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Resumo 

 

O presente estudo centra-se na problemática geral da avaliação tendo como 

objetivo principal analisar de que modo, uma professora do 2.º ciclo do ensino básico, 

promove a regulação das aprendizagens dos alunos, em contexto de Congresso 

Matemático. Pretendeu-se, assim, aprofundar o conhecimento sobre como, no 

quotidiano da aula, a avaliação está integrada no processo de ensino e aprendizagem. 

O quadro teórico integra duas temáticas essenciais: a avaliação das 

aprendizagens e as discussões coletivas perspetivando as suas práticas e desafios. 

O estudo seguiu uma metodologia qualitativa centrada no paradigma 

interpretativo tendo sido realizado um estudo de caso instrumental com uma professora. 

A recolha de dados foi feita através de duas entrevistas semiestruturadas à professora, 

da observação das aulas em que foram realizados dois Congressos Matemáticos, da 

reflexão sobre estas aulas e da análise de documentos considerados significativos. Os 

dados recolhidos foram objeto de análise de conteúdo qualitativa que teve por referência 

um sistema de categorias elaborado com base nos dados recolhidos, nas questões do 

estudo e no referencial teórico.  

As conclusões apontam para que, durante os Congressos Matemáticos, as 

intervenções da professora tiveram uma intencionalidade formativa, o que contribuiu 

para apoiar as aprendizagens matemáticas dos alunos. Evidenciam, também, que há uma 

forte relação entre as intervenções que têm subjacente uma intencionalidade reguladora 

e a regulação das aprendizagens. Permitem, ainda, destacar que a avaliação no 

momento, no quotidiano da aula, está relacionada com o modo como o professor usa o 

feedback, lida com o erro e gere a participação dos alunos. 

 

Palavras-chave: Práticas do professor; avaliação reguladora; congresso matemático; 

feedback; gestão do erro 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This study is focused on the general problem of evaluation and the main 

objective is to analyze how a mathematics teacher of upper primary school promotes the 

regulation of students' learning in the context of a “math congress”. So, it was intended 

to deepen the knowledge about how, in the everyday life of the classroom, the 

assessment is integrated into the teaching and learning process. 

The theoretical framework addresses two main themes: (a) learning assessment 

and (b) collective discussions: practices and challenges.  

Methodologically, this study is framed on a qualitative approach and the 

interpretative paradigm, within which was accomplished an instrumental case study 

with a fifth grade teacher. Data collection was done via two semi-structured interviews 

with the teacher, observations of classes in which were held two “math congress”, a 

reflexive activity, with the teacher, focused on these classes and the analysis of relevant 

documents. The empirical data were subjected to a qualitative content analysis. A 

system of categories based on the data collected, the study issues and the theoretical 

framework, guided this analysis. 

The findings suggest that during the “math congress”, teacher’s interventions 

had a formative intentionality, which helped to support students’ mathematics learning. 

In addition, the study provides evidence that there is a strong relationship between 

teacher interventions that have an underlying regulatory intention and the regulation of 

learning. Besides, the findings suggest that the assessment in moment, in the everyday 

life of the classroom, is related to how the teacher uses the feedback, handles the error 

and manages the participation of the students. 

 

 

 

Keywords: teachers’ practices; assessment for learning; mathcongress; 

feedback; number sense; error management 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

Motivações 

Esta investigação decorre da minha insatisfação, insegurança e inquietação face à 

avaliação do desempenho dos alunos. Tenho-me vindo a aperceber, ao longo do meu 

percurso profissional, do paradoxo entre a importância da avaliação no nosso sistema de 

ensino para os professores, alunos e pais (uma avaliação sumativa ou certificativa) e a 

pouca importância dada à avaliação inerente ao próprio processo de ensino e 

aprendizagem, a avaliação que é impulsionadora do próprio ato de aprender por 

acontecer no momento de interação entre alunos, professores, conteúdos matemáticos 

sendo por isso muitas vezes informal. Também tenho sentido a ambivalência entre “as 

certezas da avaliação,” preconizadas por muitos de nós, professores, escudando-nos nas 

“grelhas e fórmulas” e na desejada “transparência da nossa forma de avaliação” 

tornando-nos “juízes quase infalíveis” das aprendizagens, quando munidos, ou direi, 

“escondidos” atrás de instrumentos ditos intocáveis. Muitas vezes a preocupação é não 

“dar margem à dúvida”, garantir que não poderemos ser questionados pela nossa 

avaliação, mais do que certificarmo-nos se verdadeiramente os nossos alunos aprendem 

ou como os podemos ajudar a aprender mais.  

No entanto, muitas vezes, mesmo atrás destas aparentes certezas encontramos um “certo 

nevoeiro”, uma certa resistência à reflexão e à tomada de consciência das nossas 

escolhas. Quando é preciso falar com profundidade e conhecimento de causa sobre a 

avaliação “reina o silêncio”, fica uma interrogação no ar e a defesa é mesmo a fuga. 

Segundo Perrenoud (1993, p. 171) a frase “Não mexam na minha avaliação!” constitui o 

grito de alerta que evoca essa insegurança de que falo e que o autor traduz com a 

imagem de um novelo em que basta puxar uma ponta para que ele se desfie. De acordo 

com este autor, mexer na avaliação significa pôr em questão um conjunto de equilíbrios 

frágeis e parece representar uma vontade de destabilizar a prática pedagógica e o 

funcionamento da escola. Perante este grito de alerta que me tocou, só posso ter duas 

atitudes como defende o próprio autor: ou renunciar a mexer-lhe ou “atirar-me de 
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cabeça” e mergulhar nas descobertas de uma investigação sobre uma avaliação em sala 

de aula.  

Na minha perspetiva, e também na minha prática, fui dando intuitivamente cada vez 

mais importância às vivências do quotidiano da minha sala de aula tentando aperceber-

me da forma como os meus alunos aprendiam e reagiam às atividades propostas e fui 

tentando ir-lhes dando pequenas pistas que fossem sustentando a sua aprendizagem 

tentando um equilíbrio difícil: não lhes facilitar “demasiado a vida”, deixando margem 

para o desafio, mas também não me afastando demasiado, deixando-os sós e 

eventualmente bloqueados, acentuando ou criando resistências face à Matemática. Fui-

me apercebendo que se queria que os meus alunos aprendessem, era no contexto da sala 

de aula que teria de “os alimentar e nutrir” acompanhando-os a par e passo na realização 

dos seus trabalhos e dos seus processos de elaboração mental, fazendo-os refletir sobre a 

sua própria aprendizagem e permitindo-lhes gerirem os próprios processos de regulação. 

Porque estou convicta que a relação com a Matemática é construída na relação professor 

e aluno assente numa responsabilização mútua em que o professor assume o papel de 

maior responsabilidade na construção dessa relação, escolhi um olhar sobre a ação do 

professor na interação com os seus alunos. Muitas são as questões que tenho nesta 

perspetiva: Como pode a avaliação apoiar a aprendizagem? Como pode a avaliação 

melhorar a aprendizagem dos alunos? Como pode a avaliação tornar-se numa rotina na 

atividade da sala de aula, em vez de uma interrupção da mesma? Que tipos de interações 

poderão suscitar questões para reflexão na aula? Como fomentar nos alunos autonomia 

para gerir os seus próprios processos de aprendizagem? 

 

Relevância do estudo 

O Programa de Matemática do Ensino Básico (DGIDC, 2007) refere uma ligação 

estreita entre a gestão curricular e a avaliação. Salienta que a avaliação tem uma função 

formativa que lhe permite apreciar o progresso dos alunos, diagnosticar problemas e 

insuficiências na sua aprendizagem e no seu trabalho, verificando-se ou não a 

necessidade de alterar a planificação do professor e a sua ação didática. Refere ainda 

que “é necessária uma avaliação continuada posta ao serviço da gestão curricular de 

carácter formativo e regulador” (p. 12). O PMEB especifica ainda que a avaliação deve 

ser congruente com o programa, constituir uma parte integrante do processo ensino-
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aprendizagem, usar uma diversidade de formas e instrumentos de avaliação, ter 

predominantemente um propósito formativo, decorrer num clima de confiança em que 

os erros e as dificuldades dos alunos são encarados por todos de forma natural e como 

ponto de partida para novas aprendizagens e ser transparente para os alunos e para as 

suas famílias, baseando-se no estabelecimento de objetivos claros de aprendizagem. No 

ponto que se refere à avaliação como uma parte integrante do processo ensino-

aprendizagem, entende-se “a avaliação como um processo contínuo, dinâmico e em 

muitos casos informal” (DGIDC 2007, p. 12).  

Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (NCTM, 2007) explicitam no 

Princípio da Avaliação que esta deve apoiar a aprendizagem de uma matemática 

relevante e fornecer informações úteis, quer para os professores, quer para os alunos, 

constituindo uma parte integrante do ensino. Enfatiza que “a avaliação não deverá ser 

meramente feita aos alunos; pelo contrário, ela deverá ser feita para os alunos, para os 

orientar e melhorar a sua aprendizagem” (NCTM, 2007, p. 23).  

Contudo, diversos estudos realizados sobre práticas de avaliação dos alunos evidenciam 

que a avaliação formativa parece estar afastada das práticas quotidianas dos professores 

(Pinto & Santos, 2006). No que respeita, em particular, o ensino da Matemática em 

Portugal, esta situação parece prender-se com a dificuldade que os professores têm de 

sistematizar a informação em situações mais informais de avaliação, a sobrecarga de 

trabalho que a avaliação formativa acarreta, porque aumentam os momentos de 

avaliação e a desconfiança nos instrumentos não tradicionais e nos processos informais 

de avaliação (Santos, 2003a).  

Os mesmos autores salientam que a ideia dominante de avaliação é esta estar ligada aos 

momentos formais, tendo como finalidade uma avaliação quantitativa ou qualitativa que 

traduz uma informação clara a todos os intervenientes do processo e também a outros, 

que não professores e alunos. No entanto, Pinto e Santos (2006) enfatizam o momento 

de trabalho quotidiano como o momento crucial para a construção das aprendizagens, 

valorizando as interações avaliativas do professor durante a aula. Citam Perrenoud ao 

referirem o trabalho realizado no quotidiano de uma sala de aula como um “momento de 

grande importância na fabricação do sucesso ou insucesso nas aprendizagens”, 

momento, este, considerado pelo autor, como um dos mais intensos da interação 

pedagógica.  
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Fernandes (2005, p. 68) refere que a regulação das aprendizagens é “orientada para o 

desenvolvimento dos processos complexos de pensamento dos alunos, das 

aprendizagens profundas (com compreensão) e das estratégias de resolução de 

problemas” apontando para que se desenvolva “num ambiente interativo em que é dada 

particular relevância aos processos metacognitivos e cognitivos dos alunos, à 

autoavaliação, ao autocontrolo e consequentemente aos processos de autorregulação das 

aprendizagens. Neste sentido, o autor aponta como um dos papéis do professor, “o de 

contribuir para o desenvolvimento das competências metacognitivas dos alunos, das 

suas competências de autoavaliação e também de autocontrolo” (p. 68) e considera 

central a natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos. 

Esta ideia tem eco no PMEB na medida em que explicita a necessidade de em todo o 

percurso de ensino aprendizagem serem fundamentais todos os momentos de reflexão, 

discussão e análise crítica, envolvendo os alunos, pois estes aprendem não só a partir 

das atividades que realizam, mas sobretudo da reflexão que efetuam sobre essas 

atividades (DGIDC, 2007, p. 11). “A reflexão e a comunicação são processos 

intimamente relacionados na aprendizagem matemática já que a comunicação com o 

intuito de estimular a reflexão poderá tornar-se uma componente natural da 

aprendizagem matemática” (NCTM, 2007, p. 67) “constituindo a comunicação uma 

parte essencial da educação matemática” (NCTM, 2007, p. 66). 

Muitos são os contextos de sala de aula em que a reflexão e a comunicação poderão ser 

desenvolvidas. Fosnot e Dolk (2001, 2002,) consignam as salas de aula como 

comunidades de aprendentes envolvidos em atividades, discurso e reflexão. Depois de 

uma atividade de investigação, que tem por ponto de partida um problema, e da escrita 

das soluções e conjeturas, é convocado um Congresso Matemático (“mathcongress”, p. 

34). Este congresso é mais do que uma partilha de estratégias de resolução na turma. 

Tem uma dinâmica própria que ajuda os alunos, vistos como jovens matemáticos em 

ação, a tornarem-se membros da comunidade matemática da aula, comunicando as suas 

ideias, soluções, problemas, provas e conjeturas uns aos outros, ideias que “se vão 

tornando verdadeiras” quando esta comunidade as aceitar como verdadeiras. No 

Congresso Matemático os alunos defendem o seu pensamento que se foi construindo 

fora do congresso, em momentos de trabalho onde emergiram ideias, estratégias que 

foram tomando forma ao longo do trabalho com a tarefa proposta (Dolk & Fosnot, 

2002).  
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Os Congressos Matemáticos surgem como uma forma de incentivar e apoiar a 

comunicação oral e escrita e muito em particular, a explicação, discussão e 

argumentação de ideias matemáticas. Uma comunicação na sala de aula baseada na 

partilha de ideias matemáticas permite a interação de cada aluno com as ideias expostas 

para se poder apropriar delas e aprofundar as suas. A comunicação permite aprender e 

contribui para uma melhor compreensão do próprio pensamento (Boavida, Paiva, 

Cebola, Pimentel, 2008, p. 61). Para Bishop e Goffree (1986) a comunicação é 

considerada um pilar essencial das aprendizagens matemáticas pela sua função decisiva 

na construção de significados sendo através da comunicação, da troca de ideias, que os 

conhecimentos são partilhados e entendidos por cada um. A comunicação desempenha 

um papel muito importante que é o de permitir que um modelo de pensamento de um 

aluno se transforma num modelo para pensar dos restantes (Fosnot & Dolk, 2001). 

