 

de números entre zero e três. Os resultados em percentagem resultaram da divisão dos 

números anteriores por três, multiplicando-se, depois, o resultado obtido por cem. No 

segundo período tudo foi análogo havendo apenas a assinalar que foram efectuados 

registos acerca de dez trabalhos de casa. As informações usadas por Lisabel no âmbito 

do parâmetro avaliativo “valores, atitudes e comportamentos” resultaram da 

monitorização do trabalho realizado diariamente pelos discentes. Utilizando como 

forma de avaliação a observação de alunos, a docente recolheu dados ligados, 

justamente, às suas atitudes e aos seus comportamentos. Refira-se que o uso da 

observação como forma de obter conhecimentos na área das atitudes dos alunos figura 

já nos resultados de algumas investigações nacionais (Graça, 1995; Leal, 1992; 

Menino, 2004; Varandas, 2000). As informações reunidas por Lisabel através das suas 

observações foram por ela encaradas como possuidoras de um elevado grau de 

subjectividade, em linha, de resto, com as conclusões de outros trabalhos (Graça, 

1995; Martins, 1996; Rafael, 1998). Ainda assim, em contraponto com os professores 

participantes nas investigações anteriores, Lisabel fez sempre acompanhar as suas 

observações de registos escritos. Com base nos registos anteriores teve então lugar um 

procedimento do qual não encontrámos notícia em qualquer das investigações por nós 

consultadas: o escalonamento dos alunos. Neste escalonamento, a professora ordenou 

os alunos de acordo com a ideia intuitiva que deles tinha, procurando abstrair-se dos 

seus desempenhos matemáticos. Em face desta ordenação, a docente atribuiu, depois, 

a cada aluno, uma percentagem a respeito dos seus valores, atitudes e 

comportamentos. 
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Convertidas em percentagem todas as informações disponíveis, Lisabel 

procedeu ao cálculo da média ponderada dos resultados de cada um dos seus alunos. 

Apesar de os valores da média ponderada figurarem, nas tabelas de Excel que vimos 

referindo, em colunas designadas por “Nota”, eles não foram encarados pela 

professora como a etapa final no processo de decisão das classificações a atribuir. Ao 

cálculo da média ponderada seguiu-se a sua comparação com um factor ao qual 

fizemos referência ainda há pouco: a ideia intuitiva que a professora Lisabel tinha dos 

seus alunos. Quando o resultado da média ponderada dos resultados de um aluno foi 

condizente com a ideia intuitiva que a docente dele possuía, a respectiva classificação 

final ficou automaticamente decidida. Quando a comparação anterior revelou 

discrepâncias, apesar da confiança demonstrada, desde a primeira entrevista, nos 

procedimentos quantitativos como forma de lidar com o carácter subjectivo da 

avaliação sumativa, Lisabel optou por pôr em causa a forma como havia planeado a 

avaliação, evidenciando, deste modo, grande confiança na ideia intuitiva que tinha dos 

seus alunos. Note-se, por fim, que a ideia intuitiva acerca dos alunos interveio duas 

vezes no processo de decisão das classificações finais: uma directamente no cálculo 

da média ponderada e outra como elemento de aferição da razoabilidade das 

classificações sugeridas por essa mesma média. Este duplo papel é coerente, 

acrescente-se, com os resultados de diversas investigações anteriormente realizadas 

(Graça, 1995; Martins, 1996; Rafael, 1998, Varandas, 2000). 

O processo que vimos expondo não permitiu definir todos os níveis a atribuir, 

havendo a registar, no primeiro período, os casos de quatro alunos em relação aos 

quais a professora Lisabel sentiu particulares dificuldades. Apresentamos, em seguida, 

a discussão dos referidos casos procurando, não só caracterizar os aspectos 

específicos de cada um deles, como também compreender melhor os significados 

subjacentes às decisões classificativas da professora participante na nossa 

investigação.   