Considerando a aprendizagem matemática uma ação que ocorre na interação entre o 

professor, os alunos e o conteúdo matemático e a regulação uma ação que ocorre 

durante o processo de ensino e aprendizagem a partir dessas interações, escolhi como 

contexto de trabalho os Congressos Matemáticos (Fosnot & Dolk, 2001, 2002), por 

considerar que favorecem essas interações. O professor cria o clima onde decorre a 

aprendizagem, começando por definir muito claramente as regras que orientam as 

discussões na sala de aula e modela o tipo de questões e interações que pretende ver nos 

seus alunos (Lovin & Van Walle, 2006). Lovin e Van Walle (2006) referem a 

importância das comunidades matemáticas de aprendizagem, no sentido de Hierbert, 

que as caracteriza como uma cultura produtiva de sala de aula na qual os alunos 

aprendem uns com os outros, bem como a partir da sua própria atividade reflexiva.  

 

O problema e as questões de investigação   

O presente trabalho centra-se na problemática geral da avaliação tendo como foco 

principal a avaliação reguladora das aprendizagens, em contexto de Congresso 

Matemático.  

Neste âmbito, tendo em vista aprofundar o conhecimento sobre como, no quotidiano da 

aula, a avaliação está integrada no processo de ensino e aprendizagem e quais os seus 

efeitos, pretendi analisar de que modo, uma professora do 2.º ciclo, promove a 
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regulação das aprendizagens dos alunos em contexto de Congresso Matemático, 

procurando para o efeito responder às seguintes questões: 

1- Que tipo de decisões toma a professora na preparação de um Congresso 

Matemático de modo a regular as aprendizagens dos alunos?  

2- Que tipo de intervenções realiza a professora durante a realização de um 

Congresso Matemático? Como usa o feedback? Como gere a participação dos alunos? 

Como lida com o erro? 

3- Que desafios enfrenta a professora na regulação das aprendizagens dos alunos 

em contexto de Congresso Matemático? O que os origina? Como lida com estes 

desafios? 

 

O estudo foi organizado em seis capítulos de que a Introdução é o primeiro. No segundo 

capítulo debruço-me a avaliação das aprendizagens, fazendo um enquadramento 

histórico-social da avaliação ao longo dos tempos, uma breve alusão aos princípios 

orientadores para a avaliação em Matemática assim como à avaliação reguladora das 

aprendizagens, dando especial atenção às estratégias de autorregulação. No terceiro 

capítulo, apresento diferentes perspetivas sobre a comunicação e o discurso na aula de 

Matemática, foco-me na importância, preparação e concretização de discussões 

coletivas e apresento um caso particular dessas discussões: o Congresso Matemático. O 

capítulo quatro define as orientações metodológicas do estudo, a forma de seleção e as 

características dos participantes e o processo de recolha e análise de dados. O capítulo 

cinco refere-se à análise dos dados e à descrição do caso. O capítulo seis apresenta as 

conclusões do estudo e algumas implicações.  
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Capítulo 2 – Avaliação das aprendizagens 

 

“Não mexam na minha avaliação!” 

Philippe Perrenoud 

 

Neste capítulo, começo por fazer um breve enquadramento histórico-social da avaliação 

das aprendizagens ao longo dos tempos, no contexto dos diferentes paradigmas que lhe 

estão associados. De seguida, apresento alguns dos princípios orientadores para a 

avaliação em Matemática, e faço referência à forma como surgem no Programa de 

Matemática do Ensino Básico português. Centro-me depois no desenvolvimento do 

conceito de avaliação formativa, na importância da avaliação reguladora das 

aprendizagens no quotidiano, e na abordagem positiva do erro. Por fim, apresento 

algumas estratégias que permitem a regulação do processo ensino aprendizagem, dando 

especial destaque ao feedback oral. 

 

Enquadramento histórico-social 

Cada vez ganha mais força a ideia de uma avaliação que não pode ser vista só como um 

processo externo ao ensino e à aprendizagem, e que apenas procure responder às 

exigências sociais da educação, de acordo com as políticas educativas vigentes 

(Santiago, Donaldson, Looney & Nusche, 2012). A avaliação deve assumir um papel 

muito importante em termos pedagógicos na sociedade em que vivemos, pois para além 

de nos fornecer dados relevantes sobre o desempenho escolar dos alunos, dá-nos 

informações para os poder ajudar a fazer um percurso de aprendizagem de qualidade 

(Pinto & Santos, 2006). Estas conceções, estão próximas dos dois grandes quadros 

conceptuais da avaliação e das suas funções: a avaliação como medida — associada à 

avaliação sumativa, em que a principal preocupação é o controlo do desempenho 

escolar dos alunos — e a avaliação como um instrumento de regulação pedagógica — 

em que a avaliação é olhada como um processo de produção de informação para ser 

utilizada na melhoria do processo de ensino e aprendizagem (Santos & Pinto, 2006). 

Esta forma de olhar a avaliação, foi algo que foi ganhando relevo com o passar dos 

tempos. À semelhança de outras evoluções que foram surgindo no campo da educação, 
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também a avaliação sofreu várias concetualizações ao longo do último século. Santos 

(2006) refere que, embora não havendo unanimidade entre vários autores na definição 

dos diversos momentos dessa evolução, todos convergem para o reconhecimento de 

quatro grandes ideias estruturantes que marcaram a avaliação: a avaliação como 

medida; a avaliação como uma congruência entre os objetivos e os desempenhos dos 

alunos; a avaliação como um julgamento de especialistas; a avaliação como uma 

interação social complexa. Guba e Lincoln (1989) denominam estes momentos como as 

quatro gerações da avaliação.  

Na primeira geração — avaliação como uma medida — o objetivo pedagógico da escola 

estava centrado em ensinar aos alunos o que se tinha por ser verdade; estes 

demonstravam o domínio dos "factos", reproduzindo mecanicamente o que lhes era 

ensinado. O papel do professor, era o de um técnico que transmitia os saberes aos 

alunos, e aplicava, após um período de ensino, os instrumentos de medida psicométrica 

que estavam disponíveis. As dificuldades de aprendizagem eram atribuídas aos próprios 

alunos, e o erro era encarado como um sinal de falha e de ignorância do aluno, sem 

qualquer valor informativo sobre a natureza das suas dificuldades (Pinto & Santos, 

2006). A avaliação era encarada como a medição da diferença entre o modelo do 

professor e a reprodução feita pelo aluno (Pinto & Santos, 2006). Procurava-se a 

neutralidade e a objetividade do professor, e a avaliação era referida a uma norma ou 

padrão, sendo os resultados dos alunos comparados com os de outros grupos de alunos 

(Fernandes, 2005). Assim, as funções da avaliação desta primeira geração centram-se na 

seleção, orientação e certificação, dando resposta a necessidades de natureza social que 

vão ao encontro das exigências do sistema, não havendo por isso lugar para a regulação 

da aprendizagem, até porque não é reconhecida a possibilidades de mudanças através de 

uma intervenção reguladora do processo ensino aprendizagem (Pinto & Santos, 2006). 

Nesta fase, a avaliação voltada exclusivamente para os resultados dos alunos, não 

levava em consideração outros fatores, como por exemplo os programas e o 

desenvolvimento dos currículos, não fornecendo informações úteis sobre os mesmos.  

Foi Ralph Tyler, investigador norte americano, que pela primeira vez se referiu à 

necessidade de se formularem objetivos que pudessem definir mais concretamente o que 

se estava a avaliar, tendo tido uma grande influência na educação e na avaliação 

(Fernandes, 2004). Surge assim, por sua sugestão, o currículo organizado em torno de 

objetivos que permitia perceber os pontos fortes e fracos na conceção de um programa 
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curricular, passando os objetivos a constituir o sistema de referência do processo 

avaliativo. O papel do avaliador passou a ser o de descrever os padrões de força e 

fraqueza em relação aos objetivos definidos, sendo a avaliação entendida como a 

“operação pela qual se determina a congruência entre o desempenho e os objetivos” 

(Hadji, 1994, p. 36). Este período é conhecido pela segunda geração de avaliação a que 

Guba e Lincoln (1989) chamam geração da descrição, na medida em que a avaliação 

permite descrever os objetivos atingidos pelos alunos, comparando-os com o sistema de 

referência baseado em critérios. Começa a ser implementado o modelo da pedagogia 

por objetivos, sendo os conteúdos programáticos divididos em pequenas unidades de 

ensino, e as tarefas hierarquizadas das mais simples para as mais complexas, de acordo 

com a taxonomia de Bloom (Bloom, Hastings & Madaus, 1971). A relação professor 

aluno é agora favorecida centrando-se o modelo pedagógico no formar. Passam a ser 

consideradas três formas de avaliação: avaliação diagnóstica, formativa e sumativa 

(Pinto & Santos, 2006). Apesar de as funções de seleção, orientação e certificação do 

período anterior se terem mantido, a avaliação apresenta nesta fase uma vertente 

reguladora oferecida pela avaliação formativa. No entanto, esta é pontual e retroativa na 

medida em que ocorre após um período de ensino e o professor não deteta as 

dificuldades dos alunos no decorrer do processo de ensino aprendizagem (Allal, 1986).  

A geração seguinte, nasce da necessidade de ultrapassar as falhas ou pontos 

considerados mais frágeis na avaliação da geração anterior (Fernandes, 2004). Surgiram 

nesta época, vários modelos avaliativos que tinham por preocupação central a 

sistematização da própria ação de avaliação. Assim, por um lado, surgia o 

aprofundamento da perspetiva de Ralph Tyler em que se tentava o desenvolvimento de 

uma tecnologia ao serviço dos objetivos e da sua medida, ou seja, o seu interesse 

centrava-se no desenvolvimento dos instrumentos que sustentam a avaliação (Pinto & 

Santos, 2006); por outro lado, passa a considerar-se que a avaliação não se reduz à 

recolha de informação, mas também inclui o processo de julgamento sobre essa 

informação (Pinto & Santos, 2006). Assim, o professor passa a assumir o papel de um 

“juiz” em que aprecia e decide de acordo com os dados recolhidos, passando a 

considerar-se a avaliação como responsabilidade dos especialistas (Pinto & Santos, 

2006). A noção de avaliação formativa altera-se, passando a ser considerada como 

fazendo parte do processo ensino aprendizagem. As dificuldades passam a ser detetadas 

no momento, permitindo assim, uma adequação do próprio ensino às necessidades dos 
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alunos - avaliação contínua e interativa (Allal, 1986). Este período foi influenciado 

pelas perspetivas cognitivistas, e como tal, pretendia-se acima de tudo entender como o 

aluno pensava para ajudá-lo a autocorrigir-se e não tanto corrigir os seus erros. Esta fase 

é considerada a terceira geração de avaliação.  

Nos anos 90, a partir da afirmação do paradigma construtivista, surge uma avaliação de 

natureza mais complexa, construída socialmente através de uma teia de relações. Nestas 

relações, existem processos de comunicação intencional entre os diversos atores, 

discutem-se pontos de vista diferentes obtendo, através da explicitação das divergências, 

consensos (Pinto & Santos, 2006). Neste período, conhecido pela quarta geração (Guba 

& Lincoln, 1989), a avaliação é pois encarada como um processo de interação e 

negociação entre os diversos atores envolvidos, onde é possível estes apresentarem as 

suas reivindicações e preocupações de uma forma ativa, com o objetivo de evoluir em 

termos de aprendizagem. Em termos pedagógicos, o processo assenta no modelo 

aprender (Pinto & Santos, 2006), influenciado pela perspetiva construtivista. Esta 

perspetiva defende que os alunos constroem o seu próprio conhecimento através de um 

processo pessoal de atribuição de significado ao que se está a aprender, fazendo-se por 

isso o acesso ao saber de uma forma direta (Santos, 2006). Neste modelo, o professor 

passa a desempenhar o papel de organizador de contextos e de acompanhante dos 

alunos nos processos de aprendizagem. O erro assume uma importância fulcral, uma vez 

que permite aceder aos processos mentais dos alunos e compreender como eles pensam, 

passando a ser encarado como uma fonte rica de informação, quer pelo professor, quer 

pelo aluno (Santos, 2006). A autora sublinha que o objetivo é tornar o aluno capaz de 

identificar e perceber as suas dificuldades e de encontrar meios para as ultrapassar, 

surgindo a autoavaliação como uma forma privilegiada de avaliação, em que se 

considera o aluno como o principal agente regulador da sua aprendizagem. 

A evolução do significado e das funções da avaliação são o resultado da evolução da 

sociedade, dos sistemas de ensino e das suas relações com o mundo do trabalho e com a 

própria noção de cultura. Verifica-se pois, que a avaliação tem um papel social 

relevante. Esta traduz a capacidade de uma geração para dar respostas ao progresso do 

seu país, sendo notória a preocupação dos professores e educadores para preparar os 

alunos para as exigências emergentes da vida em sociedade. Existe uma grande 

preocupação na sociedade em que vivemos, em “proporcionar condições que permitam 

uma democratização do ensino de forma a construir-se uma escola com todos e para 
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todos e garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso 

e sucesso escolares” (Lei de Bases 1986, art.º2.º). Benavente (1994), chama a atenção 

para a distinção entre democratização do acesso e democratização do sucesso, uma vez 

que atualmente a questão se centra mais no sucesso que deve ser alcançado por todos. 

Apesar do acesso ser a porta inicial para a democratização do ensino, é necessário 

garantir que todos os que ingressam na escola tenham condições necessárias de nela 

permanecer com sucesso. Isso inclui, de entre outras coisas, uma trajetória escolar sem 

interrupções, o respeito pelo desenvolvimento humano, bem como pela diversidade 

étnica e cultural, e ao conhecimento e reconhecimento do peso das desigualdades 

sociais.  

 

Princípios orientadores para a Avaliação em Matemática  

 

A avaliação na atualidade, tal como já foi referido, é um fator fulcral que contribui para 

o sucesso educativo que se pretende atingir. Para conseguir alcançar esse sucesso, a 

Escola no que se refere à disciplina de Matemática, teve de alterar as perspetivas de 

ensino e aprendizagem, deslocando a enfâse das capacidades elementares e do 

conhecimento de conceitos, para capacidades mais exigentes em termos da formação do 

aluno, nomeadamente as capacidades de resolução de problemas, de raciocínio e de 

comunicação relacionados com a importância social da Matemática e os modos como 

ela se desenvolve e é usada na sociedade (Abrantes, 1994). Assim, torna-se necessário 

que os professores modifiquem as suas práticas de ensino e de avaliação. Verifica-se, no 

entanto, que as mudanças são lentas, e que o facto de existir alteração na conceção em 

termos de avaliação, não implica obrigatoriamente mudanças de prática, coexistindo 

diferentes conceções de avaliação (Santos, 2006). 

Para consciencializar os professores e as escolas que a tomada de decisões sobre a 

disciplina de Matemática tem importantes consequências, quer para os alunos, quer para 

a sociedade em geral, o National Council Teatchers of Mathematics (NCTM), publicou 

as Normas e Princípios para a Matemática Escolar (NCTM, 2007), onde são 

apresentados os seguintes seis princípios: o Princípio da Equidade, o Princípio do 

Currículo, o Princípio do Ensino, o Princípio da Aprendizagem, o Princípio da 

Avaliação e o Princípio da Tecnologia. Destes princípios abordarei sucintamente as 
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orientações subjacentes ao Princípio do Ensino e da Aprendizagem, pois a avaliação 

segundo o NCTM (2007) p. 23) “constituiu uma parte integrante do ensino da 

matemática”, e contribuiu “de forma significativa para a aprendizagem de todos os 

alunos”. 

Assim, e de acordo com o Princípio do Ensino delineado pelo NCTM (2007), “o ensino 

efetivo requer a compreensão daquilo que os alunos sabem e precisam de aprender, bem 

como o subsequente estímulo e apoio para que o aprendam corretamente” (p. 17). Os 

professores precisam de empenhar-se e compreender os seus alunos, enquanto 

discípulos e seres humanos, e necessitam de ser criteriosos na escolha e na utilização de 

uma diversidade de estratégias pedagógicas e de avaliação (National Comission on 

Teaching and America’s Future in NCTM, 2008). O NCTM (2007) reforça ainda a ideia 

de que um ensino efetivo requer reflexão e esforços contínuos na procura do 

aperfeiçoamento, devendo os professores ter acesso a recursos e oportunidades 

frequentes para desenvolverem e atualizarem os seus conhecimentos. Os professores 

deverão ser profissionais em constante desenvolvimento, promotores de ação, da 

reflexão na ação e sobre a ação, conscientes na escolha das tarefas e dos ambientes 

propícios à aprendizagem. 

Em conformidade com o Princípio da Aprendizagem (NCTM, 2007), os alunos devem 

aprender matemática com compreensão, construindo ativamente novos conhecimentos a 

partir da experiência de conhecimentos prévios, tornando-se esta aprendizagem 

essencial para os tornar capazes de resolver os novos tipos de problemas, que 

inevitavelmente irão enfrentar no futuro. Os tipos de experiência que os professores 

proporcionam, desempenham um importante papel na determinação da extensão e 

qualidade das aprendizagens dos alunos. Salienta-se, ainda, que a aprendizagem com 

compreensão poderá ser aperfeiçoada através das interações na turma, à medida que os 

alunos sugerem ideias e conjeturas matemáticas, aprendem a avaliar o seu próprio 

raciocínio e o dos colegas, e desenvolvem capacidades de raciocínio matemático.  

Ao constituir uma parte integrante do ensino da Matemática, a avaliação contribui de 

forma significativa para a aprendizagem de todos os alunos. A avaliação deve apoiar 

essa aprendizagem com compreensão e “fornecer informações úteis, quer para os 

professores, quer para os alunos” (NCTM, 2008, p. 23).  
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Também em Portugal o Programa de Matemática para o Ensino Básico (DGIDC, 2007) 

refere a avaliação como o processo através do qual “o professor recolhe informação que 

lhe permite apreciar o progresso dos alunos na disciplina e em particular, diagnosticar 

problemas e insuficiências na sua aprendizagem e no seu trabalho, verificando assim, a 

necessidade ou não, de alterar a sua planificação e ação didática.” (p. 12). Salienta 

ainda, a necessidade de “fornecer informações relevantes e substantivas sobre o estado 

das aprendizagens dos alunos no sentido de ajudar o professor a gerir o processo de 

ensino aprendizagem” (p. 12). Desta forma, pressupõe uma avaliação integrada no 

processo de ensino e aprendizagem, tendo como entendimento o seu carácter formativo 

e regulador, perspetivando uma melhoria da aprendizagem e caracterizando desta forma 

a avaliação:  

(i) ser congruente com o programa, incidindo de modo equilibrado em 

todos os objetivos curriculares, em particular nos objetivos de cada ciclo 

ou etapa e nos objetivos gerais e finalidades do ensino da Matemática no 

ensino básico. Também os objetivos gerais do Currículo Nacional devem 

ser considerados no processo de avaliação; (ii) constituir uma parte 

integrante do processo ensino aprendizagem. Assim, a avaliação é um 

processo contínuo, dinâmico e em muitos casos informal. Isto significa 

que, para além dos momentos e tarefas de avaliação formal, a realização 

das tarefas do dia-a-dia também permite ao professor recolher 

informação para avaliar o desempenho dos alunos e ajustar a sua prática 

de ensino; (iii) usar uma diversidade de formas e instrumentos de 

avaliação; (iv) ter predominantemente um propósito formativo, 

identificando o que os alunos não sabem tendo em vista melhorar a sua 

aprendizagem, mas valorizando também aquilo que sabem e são capazes 

de fazer; (v) decorrer num clima de confiança em que os erros e as 

dificuldades dos alunos são encarados por todos de forma natural como 

pontos de partida para novas aprendizagens; (vi) ser transparente para os 

alunos e para as suas famílias, baseando-se no estabelecimento de 

objetivos claros de aprendizagem. Assim, a forma como o professor 

aprecia o trabalho dos alunos tem de ser clara para todos, nomeadamente 

as informações que usa para tomar decisões. (DGIDC, 2007, p. 12) 

 

As reflexões sobre a caraterização da avaliação em Matemática remontam, em Portugal, 

a Leal (1992), que sugere um modelo que inclui seis princípios orientadores para a 

avaliação: O Princípio da Coerência, o Princípio da Integração, o Princípio do Carácter 

Positivo, o Princípio da Generalidade, o Princípio da Diversidade e o Princípio da 

Postura. Também a nível internacional são estabelecidas seis Normas para a Avaliação 

em Matemática Escolar (NCTM, 1995) que defende que a avaliação deve: (i) refletir a 

matemática que os alunos devem saber e ser capazes de fazer; (ii) melhorar a 
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aprendizagem da matemática; (iii) promover a equidade; (iv) ser um processo 

transparente; (v) promover inferências válidas; (vi) ser um processo coerente.  

Segundo o modelo de Leal (1992), o Princípio da Coerência defende que a avaliação 

deve estar em harmonia com as várias componentes do currículo: objetivos, 

metodologias e conteúdos. Ao nível dos objetivos, a avaliação deve centrar-se em todos 

os aspetos das aprendizagens proporcionadas aos alunos, assumindo uma vertente 

formativa. Ao nível da metodologia, a coerência é visível na diversidade de formas e 

instrumentos de avaliação em função das experiências de aprendizagem.  

O Princípio da Integração define a avaliação como parte constituinte da aprendizagem. 

Assim, temos a avaliação como um sistema contínuo, em que o professor fornece ao 

aluno orientações no decurso da aprendizagem constituindo a avaliação um contexto de 

promoção dessa mesma aprendizagem.  

O Princípio do Carácter Positivo afirma que a avaliação deve dirigir-se ao que o aluno 

sabe e consegue fazer ao invés de se dirigir ao que ainda não sabe. Considera-se por isso 

que tarefas de natureza aberta devem ser privilegiadas na sala de aula já que dão 

oportunidade ao aluno de mostrar aquilo que sabe fazer melhor.  

O Princípio da Generalidade apresenta três dimensões: a primeira refere-se à 

necessidade de ter uma visão holística da Matemática; o segundo aspeto está 

relacionado com a necessidade das formas e instrumentos de avaliação serem escolhidos 

em função dos fins a que se destinam e não em função da adequação a uma classificação 

quantitativa; por fim a terceira dimensão refere-se à necessidade de o professor ver o 

aluno como um individuo e não como um elemento indiferenciado dentro do coletivo.  

O Princípio da Diversidade realça a necessidade do professor recorrer a instrumentos 

diversificadas de avaliação de forma a dar resposta às características pessoais dos 

alunos. Esta diversidade de fontes de informação permite que o professor recolha mais 

dados deixando-o mais confiante nos juízos que faz sobre o trabalho do aluno. 

O Princípio da Postura afirma que a avaliação deve ocorrer num ambiente de confiança 

e clareza que se consegue quando o professor constrói com os alunos critérios de 

avaliação das tarefas que realizam e quando o professor promove um ambiente de 

partilha e responsabilidade, desempenhando o aluno um papel ativo e responsável. 
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O modelo de Leal (1992), apresenta muitos pontos em comum com as Normas para a 

Avaliação em Matemática Escolar (NCTM, 1995). Curiosamente, os dois modelos 

referidos apresentam o mesmo número de princípios e são coerentes apesar de não se 

poder estabelecer uma relação linear princípio a princípio. Assim, a primeira norma 

menciona que a avaliação deve refletir a matemática que os alunos devem saber e ser 

capazes de fazer, ou seja, estar de acordo com a presente visão da matemática escolar 

apresentada no currículo. Esta norma vai ao encontro dos princípios enunciados nos 

Princípios da Coerência, da Generalidade de Leal (1992).  

A norma seguinte, refere que a avaliação deve ter como objetivo principal melhorar a 

aprendizagem da matemática dos alunos e considera a avaliação como uma parte 

integrante do ensino, informando os professores para a tomada de decisões sobre o 

ensino subsequente. A avaliação que melhora a aprendizagem da matemática, constitui 

uma parte da rotina das atividades de sala de aula e não uma interrupção das mesmas. 

Esta avaliação contínua, faz aumentar a confiança dos alunos naquilo que compreendem 

e que conseguem comunicar. Estes princípios expostos nesta norma, são em tudo 

semelhantes ao Princípio da Integração de Leal (1992).  

A terceira norma defende que a avaliação deve promover a equidade, ou seja, deve ter 

em atenção a aprendizagem de cada aluno, valorizando as suas qualidades e 

experiências únicas o que vai constituir um benefício para todos. Aderir a esta norma, 

significa que se espera que todos os alunos, incluindo aqueles que têm necessidades 

especiais ou são sobredotados, atinjam elevados níveis de desempenho. As expectativas 

são elevadas para todos os alunos, e pretende-se uma educação matemática que 

desenvolva ao máximo o poder matemático de cada um. Esta norma relaciona-se com o 

que é dito no Princípio da Diversidade por Leal (1992).  

A quarta norma apresentada pelo NCTM (1995), vai de encontro ao Princípio da 

Postura de Leal (1992), e declara que a avaliação deve ser um processo transparente 

tornando-se toda a informação disponível para os alunos explicando aos mesmos o que 

tem que saber, como se espera que demonstrem esse conhecimento e as consequências 

da avaliação. Quando os alunos compreendem os critérios usados para julgar o seu 

trabalho, o seu desempenho melhora.   

A quinta afirma que a avaliação, deve promover inferências válidas sobre a 

aprendizagem a partir de evidências adequadas e relevantes. Para isso  , o professor 
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deve utilizar diversas fontes de evidência, o que o ajuda a julgar a consistência do 

trabalho dos alunos. Esta ideia está patente no Princípio da Diversidade de Leal (1992). 

A sexta norma diz que a avaliação, deve ser um processo coerente e para tal implica três 

pressupostos: coerência do processo, coerência com os objetivos que se estabeleceram e 

coerência com o currículo e com o ensino. Esta ideia também é defendida no Princípio 

da Coerência de Leal (1992). 

O Programa de Matemática do Ensino Básico em Portugal (DGDIC, 2007) refere de 

uma forma sucinta, quais devem ser as características de uma avaliação de carácter 

formativo e regulador. Nas características definidas, encontro ideias consonantes com os 

Princípios e Normas enunciados no NCTM (2007) e com os Princípios de Leal (1992), 

tais como: a coerência da avaliação relativamente às várias componentes do currículo; a 

integração da avaliação no processo ensino-aprendizagem e constituindo parte 

integrante dele; a diversidade de objetivos curriculares, de formas e instrumentos de 

avaliação, de modos como os alunos evidenciam os comportamentos, capacidades e 

atitudes; a postura, referindo-se a um clima de confiança, de clareza e transparências de 

processos; o carácter positivo, ao enfatizar o propósito, predominantemente formativo 

da avaliação, valorizando aquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer. 