 O primeiro caso consistiu na dúvida entre o nível 1 e o nível 2. Tratava-se de 

um aluno com classificações muito baixas e com pouco trabalho realizado na sala de 

aula. Ainda assim, sobretudo tendo em conta o facto de o aluno não demonstrar uma 

atitude de rejeição face à disciplina de Matemática, Lisabel atribuiu-lhe o nível 2. A 

decisão anterior evidencia a importância conferida pela professora à postura dos seus 

alunos face à aprendizagem, bastando, no caso concreto, um mínimo de empenho por 

parte do discente para que a docente optasse por lhe atribuir o mais alto dos níveis 



 114 

entre os quais hesitava. O segundo caso apresentou algumas semelhanças com o 

primeiro. Também aqui a indecisão foi entre o nível 1 e o nível 2, com o aluno em 

causa a obter baixas classificações nos momentos mais formais de avaliação. O factor 

decisivo nesta situação foi a circunstância de Lisabel já conhecer este aluno no ano 

anterior, nomeadamente porque a professora considerou ter testemunhado uma 

melhoria, de um ano para o outro, ao nível do empenho demonstrado pelo aluno nas 

aulas de Matemática. Lisabel optou pelo nível 2, deixando claro, deste modo, o peso 

que concede à evolução registada pelos alunos, quando define as suas classificações 

de final de período. Note-se que nos dois casos discutidos até aqui foi notória a 

preferência da docente por ter em conta o esforço desenvolvido pelos alunos em 

detrimento de uma análise estrita dos resultados que estes efectivamente alcançaram. 

O terceiro caso de dúvida referiu-se à escolha entre o nível 2 e o nível 3. A aluna em 

questão tinha uma média ponderada ligeiramente inferior a 50% mas revelava uma 

participação activa nas actividades propostas. Tratava-se de uma discente já conhecida 

de Lisabel mas cujos desempenhos vinham revelando uma diminuição de qualidade. 

A professora decidiu atribuir o nível 3, essencialmente por temer, com base no 

conhecimento que tinha da aluna, que um nível 2 pudesse conduzir à rejeição, por 

parte desta, da disciplina de Matemática. Os contornos da decisão anterior 

salientaram, uma vez mais, a importância que esta docente atribui ao conhecimento 

prévio de que dispõe sobre os seus alunos e mostraram ainda, com particular clareza, 

que Lisabel se preocupou, pelo menos neste caso específico, com a previsão de 

eventuais consequências das suas decisões classificativas de final de período. O 

quarto, e último, caso de dúvida centrou-se na indecisão entre o nível 3 e o nível 4. 

Ainda que os resultados obtidos pelo aluno em causa não lhe permitissem uma média 

ponderada inequivocamente indiciadora do nível 4, foi esta a classificação definida 

pela professora Lisabel. A escolha da docente ficou a dever-se, fundamentalmente, ao 

facto de os desempenhos do aluno se destacarem em comparação com os dos restantes 

colegas de turma.  

Diga-se que a forma como Lisabel encarou os casos de dúvida anteriores foi 

coerente com o ponto de vista por si defendido, desde o início do nosso estudo, de que 

a avaliação das aprendizagens de um aluno não deveria ter exclusivamente em conta 

os resultados por ele alcançados. Na verdade, as decisões anteriores mostraram a 

importância que factores como a postura dos alunos face à aprendizagem ou a turma a 

que eles pertencem podem ter nos momentos de decisão classificativa de final de 
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período. A evidência recolhida sugere, pois, a existência de múltiplos significados nos 

níveis atribuídos aos alunos, resultado que corrobora as conclusões presentes no 

estudo de Pais (1998).  

Discutimos, por fim, um aspecto que não vimos referido em qualquer das 

investigações consultadas: o modo como se relacionam as classificações atribuídas 

nos dois primeiros períodos lectivos. Nos dados por nós coligidos foi notória a 

preocupação de Lisabel em proteger a decisão classificativa de final de ano dos 

constrangimentos que a docente entendia estarem ligados ao facto de a avaliação ser 

contínua. Em resultado da preocupação anterior, a professora declarou que a 

atribuição, no primeiro período, do nível 3 a um aluno cujos resultados não 

correspondessem inequivocamente a esse nível seria, na circunstância de o trabalho 

desenvolvido pelo aluno ser semelhante, provavelmente seguida da atribuição do nível 

2 no segundo período.  