Apesar de se encontrarem implícitos princípios para a avaliação, estes não se 

operacionalizam de forma a ser um apoio, em termos teóricos, para os responsáveis 

(professores e órgãos de gestão), para que possam ser tomadas decisões conscientes e 

informadas sobre a avaliação em matemática, decisões essas que têm importantes 

efeitos, quer para os alunos, quer para a sociedade (NCTM, 2007).  

Verificamos que, de acordo com os princípios anteriores, a avaliação surge com 

intenção de promover as aprendizagens tal como é enunciado pelo Princípio da 

Avaliação (NCTM, 2007, p.23) que sublinha que “A avaliação deve apoiar a 

aprendizagem de uma matemática relevante e fornecer informações úteis quer para os 

professores quer para os alunos”. Salienta que ela deverá constituir uma parte integrante 

do ensino que informe e oriente os professores nas suas decisões, não se centrando 

apenas no uso de testes para certificar as aquisições dos alunos. Evidencia que “a 

avaliação não deverá ser meramente feita aos alunos; pelo contrário, ela deverá ser feita 

para os alunos, para os orientar e melhorar a sua aprendizagem” (p. 23).  
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Apoiando-se nos trabalhos de Black & William, o NCTM (2007) salienta que a 

integração da avaliação nas práticas letivas se encontra associada a uma melhoria das 

aprendizagens por parte dos alunos, enfatizando assim que “uma boa avaliação deverá 

melhorar a aprendizagem de diversas maneiras” (NCTM, 2007, p. 24). Os autores 

referem que a escolha das tarefas deve mostrar aos alunos que tipo de conhecimento e 

que desempenho matemático é valorizado, informação essa que poderá influenciar as 

decisões que os alunos tomam. Sustentam que sendo a avaliação uma ferramenta valiosa 

na tomada de decisões sobre o ensino esta “deve ser uma rotina na atividade da sala de 

aula, em vez de uma interrupção da mesma” (NCTM, 2007, p. 24) e que deverão ser 

incluídas na avaliação atividades consistente (e por vezes coincidentes) com as 

utilizadas no ensino. Salientam ainda a importância do uso de comentários às tarefas de 

avaliação, levando o aluno a responsabilizar-se pela sua aprendizagem de forma mais 

autónoma. Os autores sublinham o valor das discussões no grupo turma, onde “os 

alunos apresentam e avaliam diferentes tipos de resolução de problemas complexos” 

(NCTM, 2007, p. 24) percecionando a diferença entre uma resposta excelente e uma 

menos boa. A autoavaliação e a heteroavaliação que promovem a reflexão sobre o 

próprio trabalho e sobre as próprias ideias e as dos outros, são também referidas como 

práticas que possuem impacto na aprendizagem dos alunos. Aprofundando o papel do 

professor no seu trabalho didático com as tarefas, acentuam que, de modo a maximizar 

o valor didático da avaliação, os professores precisam de ir além da análise superficial 

da resolução das tarefas (definindo-as simplesmente como “certas ou erradas”) e 

analisar mais detalhadamente a forma como os alunos pensam sobre as tarefas. Para 

isso, os professores devem compreender eficazmente os meios de avaliação de que 

dispõem e ser competentes na interpretação das informações que recolhem. Para que os 

professores consigam atingir este conhecimento, é necessário que a avaliação seja 

“fortemente valorizada na preparação e no desenvolvimento profissional do professor” 

(NCTM, 2007, p. 26).  

Atualmente as questões que envolvem a avaliação como um fator preponderante para 

aprendizagem são alvo de estudos e reflexões que servem de base à sustentabilidade das 

orientações para a educação em vários países. Por exemplo, no Reino Unido, as 

orientações para a avaliação são nacionais e fazem parte do Programa do Governo 

(2008) o qual apresenta um conjunto de estratégias e objetivos para a promoção de uma 

boa prática de avaliação, tendo como finalidade generalizar de forma sistemática e 
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consistente o programa de Avaliação para a Aprendizagem - Assessment for Learning 

(AfL). A AfL é referida como uma forma poderosa de aumentar o rendimento dos 

alunos, tendo como princípio subjacente a importância destes entenderam o objetivo da 

sua aprendizagem, onde estão em relação a esse objetivo e como o podem atingir. A 

AfL não é considerada um complemento ou um projeto, mas faz parte integrante da 

aprendizagem, tornando-se a chave para um ensino eficaz. Encarando a avaliação a 

partir desta perspetiva, consideram como mais-valias para a aprendizagem, a avaliação: 

(i) fazer parte efetiva da planificação; (ii) focar-se na forma como os alunos aprendem; 

(iii) ser central para a prática de sala de aula; (iv) desenvolver a capacidade de 

autoavaliação e de coavaliação; (v) reconhecer toda a capacidade educacional de 

realização; (vi) ser a chave da competência profissional; (vii) ajudar os alunos a saber 

como melhorar; (viii) promover a compreensão dos objetivos e critérios; (ix) ser 

sensível, construtiva e promover a motivação. Estas características da avaliação para a 

aprendizagem constituem um todo coerente e homogéneo, articulado entre si, 

beneficiando o aluno de uma avaliação que sendo composta por diversas partes forma 

um todo que é mais que a soma dessas partes. Essa ideia é traduzida pela ideia do puzzle 

como mostra a figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 _ As mais-valias da Avaliação para a Aprendizagem 

(Programa Nacional Reino Unido, 2008) 
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Segundo o Programa Nacional Reino Unido, a AfL terá de ser assumida pelos 

professores e pelos dirigentes das escolas como uma parte de um sistema flexível e 

generalizado da avaliação, na escola. Para que tal venha a acontecer, este documento 

estabelece estratégias e objetivos de forma a promover uma boa prática de avaliação nas 

escolas, enfatiza o tipo de avaliação que consideram que beneficia a aprendizagem e os 

momentos em que essa avaliação decorre, apontando assim uma abordagem estratégica 

para a avaliação. 

Para os autores do Programa do Governo do Reino Unido, a avaliação para a 

aprendizagem, não é uma atividade isolada. Esta alimenta-se de uma compreensão 

cumulativa das realizações dos alunos, resultante tanto da avaliação imediata como da 

avaliação a longo prazo. Cada evidência avaliativa contribui para uma imagem cada vez 

mais precisa e confiável do desempenho individual de cada aluno, podendo os 

professores ir acrescentando a esta informação a compreensão da forma de estar de cada 

aluno, o seu estilo e história de aprendizagem. 

Para a construção desta imagem das realizações dos alunos, contribuem três aspetos 

ligados à avaliação: a avaliação do dia-a-dia, que fornece uma ampla gama de 

evidências em contextos específicos e que de forma imediata orienta para os próximos 

passos; uma avaliação periódica que dá um perfil claro das realizações dos alunos 

através de um conjunto de informações que num todo permite informar e planear o 

futuro, concretamente permitindo definir metas; por último, uma avaliação que poderá 

ser formalmente compartilhada entre alunos, pais e professores em momentos de 

transição (figura 2). 

 

Figura 2 _ Uma abordagem estratégica para a avaliação 

(Programa Nacional Reino Unido, 2008) 

 

Dia a dia 
 Objetivos de aprendizagem explícitos e compartilhados com os alunos 

 Autoavaliação e avaliação de pares 

 Alunos envolvidos na sua aprendizagem e dado feedback imediato 

Periódica 
 Visão mais ampla do progresso através dos conteúdos programáticos 

 Uso de padrões nacionais na sala de aula 

 Melhorias no planeamento de médio prazo do currículo 

De 

transição 

 Reconhecimento formal das realizações dos alunos 

 Relatório para os pais, encarregados de educação e para o professor seguinte 

 Uso de testes externos ou tarefas  
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É interessante verificar a importância que é dada pelo Programa do Reino Unido à 

avaliação no dia-a-dia tendo os autores o cuidado de salientar as mais-valias deste tipo 

de avaliação e de fornecer orientações precisas aos professores para compreenderem a 

relevância da partilha dos objetivos de aprendizagem, da autoavaliação e da avaliação 

entre pares e do feedback no momento.  

À semelhança de outros normativos de outros países ou de documentos orientadores 

curriculares (NCTM, 2007; DGIDC, 2007), também no programa do Reino Unido são 

referidas as principais caraterísticas ou pontos de que se reveste a avaliação para a 

aprendizagem para poder ser considerada sólida: 

(i) uma avaliação precisa baseada no julgamento correto do trabalho dos alunos e bem 

alinhada com o currículo nacional; este ponto está de acordo com o Princípio da 

Coerência tanto apresentado por Leal (1992) como pelo NCTM (2007); 

(ii) uma avaliação justa, usando métodos válidos; podemos considerar que vai de 

encontro ao Princípio da Diversidade de Leal (1992) e do Princípio da Inferência do 

NCTM (2008);  

(iii) uma avaliação confiável garantindo que as decisões são consistentes e baseadas em 

provas; este ponto está de acordo com o Princípio da Diversidade apresentado por Leal 

(1992) e o Princípio da Equidade apresentado pelo NCTM (2007); 

(iv) uma avaliação útil, identificando barreiras ao progresso dos alunos e usando essa 

informação para planear e discutir os próximos passos de aprendizagem; este ponto é 

semelhante ao Princípio da Integração de Leal (1992) e ao Princípio da Aprendizagem 

enunciado pelo NCTM (2007); 

(v) uma avaliação focada, identificando áreas de aprendizagem para uma atenção mais 

diferenciada; este ponto vai ao encontro ao enunciado no Princípio da Diversidade por 

Leal (1992) e no Princípio da Equidade do NCTM (2008); 

(vi) uma avaliação continuada permitindo uma maior transferência de informação de 

uns anos para outros ao longo da escolaridade; este ponto não encontra paralelo com os 

princípios defendidos por Leal (1992) ou pelo NCTM.(2008). 

Com quadro seguinte pretende-se, de uma forma sucinta, apresentar os pontos de 

interseção dos quatro modelos apresentados anteriormente Leal (1992), NCTM (2008), 
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Programa Nacional do Reino Unido (2008), DGIDC (2007) destacando as ideias chave 

comuns aos quatro modelos. 

 

Quadro 1_ Princípios orientadores da avaliação 

 

Os documentos apresentados pretendem enfatizar a avaliação como parte integrante do 

processo ensino aprendizagem, fornecendo evidências que permitam ao professor tomar 

decisões de modo a regular a sua prática e ao aluno regular as suas aprendizagens. Pode-

Ideias comuns aos 

quatro modelos 
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Princípio da 

Diversidade 

Norma para as 
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se admitir a existência de um consenso relativamente à importância da avaliação e dos 

princípios que lhe estão subjacentes. No entanto, esta abordagem da avaliação no 

processo de aprendizagem é o resultado de uma evolução dos paradigmas educacionais 

que foram sendo refinados através de reflexões teórico-práticas ao longo do tempo. 

Assim, irei seguidamente debruçar-me sobre os vários sentidos que a da noção de 

avaliação formativa tomou ao longo do tempo. 

 

Da avaliação formativa à avaliação reguladora das aprendizagens 

 

A avaliação é uma das dimensões mais visíveis da função docente, o que não significa, 

no entanto, que exista com ela uma relação pacífica por parte do professor (Pinto & 

Santos, 2006). Apesar de a avaliação estar presente em todas as atividades da sala de 

aula, os significados que lhe são atribuídos não são os mesmos por parte dos diferentes 

intervenientes no processo. Para que a avaliação esteja de acordo com o processo de 

aprendizagem é necessário dar especial atenção a algumas das suas funções não 

limitando a sua ação à classificação e seleção e clarificando o seu papel na melhoria das 

aprendizagens. 

Se observarmos os moldes em que a avaliação se apresenta hoje na maioria das 

instituições de ensino, percebemos que os modelos de avaliação mais consolidados são 

os de classificação, verificação e seleção. No entanto, como afirma Perrenoud (1998), 

apesar de nada se transformar de um dia para outro no mundo escolar, lentamente a 

escola muda, a avaliação evolui e “falar de avaliação formativa já não é mais um 

apanágio de alguns” (p. 10). 

Mas qual o significado, o papel e o lugar da avaliação formativa no processo de ensino 

aprendizagem? Pinto e Santos (2006) referem que, sendo a avaliação formativa algo que 

ocorre em qualquer momento do ensino, os professores são levados a “olharem-na como 

algo de difuso e pouco claro no que respeita à construção de informações credíveis e 

utilizáveis”(p. 98). Transparece ainda insegurança relativamente à avaliação formativa 

por desconhecimento de instrumentos ou das características fundamentais deste tipo de 

avaliação (Lobo, 1998). Esta avaliação, apesar de interessar a muitos professores, 

somente uma pequena parte deles compreende que pode ser um instrumento pedagógico 

ao serviço do êxito dos alunos, do desenvolvimento dos indivíduos e portanto, da 
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sociedade, e da transformação radical do sistema social (Hadji, 2001). Por isso, Hadji 

(1999) afirma que a avaliação formativa aparece como algo que não se sabe muito bem 

o que é, mas no qual todos acreditam. Este autor chama-lhe avaliação de vontade ou 

intenção formativa que reflete crenças e vontades de muitos professores que julgam 

desenvolver práticas de avaliação formativa quando na verdade nunca, ou pontualmente, 

o fazem. Segundo este autor, se a dimensão formativa se centrar na vontade do 

professor, então ela não estará obrigada a provocar alterações nas condições de 

aprendizagens dos alunos. Mudar e melhorar práticas de avaliação formativa implica 

que o seu significado seja claro para os professores, tanto mais que são muito fortes e 

complexas as suas relações com os processos de ensino e de aprendizagem (Fernandes, 

2006). 

A avaliação formativa dos anos 60 e 70 tem pouco a ver com a avaliação formativa dos 

nossos tempos (Fernandes, 2006). De acordo com Allal (1986, p. 176), a expressão 

“avaliação formativa” foi introduzida por Scriven num artigo publicado sobre a 

avaliação de meios de ensino (currículos, manuais, métodos), tendo o termo sido 

recuperado por Bloom e adaptado para identificar uma das modalidades de avaliação da 

sua proposta pedagógica: a pedagogia por objetivos. Bloom destaca o papel estratégico 

que a avaliação tem na melhoria da gestão do processo ensino/aprendizagem chamando 

a este tipo de avaliação, formativa. A avaliação formativa era centrada nos objetivos, 

pouco interativa, e normalmente realizada após um dado período de ensino 

aprendizagem. Baseada numa teoria de aprendizagem marcada por uma lógica 

comportamental (behaviorismo), o professor organiza o ensino a partir de uma 

taxonomia de objetivos divididos em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Os 

conteúdos programáticos são divididos em pequenas unidades temáticas, 

hierarquicamente organizadas do mais simples para o mais complexo. A avaliação 

formativa realiza-se, depois de um ciclo de aprendizagens, antecedendo sempre a 

avaliação sumativa. Entre um momento e outro ocorrem atividades de remediação de 

forma a alterar a disparidade entre o estado real do aluno e o que se pretendia que o 

aluno tivesse atingido. Considera-se então que dar mais tempo aos alunos que ainda não 

conseguiram atingir os objetivos e propondo tarefas de remediação, que se traduzem por 

“dar mais do mesmo” ajuda os alunos a colmatar as suas lacunas (Santos, 2008). 

Surgem assim duas formas de ver a avaliação: uma avaliação destinada a gerir o 

processo de ensino e aprendizagem que se designa por avaliação formativa, e a 
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avaliação de verificação e controlo final, que se designa de avaliação sumativa. Hoje, a 

avaliação formativa é mais complexa e também mais sofisticada. Estamos perante uma 

avaliação interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada aos 

processos de feedback, de regulação, de autoavaliação e de autorregulação das 

aprendizagens (Fernandes, 2006). 

Quando utilizamos o termo avaliação formativa, coloca-se então a questão de qual delas 

estamos a falar, já que nas nossas escolas está mais presente a avaliação formativa 

concebida nos anos 60 e 70 e que transparece após um ciclo de aprendizagens sob a 

forma de teste formativo ou “revisão da matéria dada”. Por isso, muitos autores têm 

necessidade de falar da função verdadeiramente formativa da avaliação de forma a 

provocar a melhoria das aprendizagens. Segundo Serpa (2010), que se apoia em 

diversos autores, surgem, assim, uma série de designações para tentar solucionar esta 

questão: avaliação formativa de qualidade, avaliação mais formativa, mais autêntica, 

mais integrada e funcional, verdadeiramente formativa (Hadji), realmente formativa 

(Nunziati), feedback mais formativo (Torrance & Pryor), avaliação mais individualizada 

(Perrenoud), alternativa genuinamente formativa (Harlen, Gips, Broadfoot & Nuttall), 

avaliação formativa alternativa (Fernandes). Também Fernandes (2006) aponta algumas 

opções encontradas por diversos autores para se referirem à avaliação formativa: 

avaliação autêntica (Tellez; Wiggins); avaliação contextualizada (Berlak); avaliação 

formadora (Nunziati; Abrecht); avaliação reguladora (Allal; Perrenoud); regulação 

controlada dos processos de aprendizagem (Perrenoud,); e avaliação educativa (Gipps; 

Gipps & Stobart; Wiggins). Apesar das particularidades de cada destas denominações, 

todas se referem a uma avaliação mais orientada para as aprendizagens do que para uma 

avaliação das aprendizagens. Pinto e Santos (2006b) utilizam o termo avaliação 

reguladora à semelhança de outros autores, como por exemplo Allal (1986). 

Fernandes (2006) refere que podemos considerar duas fortes correntes em termos de 

avaliação formativa, indicando diversos autores que pertencem a cada uma das 

tradições: a de origem francófona em que a avaliação formativa é vista como uma fonte 

de regulação dos processos de aprendizagem, sendo a regulação o conceito chave para 

esta tradição teórica (Bonniol; Cardinet; Grégoire; Perrenoud) e a de origem anglo-

saxónica, onde o feedback tem um papel primordial na avaliação formativa (Black & 

Wiliam; Gipps; Gipps & Stobart; Shepard; Stiggins).  
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Para a corrente francófona destacam-se os processos cognitivos e metacognitivos de 

natureza interna ao aluno, tais como o autocontrolo, a autoavaliação ou autorregulação. 

O objetivo desta corrente é estudar como os alunos aprendem, ou seja, perceber os 

processos cognitivos e metacognitivos para que se possa intervir de forma que os 

próprios alunos regulem as suas aprendizagens. Os alunos desempenham assim um 

papel central e mais autónomo, funcionando a avaliação formativa como um processo 

de autoavaliação. Perrenoud (1998b) refere que os alunos que utilizam a autoavaliação 

são capazes de regular as suas aprendizagens, e só pontualmente, precisam da 

colaboração do professor. 

Por seu lado, os investigadores anglo-saxónicos procuram uma avaliação formativa 

mais relacionada com o apoio e a orientação que os professores podem prestar aos 

alunos na resolução de tarefas e no desenvolvimento das aprendizagens previstas no 

currículo. Neste âmbito, considera-se que a avaliação formativa é um processo 

eminentemente pedagógico, muito orientado e controlado pelos professores, destinado a 

melhorar as aprendizagens dos alunos (Fernandes, 2006). Talvez por isso mesmo, o 

feedback seja um conceito tão central na visão anglo-saxónica de avaliação formativa, 

pois é através dele que os professores, comunicam aos alunos o seu estado em relação às 

aprendizagens e as orientações que, supostamente, os ajudarão a ultrapassar eventuais 

dificuldades (Sadler, 1989). Destaca-se nesta corrente uma evidente preocupação com o 

funcionamento e regulação dos processos de interação pedagógica e com todos os 

processos de comunicação que se estabelecem nas salas de aula (Gipps, 1999; Shepard, 

2000). Há um esforço de aproximação às realidades das salas de aula e uma 

preocupação em ir direto aos assuntos para resolver problemas imediatos e concretos.  

Apesar de se centrarem numa mesma perspetiva da avaliação, cada uma destas 

correntes, defende formas diferentes de gerir a intervenção do professor e cada uma 

delas avança com propostas em relação à outra (Fernandes, 2006): 

- A vertente francófona afirma que se deve relativizar o papel do feedback pois a sua 

ocorrência não garante, por si só, o desenvolvimento das aprendizagens. Há mais 

elementos a ter em conta tais como as relações do feedback com os processos de ensino 

e com o desenvolvimento dos processos cognitivos e sócio afetivos dos alunos ou a 

interação dos alunos com as tarefas.  
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- A proposta anglo-saxónica afirma centrar-se no trabalho a desenvolver por alunos e 

professores nas salas de aula e considera relevante o papel que o professor deve ter no 

desenvolvimento do currículo, proporcionando oportunidades para que as interações 

sociais entre os alunos se desenvolvam. Além disso, o professor deverá ter um papel 

determinante no desenvolvimento da interação com todos e com cada um dos alunos, 

pois é através dela que a avaliação pode, ou não, assumir uma natureza formativa 

(Fernandes, 2006).  

No entanto, tal como afirma Santos (2008), decorrente da evolução sofrida no 

significado de avaliação formativa, podem-se identificar os seguintes aspetos como 

comuns aos diferentes autores: (i) Ensinar significa facilitar, gerir e orientar; (ii) 

Aprender significa mudar de forma estável por ação do próprio; (iii) As experiências de 

aprendizagem organizam-se do complexo para o complexo; (iv) O professor é 

interveniente e proponente; (v) O aluno é interveniente; (vi) A avaliação formativa 

procura atingir uma atividade proposta; (vii) A avaliação formativa é essencialmente 

interativa; (viii) A decisão resultante da avaliação formativa é diferenciada. 

Estas características estão assentes em perspetivas construtivistas que assumem que a 

aprendizagem é um processo de construção social evidenciando o papel ativo do 

indivíduo na construção do seu próprio conhecimento, e o papel dos outros e do 

contexto nesse processo (Santos, 2008). 

 

 Avaliação reguladora das aprendizagens no quotidiano  

 

A avaliação formativa passa então, a ser vista como um processo de acompanhamento 

do ensino e aprendizagem. De acordo com a evolução do conceito, a avaliação 

formativa não está circunscrita apenas aos momentos formais de avaliação durante o 

ano letivo, mas está cada vez mais presente no quotidiano da sala de aula, nos 

momentos das atividades de aprendizagem e de reflexão sobre essas aprendizagens. Esta 

ideia é defendida por Santos (2008) que afirma: 

Adotando uma perspetiva construtivista da aprendizagem, é atribuído ao 

aprendente, ao aluno, um papel central. Não deixando de ser essencial o 

papel do professor, este passa sobretudo a assumir a responsabilidade de 

construir e propor contextos favoráveis e adequados de aprendizagem e 

de gerir e orientar o aluno no desenvolvimento de tais contextos. Ao 
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aluno, através de um contexto de interação social facilitador, espera-se 

que vá evoluindo e mudando de forma estável por sua própria ação. Esta 

mudança não segue uma lógica linear do simples para o complexo, mas 

antes faz-se através de situações desafiantes e intelectualmente exigentes, 

como seja através da resolução de problemas, no seu sentido lato. (p. 4) 

 

Longe de ser um ato isolado, para Pinto e Santos (2006, p. 39), “a avaliação é um 

processo socialmente construído”, cuja função central é regular o ensino e a 

aprendizagem. Assim, a interação entre professor e aluno, ao longo desse processo é 

indispensável:  

 

O objetivo primeiro é que o aluno vá progressivamente interpretando e 

compreendendo cada vez melhor o que o professor espera dele. A 

avaliação pode assim tornar-se um processo de diálogo entre atores que, 

partindo de pontos de vista diferentes, é capaz, através da explicitação 

das suas divergências, de construir entendimentos comuns e partilhados. 

(Pinto & Santos, 2006, p. 5) 

 

Santos (2006, p.103) refere que “um outro aspeto que merece especial destaque é a 

intencionalidade”. É a intenção de compreensão e apoio ao aluno que dá à avaliação 

uma natureza formativa. Contudo, ela “só será verdadeiramente formativa ou reguladora 

se, para além da intencionalidade, existirem implicações para a aprendizagem. Caso 

contrário, podemos afirmar que ela tem apenas a intenção de ser formativa, isto é trata-

se de uma avaliação com intenção reguladora” (Santos, 2008, p. 8). Uma avaliação 

reguladora terá de implicar fortemente um compromisso com a aprendizagem, fazendo 

parte integrante dela (NCTM, 2008; DGIDC, 2007). Poder-se-á definir a avaliação 

reguladora pela intencionalidade, pelo propósito de assistir a aprendizagem dos alunos, 

diferente por isso da avaliação que visa somente a prestação de contas, ou seja a 

avaliação sumativa (Black & Jones, 2006). 

Também Santos (2002), refere que a regulação da aprendizagem é “todo o ato 

intencional que, agindo sobre os mecanismos da aprendizagem, contribui diretamente 

para a progressão e/ou redireccionamento dessa aprendizagem” (p. 1). Santos (2002) 

refere, citando Allal (1986), que a avaliação formativa pode ocorrer em diferentes 

momentos: (i) regulação proactiva, no início de uma tarefa ou situação didática; (ii) 

regulação interativa, ao longo de todo o processo de aprendizagem; (iii) regulação 

retroativa, após uma sequência de aprendizagens mais ou menos longa. Destes três tipos 
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de regulação, o que faz uma regulação atempada podendo tornar-se mais significativa e 

eficaz para o aluno, é a regulação interativa que se “operacionaliza através de uma 

observação e intervenção em tempo real e em situação” (Santos, 2002). Verifica-se 

então, que este tipo de avaliação tem por intenção intervir sobre a própria 

aprendizagem. Em concordância com esta forma de olhar a avaliação, o Departamento 

de Educação Matemática do governo do Reino Unido (2011), designa a avaliação para a 

aprendizagem (AfL) como a chave do progresso e do sucesso, considerando-a como 

uma parte integrante e essencial do processo ensino aprendizagem, em que professores e 

alunos devem monitorizar esse processo intervindo de forma a melhorar os resultados 

numa aprendizagem que se pretende personalizada.  

Esta ideia tem consonância com as de William e Thompson (2007), explicitas em 

documentos do NCTM (2008), quando clarificam os diferentes usos da avaliação 

formativa e a duração das interações avaliativas. William e Thompson (2007) propõem 

uma tipologia de avaliação formativa, que distingue os seus diferentes tipos em função 

do seu foco e da sua duração. O quadro seguinte é semelhante ao apresentado pelo 

programa AfL do Reino Unido (Figura 3). 