A evidência empírica descrita permite-nos responder, agora, sinteticamente, à 

segunda das nossas questões de investigação. 

 
− Como procedem os professores de Matemática, no contexto de prática 

individual, para a tomada de decisões acerca da avaliação sumativa? 

  

Ao perspectivar a vertente sumativa da avaliação das aprendizagens, a 

professora participante na nossa investigação fez uso de um leque alargado 

de informações acerca dos seus alunos. A ponderação das informações 

anteriores, recolhidas através de instrumentos e formas de avaliação de 

diversas naturezas, foi feita em articulação com o plano de atribuição de 

classificações traçado no início de cada período lectivo. Os processos de 

decisão classificativa de final de período, muito semelhantes nos dois períodos 

observados, assentaram num conjunto de procedimentos de pendor 

quantitativo, que passaram pela conversão em percentagem de toda a 

informação recolhida e culminaram no cálculo da média ponderada dos 

resultados de cada aluno. A ideia intuitiva que a professora participante tinha 

dos seus alunos teve um duplo papel no processo de decisão das classificações 

finais: directamente no cálculo da média ponderada e como elemento de 

aferição da razoabilidade das classificações sugeridas por essa mesma média. 
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Em casos de dúvida, foram determinantes factores situados fora do estrito 

domínio dos conhecimentos matemáticos, dos quais são exemplos: as posturas 

face à aprendizagem reveladas pelos alunos ou a turma a que pertenciam. 

Finalmente, as classificações atribuídas no primeiro período influenciaram a 

decisão classificativa do segundo, nomeadamente nos casos dos alunos cujos 

desempenhos sugeriam, em ambos os períodos, classificações entre o nível 2 e 

o nível 3.     

 

 

Relações entre o contexto colectivo e o contexto individual  

 

A professora Lisabel demonstrou, aquando da primeira entrevista que com ela 

realizámos, grande entusiasmo face ao estabelecimento de contextos de trabalho 

colectivo entre professores. Entendendo estes contextos como catalisadores do 

aparecimento de ideias, a docente reconheceu-lhes potencial para a auxiliarem na 

resolução dos problemas surgidos na sua prática profissional. Na mesma ocasião, 

Lisabel revelou encarar como complexa a tarefa de avaliar as aprendizagens dos seus 

alunos, referindo, em particular, a atribuição de classificações como sendo a área da 

profissão docente que mais dificuldades lhe colocava. Tendo em conta este cenário, 

não seria de estranhar que o contexto de colaboração profissional vivenciado com 

Imra se viesse a repercutir nas práticas individuais de avaliação sumativa de Lisabel. 

Assim aconteceu, desde logo, na definição dos contornos genéricos do processo 

utilizado por Lisabel para avaliar as aprendizagens dos seus alunos. Recorde-se que 

foi em contexto colectivo que foram ultimadas as escolhas, quer dos instrumentos de 

avaliação a utilizar, quer dos respectivos pesos relativos, escolhas estas que viriam a 

informar as decisões classificativas tomadas por Lisabel nos finais de período. A 

influência do contexto colectivo no contexto individual foi visível, também, em 

aspectos relacionados especificamente com alguns dos instrumentos de avaliação, 

nomeadamente os testes e as actividades de avaliação a pares. No caso dos testes, foi a 

partir das discussões sobre as matrizes, ocorridas no contexto colectivo com Imra, que 

Lisabel elaborou, em contexto individual, as primeiras propostas para os enunciados 

correspondentes. De modo análogo, no que diz respeito às actividades de avaliação, a 

construção da primeira versão do enunciado de cada actividade, levada a cabo por 

Lisabel em contexto individual, foi sempre precedida da escolha, em contexto 



 117 

colectivo, dos temas matemáticos sobre os quais a actividade incidiria. A importância 

do contexto colectivo no contexto individual foi notória, ainda, na clarificação do grau 

de intervenção de cada uma das professoras nos momentos de decisão dos níveis a 

atribuir aos alunos. Relembre-se que foi em contexto colectivo que Lisabel 

manifestou o desejo de contar com a colaboração de Imra nas decisões classificativas 

finais, tendo esta última professora vincado, na discussão que então se gerou, o seu 

entendimento de que a responsabilidade respeitante às classificações a atribuir seria, 

fundamentalmente, de Lisabel. Em face da evidência empírica exposta, concluímos 

que o trabalho desenvolvido em contexto colectivo teve sobretudo um papel 

estruturante do trabalho desenvolvido por Lisabel em contexto individual.  