 

Figura 3- Tipologia dos tipos de avaliação formativa 

 

 A “avaliação no momento”, ou seja a que acontece quando o ensino aprendizagem 

ocorre é, segundo Dolk e Fosnot (2002), a melhor avaliação e talvez a mais válida. Esta 

 

Tipo 

 

 

Foco 

 

Duração 

 

Dia a dia 

 

 

Nas aulas e entre aulas 

 

24 - 48h 

5seg – 2h 

 

 

Periódica 

 

 

Durante as unidades didáticas e entre as 

unidades didáticas 

 

1 a 4 semanas 

 

De transição 

 

 

Através de períodos definidos, trimestres, 

semestres, anos 

 

4 semanas a 1 ano 
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corresponde à avaliação do quotidiano de Pinto e Santos (2006), e à avaliação do dia-a-

dia referida por William e Thompson (2007). Tanto as interações dos alunos na sala de 

aula (com o professor ou com os colegas), como a forma como as situações são 

exploradas e matematizadas, podem ser analisadas pelos professores permitindo 

observar os pontos de referência na “paisagem de aprendizagem” (“landmark”)
1
  que 

“vão sendo passados”. Se os professores compreenderem bem a “paisagem de 

aprendizagem”, tornam-se mais capazes de observar, confirmar e fazer perguntas em 

relação a importantes ideias matemáticas, estratégias e modelos de forma a maximizar 

momentos de ensino e aprendizagem em matemática (Dolk & Fosnot, 2002). 

Um dos momentos mais adequados para conseguir essa “avaliação no momento” é o 

trabalho quotidiano na sala de aula. Pinto (2006) refere que este trabalho está repleto de 

interações avaliativas, a que o autor chama micro balanços, sobre o desenvolvimento de 

tarefas realizadas pelos alunos e de intervenções reguladoras por parte do professor. O 

mesmo autor afirma que grande parte do sucesso ou insucesso nas aprendizagens 

acontecem no interior da sala de aula, através do modo como o professor vai utilizando 

as suas interações avaliativas, ideia já defendida por Perrenoud (1984). Pinto e Santos 

(2006) referem que tem que haver convergência entre as intenções e as práticas, de 

forma a se conseguir regular as aprendizagens: 

A avaliação formativa não se pratica mais ou menos, ela tem de assentar 

num projeto pedagógico que perspetive o trabalho do professor como um 

meio de ajudar o aluno a aprender, mas fazer também do aluno uma 

pessoa comprometida com a aprendizagem. (p. 114) 

 

Não há aprendizagem se esta não for construída pelo aluno, através da ação. Cabe por 

isso ao professor, o papel de proporcionar contextos favoráveis de forma a envolver o 

aluno em atividades que sejam para si significativas (Santos, 2002). Segundo a mesma 

autora, na sala de aula devem ser apresentadas tarefas que proporcionem ao aluno o 

desenvolvimento de competências matemáticas significativas. Através da análise da 

atividade dos alunos, o professor pode compreender a forma como estes acompanham o 

processo de ensino aprendizagem e agir em conformidade.  

                                                 

1  No original, Fosnot e Dolk (2002) usam o termo “landmark” que neste 

documento, foi traduzido por ponto de referência. 
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Quando errar não é pecado… 

 

A avaliação quando encarada como uma atividade de controlo e seleção, direcionada no 

sentido de obter boas notas e onde o medo de errar é uma constante, leva muitas vezes 

os alunos a terem receio e não prazer em aprender, originando situações em que o aluno 

para não correr o risco de errar, descobre formas de escapar às solicitações do professor 

remetendo-se, por exemplo, ao silêncio. Pinto (2000) considera violenta a forma como a 

escola avalia os erros e referindo-se concretamente à matemática afirma:  

Essa violência está oculta nos cadernos, aparece também fixada nos quadros 

negros, nas cópias riscadas a vermelho, nos julgamentos feitos a milhares de 

crianças perfeitamente aptas a fazer matemática e injustamente acusadas de 

serem incapazes. (p. 31) 

Ao longo de séculos, o erro surge associado ao ridículo e ao fracasso escolar, sendo 

visto pelo professor como um indicador do mau desempenho do aluno e encarado como 

sentimento negativo que provoca desapontamento nas pessoas. No entanto, de forma 

progressiva, esta perspetiva do erro tem vindo a modificar-se, começando a ser 

considerado como um aliado no processo de ensino aprendizagem.  

A crença popular de que “aprendemos com os nossos erros” foi comentada por Borasi 

(1985) que considera que podemos olhá-la de duas formas: aprender para não voltar a 

errar ou uma visão profícua que coloca o erro ao serviço de uma aprendizagem mais 

profunda. 

Conceções sobre o erro 

Uma conceção muito comum e ainda presente em muitos de nós é o erro como um 

“vírus que precisa ser eliminado” (De La Torre, 1994) e o aluno como alguém que 

cometeu uma falta e que por isso, precisa de ser castigado, nomeadamente através da 

avaliação. Cury (2003, p. 12) sublinha que “as críticas não influenciam a aprendizagem, 

não educam, geram apenas agressividade e distanciamento”, pelo que apenas assinalar o 

erro não tem qualquer efeito positivo podendo mesmo ter um efeito contraproducente.  
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Cury (2008) afirma que o professor ao corrigir uma ficha de avaliação, ou outro 

trabalho de Matemática, costuma apontar os erros cometidos pelos alunos, passando 

pelas questões certas como se estas fossem esperadas. Mas, pergunta a autora, quem 

garante que o que está certo mostra o que o aluno sabe? E quem garante que os erros 

evidenciam o que não sabe?  

A cultura do erro enquanto falha foi dando espaço a uma cultura que admite que o erro 

pode ajudar na construção do conhecimento. O erro só por si, não tem qualquer 

benefício, se não for seguido de uma reflexão sobre o próprio erro e o pensamento que 

lhe deu origem, tendo em vista o modo de o ultrapassar. Esta mudança na forma de 

encarar o erro foi algo que foi acontecendo de forma gradual e que está relacionada com 

a evolução das conceções da avaliação até à atualidade.  

Numa conceção de ensino e aprendizagem em que o dever do professor é ensinar e o do 

aluno aprender, o erro representa a não aprendizagem e, portanto, algo relacionado com 

a falha do aluno, com a sua falta de vontade em aprender, razões relacionadas 

unicamente com a sua personalidade (Pinto & Santos, 2006). Os autores sublinham que 

esta atitude de culpabilização do aluno pelo erro cometido motiva práticas corretivas 

autoritárias que vão afetar a sua autoestima, despertando sentimentos de rejeição, 

fracasso e incapacidade de aprender o que levanta barreiras à aprendizagem. O 

professor funciona como o avaliador traduzindo as suas palavras juízos de valor com 

uma conotação moral. O erro é um mal a erradicar a todo o custo! A esta situação 

acresce a da função do erro, que nesta conceção é meramente contabilística. A 

consequência primeira desta forma de relação com o erro é o facto de o aluno não saber 

exatamente o que pode ser considerado erro. Rodeado de uma conotação negativa, o 

aluno evita errar, mas não fica a saber como construir o seu saber. Não pode regular a 

sua aprendizagem. Outra consequência negativa é o facto de o professor ficar 

antecipadamente com uma ideia do aluno e essa ideia permanecer estática no tempo, o 

que condiciona a possibilidade de evolução do aluno (Pinto & Santos, 2006). 

Com a evolução da conceção de ensino/aprendizagem esta ideia de erro foi-se alterando 

e assumindo outros significados. O erro começou a ser visto “como uma lacuna, como 

um défice de conhecimento, como revelador de um problema de aprendizagem que é 

necessário remediar” (Pinto & Santos, 2006) preenchendo as lacunas identificadas 

através da reorientação do processo de aprendizagem ou da insistência no processo já 

em curso. A causa do erro já não se prende só com o aluno, mas pode ser explicado pelo 
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seu contexto familiar. A preocupação do professor centra-se na identificação e 

classificação do erro, e estabelecendo um paralelo com a medicina, “a partir da 

identificação da doença procura-se a cura” (Pinto & Santos, 2006, p.86).  

Já numa conceção formativa, o erro não é visto como uma lacuna, mas é acolhido e 

aceite como um estádio, uma passagem, um indicador do percurso de aprendizagem em 

que o aluno desempenha um papel central nesse processo e o professor assume a 

responsabilidade de construir e propor contextos favoráveis e de gerir e orientar o aluno. 

O foco de atenção do professor deverá ser a interpretação que procura a compreensão 

dos processos mentais dos alunos e não a correção dos resultados (Santos, 2008).  

Errar é o resultado de um trabalho em curso, o que implica que o erro está ligado ao 

contexto em que ocorre, ao professor e ao aluno. Considera-se que “o erro tem uma 

lógica e traduz uma representação do saber de um aluno, num dado momento” (Pinto & 

Santos, 2006, p. 86) assumindo por isso, um valor de grande importância já que “é 

através dele que podemos aceder aos processos mentais do aluno, que podemos 

compreender como pensa e que relações estão a ser estabelecidas num dado momento” 

(Santos, 2008, p. 4).  

Apesar de indicar um estádio do aluno face à aprendizagem, ele pode representar 

também para o professor “uma mola”, uma forma de incitar o professor, “ a interrogar a 

sua própria prática em termos do contexto de aprendizagem, da clareza da resposta, da 

explicitação de critérios de forma adequada” (Pinto & Santos, 2006, p. 87). Este 

trabalho de reflexão sobre a própria prática permite “um quadro de desenvolvimento 

profissional e também um novo olhar sobre a própria ação avaliativa” (Jorro, citado por 

Pinto & Santos, 2006, p. 87). Assim, altera-se a postura perante o erro que deixa de ter 

uma função contabilística (quantos mais erros, maior a pena) e passa a ser uma fonte 

poderosa de informação, tanto para o professor, como para os alunos (Santos, 2002). No 

entanto esta postura não é suficiente para que ocorra uma situação de avaliação 

formativa, já que para tal é necessário a interpretação da informação recolhida para que 

dessa forma se possa fazer uma intervenção de natureza reguladora (Santos, 2008). A 

forma como o professor irá proporcionar essa ação poderá incidir sobre diversos 

objetos: “sobre a clarificação entre objetivos de aprendizagem e as tarefas a utilizar; 

sobre a explicitação/negociação de critérios de avaliação para uma eficaz apropriação 

por parte dos alunos; ou ainda sobre a sistematização, interpretação e tomada de 

consciência dos erros cometidos na realização de uma tarefa” (Santos, 2008, p. 5). De 
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acordo com a autora, a tomada de consciência dos erros cometidos por parte dos alunos 

é muito importante sendo fundamental que os reconheçam, compreendam e corrijam 

para que a aprendizagem possa ser reestruturada e duradoura no tempo. Desta forma, o 

aluno torna-se o protagonista da avaliação de cariz regulador, sendo a autoavaliação a 

forma privilegiada de avaliação. Porque é regulada pelo aluno é um processo de 

metacognição (Santos, 2008). Ao pensar sobre o erro o aluno faz uma reflexão sobre os 

próprios processos de pensamento, desenvolve a consciência crítica o que promove 

consequentemente momentos de aprendizagem. O erro torna-se desta forma, um meio 

de aprendizagem, como salienta a própria autora. 

De acordo com Pinto e Santos (2006), a relação de cada professor com o erro, 

testemunha a relação que tem com a avaliação. Nessa perspetiva, e diretamente 

relacionado com as conceções do erro descritas anteriormente, o professor pode ter uma 

atitude de fiscalização, de observador de sinais, de aconselhamento ou de consultor 

(Pinto & Santos, 2006). No entanto, cada uma destas posturas é geradora de uma 

dinâmica de aula, de uma determinada cultura, de uma relação pedagógica particular, 

pois umas condicionam outras. E se o professor muda ao longo do tempo essa dinâmica 

também pode mudar. Como salientam os autores citando Jorro (2000), “o que qualquer 

professor não pode ignorar é que cada postura gera um universo educativo particular”. 

Também Torre (2007) faz referência a uma nova visão do erro para a aprendizagem: 

É necessário construir uma nova epistemologia do erro, procurando a sua 

racionalidade e sua irracionalidade. Se algumas descobertas têm origem em 

certos erros, isso se deve à atitude humana de investigar e refletir sobre as falhas 

cometidas. Desse modo, a atitude criativa permite transformar o fracasso em 

sucesso. Enquanto a pedagogia do êxito considera basicamente os resultados, a 

didática do erro leva implícita à reflexão e à revisão de tarefas, tanto do 

professor como do aluno. ( p. 28) 

Pinto e Santos (2006) analisaram as várias conceções do erro e o papel que o professor 

desempenha em cada uma delas, segundo os modelos pedagógicos existentes. O quadro 

seguinte sintetiza os resultados desta análise.  
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Quadro 2_ O erro e as conceções teóricas da avaliação (adaptado de Pinto & Santos, 2006) 

O erro e as conceções teóricas da avaliação 

A avaliação como uma 

medida 

A avaliação como 

uma congruência 

A avaliação como um 

julgamento de 

especialistas 

A avaliação como uma 

interação social complexa 

O erro é uma falta e um sinal a 

ter em consideração numa 

contabilização para a nota ou 

para outro tipo de apreciação. 

É um sinal de ignorância não 

tendo um valor informativo 

sobre a natureza das 

dificuldades do aluno 

O erro aparece como 

uma sinalização sobre 

o funcionamento 

pedagógico. 

 

O erro pode ser um dado 

interessante uma vez que 

pode revelar ao professor 

pistas sobre as 

representações ou as 

estratégias elaboradas 

pelos alunos. 

O erro surge como algo 

natural no processo de 

aprendizagem já que esta é 

encarada como um 

processo de reestruturação 

de representações prévias 

que o aluno já possuía. 

As razões de insucesso recaem 

sobre o aluno o que implica 

que não é esperado que o 

professor mude as suas 

práticas.  

A ação do professor 

passa por dar mais 

tempo para aprender, 

repetir mais vezes, “dar 

a matéria mais 

devagar” ou simplificar 

as tarefas. 

Face ao erro, o professor 

interpreta essa 

informação e adequa de 

imediato atuando de 

forma contínua e 

interativa. 