 Diga-se que a relação entre os contextos de prática colectivo e individual não 

ocorreu apenas no sentido sugerido acima. Na verdade, foi também visível a 

influência do contexto de prática individual de Lisabel no contexto colectivo 

estabelecido com Imra. Recordemos, por exemplo, que foi a professora Lisabel quem 

transpôs para o contexto colectivo, logo na primeira reunião observada, as suas 

dúvidas sobre se as actividades de avaliação deveriam ser, ou não, realizadas a pares. 

As discussões ocorridas desde então em torno desta questão deixaram claro tratar-se 

de um assunto que rapidamente abandonou a esfera individual transformando-se numa 

problemática respeitante ao contexto colectivo. Ao transportar para o contexto 

colectivo as suas inquietações, Lisabel tornou-o mais rico. Julgamos, no entanto, que 

tal só foi possível por estarmos em presença de um contexto de verdadeira 

colaboração profissional, marcado por um clima de confiança que tornou natural o 

assumir, por parte do colectivo, dos problemas individuais. 

 É importante salientar que as interacções entre os dois contextos de prática não 

ocorreram exclusivamente num sentido ou no outro. Os dados empíricos que 

recolhemos sugerem, em linha com os resultados de Santos (2000), um processo 

cíclico de influências. Para uma melhor compreensão do que acabámos de afirmar, 

fixemos a nossa atenção nos processos de discussão em torno dos testes e das 

actividades de avaliação a pares. Em relação a qualquer dos instrumentos de avaliação 

anteriores, antes da elaboração dos enunciados respectivos, teve lugar, em contexto 

colectivo, a escolha dos temas matemáticos a abordar. Coube depois a Lisabel, em 

contexto individual, a construção de primeiras versões para os enunciados em questão. 

Posteriormente, de novo em contexto colectivo, procedeu-se ao escrutínio destas 

primeiras versões, a fim de equilibrar o seu grau de dificuldade. Finalmente, foram da 
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exclusiva responsabilidade de Lisabel as versões finais dos enunciados, cabendo a 

esta professora a decisão de ter em conta, ou não, as sugestões resultantes do 

escrutínio colectivo. Para além de evidenciar um carácter cíclico, o processo agora 

descrito demonstra que o contexto de colaboração experienciado com Imra deixou a 

Lisabel o espaço de manobra necessário para que esta professora pudesse adequar, em 

contexto individual, as decisões tomadas a nível colectivo. Deste modo, tal como 

preconizado por Sanches (1995), foi garantido que a colaboração profissional entre as 

duas professoras não se constituía como um entrave ao exercício da autonomia 

individual. 

 

A evidência empírica recolhida possibilita a resposta que a seguir 

apresentamos à terceira das questões orientadoras da nossa investigação.  

 

− Que relações existem, em termos de avaliação sumativa, entre o contexto de 

prática colectivo e o contexto de prática individual? 

  

O trabalho desenvolvido em contexto colectivo assumiu-se como um factor de 

simplificação das questões com que Lisabel se confrontou a propósito da 

avaliação sumativa. As discussões ocorridas em colectivo permitiram que a 

professora Lisabel se pudesse concentrar na resolução dos aspectos mais 

específicos dos problemas que a vertente sumativa da avaliação lhe 

apresentou. A influência do contexto individual de Lisabel no contexto 

colectivo fez-se sentir, sobretudo, através da transposição para o grupo das 

preocupações sentidas por esta professora em relação à avaliação sumativa. 