O erro pode ser 

ultrapassado desde que 

reconhecido e 

compreendido não só pelo 

professor mas 

fundamentalmente pelo 

aluno.  

Também Astolfi (1997) refere que as diversas conceções de erro estão relacionadas com 

os modelos pedagógicos de referência, reportando-se às teorias de ensino e 

aprendizagem subjacentes que o autor sintetiza num quadro (Quadro 3): 

Quadro 3_ O erro (Astolfi, 1997, p. 2)  

 

O ERRO A falta O bug /o erro O obstáculo 

Estatuto  O erro negado 
Erro positivo 

Postulado de significado 

Origem 

Responsabilidade é do 

aluno 

Responsabilidade é de 

quem planifica (não a 

adaptou ao nível real do 

aluno) 

Dificuldade objetiva para 

se apropriar do contudo do 

ensino 

Modo de 

lidar  

Avaliação posterior 

para sancionar 

Antecipar o tratamento 

para prevenir 
Trabalho no local para 

tratar o erro 

Modelo 

pedagógico 

de referência 

Modelo transmissivo Modelo comportamental 

(behaviorismo) 
Modelo construtivista 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

50 

 

Astolfi (1997) propõe que se considere o erro como uma ferramenta para ensinar, um 

revelador dos mecanismos de pensamento do aluno. Este autor sublinha a importância 

de encarar o erro de forma positiva e considera que o seu papel e importância precisam 

ser considerados e estudados com outro olhar na construção do conhecimento, uma vez 

que o erro é indicador do progresso conceptual a ser obtido. As respostas dos alunos, 

mesmo se absurdas, são importantes para compreender as operações intelectuais que 

estão em jogo, indicando o erro a lógica de pensamento do aluno num dado momento da 

construção de seus esquemas conceptuais. Compreendendo como o aluno raciocina 

sobre determinado conceito, o professor pode propor situações de intervenção 

significativas para a superação de tais assimilações incompletas ou incorrectas (Astolfi, 

1997). Para que o erro possa fazer parte do quotidiano escolar sem que os alunos se 

sintam desconsiderados, é fundamental que seja criada uma determinada cultura de sala 

de aula que lhes permita sentirem-se envolvidos na descoberta e na superação de 

desafios, tentando contornar os obstáculos e encarando erro como mais um elemento 

que faz parte do percurso de aprendizagem. Um professor que promova esta forma de 

estar entre os seus alunos “vê o erro como uma oportunidade didáctica que lhe permite 

organizar de forma mais adequada o seu ensino de forma a criar situações apropriadas 

para o aluno superar os seus erros” (Pinto, 2000, p. 11). Também Borasi (1996),  

sublinha a importância de ambientes de aprendizagem que proporcionem oportunidade 

para que o aluno questione o erro, tendo o professor o papel de colaborador e 

incentivador do raciocínio e argumentação do aluno. Afirma ainda que o erro é um 

elemento valioso que deve ser procurado na sala de aula e que deve ser aproveitado 

como “trampolim para a aprendizagem”, expressão criada pela autora para realçar a 

ideia de que o foco de atenção deverá estar no processo e não no produto final. O erro 

deve ser reconhecido como um elemento construtivo da formação do conhecimento e 

“do ponto de vista didático, a compreensão do erro (…) é uma oportunidade que se 

oferece ao professor para ajudar os alunos a aprenderem mais – o que implica dar um 

sentido ético ao trabalho docente”( Pinto, 2000, p. 24).  

Borasi (1996) sublinha que seria importante atribuir um papel mais positivo aos erros, 

porque diz acreditar que estes podem motivar pensamentos e explorações originais por 

exemplo em Matemática e, consequentemente, produzir uma compreensão mais 

profunda dos assuntos estudados. É interessante a observação que autora faz quando 

afirma que os alunos, tal como os matemáticos, também cometem erros e que são, esses 
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erros que desde sempre se cometeram, que impulsionaram o avanço da matemática. Ao 

longo da história da matemática existiram erros em relação a resultados obtidos, a 

provas dadas, a conjecturas incorrectas, a conceitos ou definições, na criação ou uso de 

modelos ou representações e na aplicação de resultados matemáticos a outros domínios. 

Tal como a comunidade matemática se debruça novamente sobre o erro com o objectivo 

de o ultrapassar, Borasi (1985) afirma que também os alunos podem alcançar uma 

aprendizagem mais profunda dos conteúdos matemáticos, a partir do análise dos seus 

próprios erros ou daqueles que foram cometidos pelos seus colegas focando a sua 

atenção na estratégia utilizada, na resolução das tarefas propostas, na comparação de 

resultados, na exposição de  ideias e na justificando de caminhos (Borasi, 1985). 

Perrenoud (2000) afirma que “todos tenham direito de errar para evoluir. Ninguém 

aprende sem errar. Errando, reflete-se mais sobre o problema e sobre as acções usadas 

para resolvê-lo.” (p. 34). Também Cury (2007) refere que no trabalho de Borasi a autora 

destaca as discussões entre alunos e professor como os momentos eleitos para objeto 

dos seus estudos, onde considera que os erros “são oportunidades para a aprendizagem e 

pesquisa” (Borasi, citada por Cury, 2007, p. 38) e enfatisa a importância de “escutar os 

alunos” e de solicitar que expliquem o que pensaram. 

No entanto, para que a aprendizagem aconteça e seja perdurável no tempo, é 

fundamental que os erros “sejam reconhecidos e compreendidos não só pelo professor, 

mas fundamentalmente pelo aluno, cabendo a este último desejavelmente a sua 

correcção” (Santos, 2008, p. 14). Por um lado, o itinerário de aprendizagem do aluno 

não segue a lógica do professor, nem o que o professor diz garante a apropriação por 

parte do aluno dos conhecimentos. Por outro lado, só quem comete o erro pode fazer 

algo de forma consciente para o ultrapassar. Assim, a autoavaliação pode ser entendida 

como um processo de metacognição na medida em que o aluno através de um processo 

mental interno toma consciência da sua atividade cognitiva. “É um olhar crítico e 

consciente sobre o que se faz, enquanto se faz” (Santos, 2002, p. 2). Quando o aluno 

consegue identificar e corrigir o erro, acontece aprendizagem. O papel do professor é o 

de orientar, mas tendo o cuidado de não nomear o erro, nem corrigi-lo, dando pistas de 

orientação da ação a desenvolver pelo aluno e que o leve à identificação e correção do 

erro (Santos, 2002).  

Borasi (1996), considera que os erros podem mostrar mais se explorados, em vez de 

apenas eliminados. Essa utilização do erro foi apresentada pela autora num quadro que 
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tem vindo a reformular ao longo dos anos e a que chamou “Taxionomia dos erros" e que 

tem como objetivo olhar para o erro do ponto de vista do processo de ensino 

aprendizagem (remediar o erro, explorá-lo ou fazer descobertas por meio do erro) e o 

foco do professor-investigador (conteúdo técnico-matemático, natureza da Matemática, 

processo de aprendizagem em Matemática).  

Quadro 4_ Taxionomia para usos de erros (Borasi, 1996, p. 279) 

 

Objetivo da 

aprendizagem 

Realização de uma 

tarefa matemática 

específica 

Compreensão de 

algum conteúdo 

técnico-matemático 

Compreensão sobre 

a natureza da 

Matemática 

Remediação  

 

Análise de erros 

detetados, para 

compreender o que 

houve de errado e 

corrigir, de forma a 

realizar a tarefa com 

sucesso 

Análise de erros 

detetados, para 

esclarecer más 

interpretações de um 

conteúdo técnico – 

matemático 

Análise de erros 

detetados, para 

esclarecer más 

interpretações sobre a 

natureza da Matemática 

ou de conteúdos 

específicos 

Descoberta  

 

Uso construtivo de 

erros no processo de 

resolução de um novo 

problema ou tarefa; 

monitoramento do 

trabalho de alguém para 

identificar potenciais 

enganos 

Uso construtivo de 

erros ao aprender novos 

conceitos 

Uso construtivo de 

erros ao aprender sobre 

a natureza da 

Matemática ou de 

algum conceito 

matemático 

Pesquisa Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que geram 

pesquisas em novas 

direções e servem para 

desenvolver novas 

tarefas matemáticas 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que podem 

levar a novas 

perspetivas sobre um 

conceito, regra ou 

tópico não contemplado 

no planeamento original 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que podem 

levar a insights e 

perspetivas inesperadas 

sobre a natureza da 

Matemática ou de 

algum conteúdo 

 

Cury (2006), explica que estas formas de fazer uso dos erros podem aparecer separadas 

ou combinadas e dá um exemplo em que um professor pode estar interessado num 

determinado momento em remediar apenas os erros que deteta nas produções dos alunos 

mas mais tarde, numa situação de trabalho com toda a turma, pode encontrar um 

resultado intrigante que leva a turma a aprofundar o conteúdo matemático. O professor 

ao utilizar estratégias que façam uso dos erros está a oferecer uma oportunidade para a 

aprendizagem (Cury, 2006).  
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Segundo Perrenoud, (2000), esta ideia de trabalhar a partir dos erros, baseia-se “no 

postulado de que aprender não é em primeiro lugar memorizar, mas reestruturar o seu 

sistema de compreensão do mundo” (p. 31). Tal reestruturação não acontece sem o 

conflito cognitivo por parte do aluno. Para este autor, as representações das ideias dos 

alunos num dado momento são o ponto de partida para o trabalho a desenvolver tendo 

em vista o desenvolvimento de um dado conceito:  

O professor que trabalha a partir das representações dos alunos tenta 

reencontrar a memória do tempo em que ainda não sabia, colocar-se no 

lugar dos aprendizes, lembrar-se de que se não compreendem, não é por 

falta de vontade mas porque o que é evidente para o especialista parece 

opaco e arbitrário para os aprendizes. (Perrenoud, 2000, p. 29)  

 

O autor afirma que trabalhar a partir das representações dos alunos não consiste em 

fazê-las expressarem-se para as desvalorizar imediatamente. O importante é dar-lhes 

regularmente direitos na aula, interessar-se por elas, tentar compreender se elas 

surgirem novamente, quando as julgávamos ultrapassadas. Para isso, deve-se abrir um 

espaço de discussão, não censurar imediatamente a expressão do pensamento do aluno e 

os raciocínios espontâneos, sob pretexto de que levam a conclusões erradas. Bachelard 

(1996) observa que os professores têm dificuldades para compreender, já que perderam 

a memória do caminho do conhecimento, dos obstáculos, das incertezas, dos atalhos, 

dos momentos de pânico intelectual ou de vazio. Perrenoud (2000) reforça esta ideia de 

que o professor se distância do caminho percorrido do aprender, uma vez que "já 

aprendeu" determinado conteúdo. O professor que trabalha a partir da representação dos 

alunos tenta reencontrar a memória do tempo em que ele, professor, “ainda não sabia”. 

Tenta colocar-se no lugar do seu aluno. 

 

Estratégias de autorregulação das aprendizagens 

A regulação da aprendizagem é um processo multifacetado que pode ser conseguida 

através de diversos processos, entre os quais, a autoavaliação, a coavaliação, a 

negociação de critérios de avaliação, o feedback. Irei abordar sucintamente algumas 

destas formas de regulação, aprofundando o feedback oral, já que o trabalho que me 

propus realizar se vai centrar nesse processo de regulação das aprendizagens. 
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Coavaliação 

 

A coavaliação entre pares é considerado um processo de regulação das aprendizagens, 

simultaneamente interno e externo ao sujeito na medida em que implica outros mas 

envolve igualmente o próprio sujeito (Santos, 2002). A construção do conhecimento 

faz-se através da comunicação em interação social sendo os alunos colocados “em 

situações de confronto, de troca, de interação, de decisão, que os forcem a explicar, a 

justificar, a argumentar, expor ideias, dar ou receber informações para tomar decisões, 

planear ou dividir o trabalho, obter recursos” (Perrenoud, p. 99, citado por Santos, 

2002). Criar contextos em que os alunos possam apoiar os seus colegas ou receber ajuda 

dos outros dão origem a “experiências ricas na reestruturação do próprio pensamento, 

na regulação das suas aprendizagens, e no desenvolvimento da responsabilidade e da 

autonomia” (Santos, 2002, p. 2). O professor deve por isso ter o cuidado de dinamizar 

formas de trabalho que promovam o diálogo, tais como a resolução de tarefas em grupo 

e/ou pares o que contribui para a construção do saber através da partilha de 

experiências. Pinto (1994), sublinha que esta partilha de experiências entre alunos 

permite-lhes uma maior autonomia na construção das aprendizagens e uma melhor 

compreensão do erro já que a discussão entre alunos deixa perceber onde e como 

erraram, desenvolvendo desta forma mecanismos de autocorreção, de entre ajuda e 

partilha de saberes.  

Sadler (citado por Black & Wiliam, 2001) sublinha a importância do trabalho de grupo 

na sala de aula já que proporciona uma interação entre pares realizada através de uma 

linguagem do dia-a-dia o que facilita todo o processo de comunicação entre os alunos. 

Permite, também, que os alunos assumam o papel de professor, deixando-o disponível 

para refletir sobre o decorrer da aula e para realizar as intervenções que considere 

oportunas (Black et al., 2003).  

A coavaliação deve ser promovida na sala de aula pelo professor já que contribui para 

aumentar o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem, aumentar as 

interações sociais e confiança nos outros, facilitar o feedback individual e focar os 

alunos mais no processo do que no produto (Johnson citado por Noonan & Duncan, 

2005). 
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Estudos recentes indicam que a coavaliação entre pares e a autoavaliação podem ser 

consideradas formas de operacionalizar os princípios da avaliação formativa (Noonan & 

Duncan, 2005). 