As interacções entre o contexto colectivo e o contexto individual sugeriram um 

processo cíclico de influências, em que os trabalhos desenvolvidos num 

contexto e no outro se completaram e reforçaram. A colaboração profissional 

em termos das decisões respeitantes à avaliação sumativa, não resultou num 

impedimento do livre exercício da autonomia individual por parte da 

professora Lisabel.   
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Balanço reflexivo e propostas para futuros trabalhos 

 

 Encontrando-se este estudo na sua fase final, julgamos que é oportuno fazer 

agora um balanço reflexivo da forma como ele decorreu. Em relação ao problema 

escolhido, consideramos que as expectativas com que iniciámos este trabalho não 

foram defraudadas. Por um lado, olhar com atenção o processo que culmina nas 

decisões sobre as classificações a atribuir aos alunos fez com que repensássemos 

alguns aspectos da nossa prática. Por outro lado, a possibilidade de recolher e analisar 

evidência empírica sobre o trabalho dos professores de Matemática em diferentes 

contextos profissionais foi aliciante ao longo de toda a investigação. 

Do ponto de vista metodológico, entendemos que a escolha do paradigma 

interpretativo propiciou o estabelecimento de relações próximas entre o investigador e 

os professores que colaboraram na investigação. Tal proximidade, consubstanciada na 

confiança mútua, criou um clima propício a que o estudo pudesse caracterizar as 

práticas de avaliação sumativa dos professores, a partir da forma como estes as 

perspectivam. Foi possível, assim, construir um estudo mais sobre avaliadores do que 

sobre avaliação, facto que nos parece interessante.    

 Apesar do que referimos acima, entendemos que a nossa investigação encerra 

limitações. Desde logo, só recolhemos dados acerca do contexto individual a 

propósito das decisões classificativas de final de período. Assim, ficaram por 

acompanhar, com detalhe, os processo que rodearam a construção, em contexto 

individual, dos vários instrumentos de avaliação utilizados. Para além disto, e mais 

importante, o facto de termos circunscrito a nossa recolha de dados aos dois primeiros 

períodos lectivos, conduziu a que não pudéssemos analisar as decisões classificativas 

de final de ano. 

 Quanto a propostas para futuros trabalhos, pensamos que seria relevante levar 

a cabo uma investigação, centrada nos processos que envolvem a avaliação sumativa, 

ao longo de todo um ano lectivo. Além disto, temos a consciência que o contexto 

colectivo que estudámos foi muito particular, quer pela estreita colaboração 

profissional que o caracterizou, quer pela profundidade com que as questões foram 

nele discutidas. Fica no ar, então, a curiosidade de saber se analisar os mesmos 

fenómenos num outro contexto colectivo conduziria a conclusões semelhantes às 

nossas.   
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ANEXO I  

Guião da primeira entrevista com a professora Lisabel 

BLOCOS OBJECTIVOS QUESTÕES 

Motivação 
Motivar o 

entrevistado 

Relembrar o tema do trabalho e garantir a 
confidencialidade no tratamento dos dados 
recolhidos 

Dados 
pessoais 

Recolher 
informação acerca 

de aspectos de 
natureza pessoal do 

entrevistado 

• Que idade tem?    
• Qual é a sua formação académica? 
• Escolheu ser professora? Porquê?         
• Há quantos anos exerce a actividade? 
• Como foi o seu percurso profissional? 

Contextos de 
prática 

Recolher 
informação acerca 
da forma como o 

entrevistado 
perspectiva os 

contextos individual 
e colectivo na sua 

prática profissional 

• Costuma trabalhar com outros 
professores de matemática? Em que 
situações? Porquê?  
• Que contributos julga que o facto de 
trabalhar colectivamente lhe pode trazer 
enquanto profissional?   
• Existem áreas da sua prática em que 
privilegie o contexto individual? Quais? 
Porquê? 

Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 
 
 

Recolher 
informação acerca 

da postura do 
entrevistado face à 

avaliação das 
aprendizagens dos 

alunos em particular 
no que diz respeito à 
avaliação sumativa 

• O que significa para si avaliar as 
aprendizagens de um aluno?  
• Que instrumentos de recolha de 
informação utiliza no processo de avaliação? 
Com que objectivos? Que tratamento faz 
dessa informação?  
• Algum dos instrumentos tem mais peso 
que os outros? Porquê?           
• Costuma dar feedback aos seus alunos 
acerca dos desempenhos deles? Como? (Por 
exemplo quando vê produções escritas)     
• Costuma clarificar perante os alunos os 
critérios de avaliação quando lhes propõe 
uma tarefa? Como?  
• O que faz se a maioria dos alunos de uma 
turma obtiver classificações baixas num 
momento formal de avaliação? E se forem 
altas?  
• Costuma pedir aos alunos que se auto-
avaliem? Como? Em que momentos? 
• Que peso tem a auto-avaliação dos 
alunos nas classificações que lhes atribui?   
• Que aspectos tem em conta quando 
decide qual a classificação de final de 
período a atribuir a um aluno?                                                                
• O processo de atribuir classificações 
desperta-lhe algum sentimento? Qual? 
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ANEXO II  

Guião da segunda entrevista com a professora Lisabel 

 

 

• Referir todos os registos consultados durante o processo de atribuição das 

classificações do primeiro período. 

  

 

• Explicitar que outros dados, para além dos registos escritos, foram tidos em conta 

na atribuição das classificações.  

 

 

• Explicar como surgiu a nota de cada um dos alunos a partir dos dados 

considerados, dando particular atenção aos casos em que existiu maior dúvida. 

 

 

• Explicar se e como foram ponderadas as consequências da atribuição de cada uma 

das classificações. 

 

 

• Explicar se existem algumas implicações para as classificações atribuídas que 

resultem do facto de os alunos pertencerem àquela turma em particular. 
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ANEXO III  

Guião da terceira entrevista com a professora Lisabel 

 

 

• Referir todos os registos consultados durante o processo de atribuição das 

classificações do segundo período.  

 

 

• Explicitar que outros dados, para além dos registos escritos, foram tidos em conta 

na atribuição das classificações.  

 

 

• Explicar como surgiu a nota de cada um dos alunos a partir dos dados 

considerados, dando particular atenção aos casos em que existiu maior dúvida. 

 

 

• Explicar se e como foram ponderadas as consequências da atribuição de cada uma 

das classificações. 

 

 

• Explicar se existem algumas implicações para as classificações atribuídas que 

resultem do facto de os alunos pertencerem àquela turma em particular. 

 

 

• Explicar se e como foram tidas em conta as classificações do primeiro período na 

atribuição das classificações do segundo período. 
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ANEXO IV  

Estrutura da avaliação das aprendizagens dos alunos no primeiro período 

 

 

Avaliação 9ºAno 
Ano lectivo 2006/2007 

 
 

• 1º Período 
 
⊕ 1º teste – última semana de Outubro (26/10 e 27/10); 1 bloco – 30% 
          Números Reais 
 
 
⊕ 2º teste – última semana de Novembro (23/11 e /2411); 1/2 bloco – 20% 
          Proporcionalidade inversa 
 
 
⊕ 4 Actividades de avaliação pequeninas a realizar sem aviso prévio; 20 min – 5% 
cada 
 
     1ª) Operações c números reais + intervalos; antes das inequações 
 
     2ª) Inequações (inequação resolvida p criticar + problema) 
 
     3ª) Análise de gráficos 
 
     4ª) Sistemas de equações 
 
 
⊕ Actividade de Avaliação “Memórias Matemáticas de um Estudante” – 10% 

    Data final de entrega – 3 de Novembro 

• Desenvolver em casa durante o Capítulo dos “Números Reais”com o apoio das 

aulas de Estudo Acompanhado (conforme Projecto da Matemática) 

• Texto semanal sobre um aspecto das respectivas aulas, escolhido pelos alunos 

(tipo diário); pode ser complementado com extras; comentário aspecto 

curioso, o que gostaram e não gostaram, relacionar com a vida real. 

• Apresentação dos trabalhos na EVEC (2º período) – jornal de parede com os 

trabalhos mais interessantes. 
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ANEXO V  

Orientações gerais para a avaliação definidas pelo Departamento de Matemática 
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ANEXO VI  

Estrutura da avaliação das aprendizagens dos alunos no segundo período 
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ANEXO VII 

Matriz do primeiro teste  
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ANEXO VIII 

Grelha de classificação do Trabalho Interdisciplinar de Geometria 
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ANEXO IX 

Grelha de suporte à decisão classificativa do primeiro período 
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ANEXO X 

Grelha de suporte à decisão classificativa do segundo período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