 

Autoavaliação 

 

A autoavaliação, sendo um processo interno ao sujeito é considerado o “processo por 

excelência da regulação” (Santos, 2002) quando comparado com a regulação externa 

feita pelo professor. Santos (2002), baseando-se em Nunziati, apresenta algumas razões 

que justificam esta importância: o itinerário de aprendizagem do aluno não segue a 

lógica do professor, o que o professor diz não garante a apropriação por parte do aluno 

dos conhecimentos e o erro só pode ser ultrapassado por aqueles que o fazem e não por 

aqueles que o assinalam.  

A autoavaliação é pois um instrumento basilar para a aprendizagem “ao permitir 

desenvolver nos alunos uma atitude reflexiva, de questionamento e de controlo, 

permitindo-lhes, simultaneamente, consciencializar as aprendizagens que vão fazendo e, 

nesse sentido, contribuir para melhorar a qualidade dessas aprendizagens” (Leite & 

Fernandes, 2002, p. 57). Assim, a autoavaliação pode ser entendida como um processo 

de metacognição na medida em que o aluno através de um processo mental interno toma 

consciência da sua atividade cognitiva. “É um olhar crítico e consciente sobre o que se 

faz, enquanto se faz” (Santos, 2002, p. 2) compreendendo por isso este processo uma 

fase em que o aluno confronta aquilo que fez com o que se esperava que fizesse, 

percecionando diferenças entre as duas situações e a outra fase em que o aluno atua de 

forma a reduzir ou eliminar mesmo essa diferença (Santos, 2008).  

Segundo Nunziati (Santos, 2002), a autoavaliação existe em cada individuo de forma 

espontânea, mas aperfeiçoa-se com a sua aprendizagem sendo necessário um trabalho 

contínuo e apoiado pelo professor. Para poder desenvolver esta capacidade nos alunos, 

Santos (2002) considera fundamental o papel do professor no sentido de criar contextos 

facilitadores para o desenvolvimento da autoavaliação de forma a que o aluno se torne 

mais autónomo. Assim, diz a autora, o professor pode realizar intervenções que passam 

por uma abordagem positiva do erro, pelo feedback e pela negociação/explicitação dos 

critérios de avaliação. 
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Critérios de Avaliação 

 

Tal como foi referido anteriormente, o processo de autoavaliação acontece quando o 

aluno consegue comparar o que sabe com o que se espera que soubesse ou seja, quando 

compara conceções e/ou ações com critérios (Jorro in Santos, 2008) e que atue de forma 

a reduzir essas diferenças (Santos, 2008). Para conseguir fazer essa comparação, entre o 

que sabe e o que se espera que soubesse, o aluno deve recorrer a um conjunto de 

critérios de avaliação comuns aos alunos e professor (Santos, 2007). Pressupõe-se 

assim, de acordo com Hadji (2003), Pinto (2002) e Semana (2008), a necessidade prévia 

de construção de um quadro de referência fornecido ou negociado antecipadamente com 

o aluno para que este o conheça e do qual se aproprie. A apropriação dos critérios de 

avaliação é condição necessária para desenvolver a autorregulação (Hadji, 1994). No 

entanto, a sua existência por si só não conduz necessariamente a melhores desempenhos 

por parte do aluno (Pinto, 2002). Este critérios devem ser legítimos do ponto de vista do 

aprendente e permitir-lhes compreender o que é de si esperado (Hadji, 1994).  

Deste modo, a apropriação dos critérios de avaliação é indispensável à autoavaliação, 

tendo o professor um papel fundamental neste processo. Segundo Barbosa e Alaiz 

(1994), o professor deve começar por se consciencializar dos critérios de avaliação da 

tarefa que quer desenvolver com os alunos e só depois partilhar esses critérios com os 

alunos. Os autores sublinham que a partilha deve situar-se para além da informação dos 

critérios sobre os quais os alunos vão ser avaliados sendo necessário aferir como os 

alunos interpretam esses critérios e qual a representação que constroem dos mesmos. 

Santos (2002) refere a importância da utilização de uma linguagem acessível aquando 

da partilha dos critérios com os alunos, para que estes possam compreender o que se 

espera deles. A autora refere dois níveis de partilha: o unilateral, em que o professor 

comunica os critérios que definiu aos alunos e tenta que eles os compreendam; o 

bilateral em que o professor procura envolver os alunos no aperfeiçoamento dos 

critérios através de um processo de negociação reconhecendo que este nível é mais 

vantajoso já que implica e corresponsabiliza os alunos no processo de avaliação, 

promovendo a apropriação dos critérios. Para facilitar essa apropriação, Santos (2002) 

indica estratégias facilitadores a desenvolver tais como a apresentação e discussão de 
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trabalhos realizados por alunos em anos anteriores e que sirvam de ilustração para o que 

o professor considera um bom ou mau trabalho, a discussão em grande grupo de um 

trabalho intermédio realizado pelos alunos a pares ou em grupo, o feedback dado pelo 

professor tendo por base os critérios considerados inicialmente verificando os já 

conseguidos e os que se devem melhorar.  

Em síntese, para que a autorregulação seja possível é indispensável que o aluno se 

aproprie dos critérios de avaliação. O professor desempenha um papel fundamental na 

criação de contextos que permitam o desenvolvimento de estratégias facilitadores da 

apropriação desses critérios por parte do aluno. Considerando que é um processo 

complexo, é necessário um investimento contínuo por parte do professor e dos alunos. 

 

O Feedback  

 

Apesar de a investigação evidenciar que a avaliação formativa é um meio determinante 

para levar a bom termo o processo de aprendizagem (Black & William,1998; William, 

2007), na realidade este tipo de avaliação nem sempre é colocado em prática pelo 

professor. Santos (2008) refere que a aprendizagem acontece entre os indivíduos num 

ambiente social contextualizado através de processos de mediação. Um processo de 

mediação é a língua (Vygotsky, 1986) e “portanto, a interação entre professor e aluno na 

sala de aula é um dos contextos privilegiados na regulação da aprendizagem (…) sendo 

o feedback a chave para a avaliação formativa” (Santos, 2008, p. 1). 

No Currículo Nacional do Reino Unido - The National Strategies (2011), o feedback 

oral e escrito, é reconhecido como a Avaliação Para as Aprendizagens (AfL_ 

Assessement for Learning), salientando-se que em “ordem ao progresso e ao sucesso”, 

os alunos necessitam de um feedback de apoio constante às suas aprendizagens, e os 

professores devem providenciar, tanto o feedback oral, como o escrito, para ajudar os 

alunos a compreenderem e a terem poder e controle sobre a sua própria aprendizagem e 

sobre os seus próprios progressos.  

Brookhart (2008) afirma que o feedback é um elemento essencial da avaliação 

formativa que fornece informações aos alunos e aos professores sobre o que os próprios 

alunos estão a fazer para atingir os objetivos pretendidos:  
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Dar um bom feedback é uma das competências que o professor deve 

dominar para poder proporcionar uma boa avaliação formativa. Outras 

competências de avaliação formativa incluem ter metas claras de 

aprendizagem, preparar aulas com tarefas que comunicam essas metas 

aos alunos, e depois de um bom feedback, ajudar os alunos a formular 

novos objetivos para si mesmo e planos de ação que conduzam à 

concretização desses objetivos. (p. 1) 

 

Para Hattie e Timperley (2007), o feedback é conceptualizado a partir das informações 

fornecidas por um agente (professor, colegas, livro, pai, experiência), em relação a 

aspetos do próprio desempenho ou compreensão. Os autores sublinham que o feedback 

não tem efeitos no vazio, e que, para ser poderoso, precisa de ter um contexto de 

aprendizagem ao qual o feedback é dirigido. Constitui, por isso, parte integrante do 

ensino aprendizagem, e “torna-se mais poderoso quando se dá feedback sobre 

interpretações incompletas e não sobre uma situação de total falta de compreensão” (p. 

82), uma vez que “não há forma de relacionar as novas informações ao que já é 

conhecido” (Kulhavy, p. 220, citado por Hattie & Timberley, 2007). 

Brookhart (2008) afirma que o poder do feedback reside na abordagem dupla tanto de 

fatores cognitivos como motivacionais. Argumenta que um feedback de qualidade deve 

proporcionar aos alunos informações que lhes permitam entender “onde estão na sua 

aprendizagem e o que devem fazer a seguir - fator cognitivo” (p. 2). Esta perceção 

permite-lhes “sentir o que entendem, o que fazem e o porque fazem, ajudando a 

desenvolver em muitos alunos um sentimento de que têm controlo sobre a sua própria 

aprendizagem - fator de motivação” (p. 2). 

Para Hattie e Timperley (2007), o principal objetivo do feedback “é reduzir a 

discrepância entre a compreensão atual e a desejada”, o que significa que as estratégias 

utilizadas para reduzir esta discrepância devem ser eficazes. Sadler (1989) afirma que o 

feedback para ter efeito precisa de fornecer informações específicas relativas à tarefa ou 

ao processo de aprendizagem, de forma a preencher a lacuna entre o que se entende e o 

que se deveria entender. 

Hattie (1999) realizou um estudo onde se verifica que as forma mais eficazes de 

feedback são as que oferecem pistas ou reforço para os alunos, enquanto as que 

oferecem elogios, punições ou recompensas extrínsecas, foram as que se revelaram 

menos eficazes. Também Hattie e Timperley (2007) desenvolveram um estudo que 

pretendeu determinar quais os fatores que contribuem para um feedback mais poderoso 
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e eficaz, pois constataram efeitos diferentes a vários níveis, sendo que algumas 

intervenções são eficazes na redução da discrepância entre os entendimentos em curso e 

os desejados, mas outras não. 

Assim, em 2007, Hattie e Timberley, apresentam um modelo de feedback que segundo 

os autores, maximiza os efeitos positivos na aprendizagem. De acordo com o seu 

modelo¸ um feedback eficaz deve responder a três questões centrais, feitas pelo 

professor e/ou, pelo aluno: “Para onde vou? (Quais são os objetivos?), Como é que eu 

vou? (Que progressos estão a ser feitos em relação à meta?), e Para onde vou a seguir? 

(Que atividades precisam ser realizadas para tornar melhor o progresso) ” (p. 86). Estas 

questões correspondem às noções de “feed up”, “feed back” e “feed forward” que 

“traduzidas à letra” significam “alimentar-se”, “realimentar-se”, “alimentar-se para a 

frente”, revelando imagens fortes de um processo contínuo e cíclico (figura 4). 

Consideram, que um ambiente ideal de aprendizagem, acontece quando professores e 

alunos procuram respostas para cada uma destas questões, podendo operar cada uma 

delas, ao nível do desempenho da tarefa, ao nível do processo de compreensão de como 

realizar uma tarefa, ao nível do processo de autorregulação ou metacognição e ao nível 

da pessoa (não relacionado com as especificidades da tarefa). 
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Figura 4 – Modelo do Feedback de Hattie e Timperley (2007) 

 

Estes autores salientam que o papel dos alunos também é crucial na redução do fosso 

que os separa da compreensão atual daquela que é desejada. Uma forma eficaz de o 

conseguir é o aluno aumentar o seu esforço no envolvimento de tarefas desafiadoras, 

passando desta forma por experiências de maior qualidade. Salientam que o importante 

não é a quantidade de tarefas a realizar (mais do mesmo), mas viver situações 

matematicamente desafiantes e diferenciadas. Os autores citam Kluger e DeNisi, que 

consideram que “é mais provável que os alunos aumentem o esforço quando o objetivo 
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pretendido é claro, quando um elevado compromisso é garantido por eles e quando a 

crença no sucesso final é alta” (p. 86). Os alunos também podem “desenvolver 

competências na deteção eficaz do erro levando ao auto feedback” (p. 86). Desta forma, 

podem co regular a sua aprendizagem, partindo de uma boa compreensão da tarefa e do 

desenvolvimento de estratégias diversas e poderosas. Contudo, chamam a atenção para 

o facto de os alunos poderem encontrar estratégias que não são as mais corretas para 

reduzir o fosso. Podem abandonar as metas ou combiná-las com outras, e selecionar os 

objetivos que atingiram como os que pretendiam, ignorando os outros, ou definir 

objetivos menos desafiadores, aceitando como satisfatório o desempenho muito aquém 

das suas capacidades.  

Os professores para ajudar a reduzir a lacuna entre o desempenho real e o desejado, 

devem facultar “objetivos adequados, desafiadores e específicos”, e podem ajudar a 

“esclarecer os objetivos aumentando o compromisso e o esforço crescente para alcançá-

los com o feedback” (p. 87). Ainda podem, criar ambientes de aprendizagem que 

permitam alunos desenvolver a autorregulação e as competências de deteção do erro 

(Hattie, Biggs & Purdie, citado em Hattie & Timperley, 2007).  

A autorregulação, segundo Nicol e Dick (2006), é manifestada por uma supervisão e 

regulação ativa de um diferente número de processos de aprendizagem: a definição e 

orientação de objetivos de aprendizagem; as estratégias usadas, para atingir esses 

objetivos; a gestão dos recursos; o esforço exercido; reações ao feedback externo (dado 

por outros que não o próprio); os produtos produzidos. Os autores, citando Pintrich e 

Zusch, sublinham que a construção da autorregulação se refere a um nível de 

desenvolvimento em que os alunos regulam aspetos do seu pensamento, motivação e 

comportamento. Acrescentam que a autorregulação requer que os alunos tenham 

consciência das metas a serem alcançadas relativamente às quais o desempenho pode 

ser comparado e avaliado. Afirmam ainda que a autorregulação não se aplica apenas ao 

conhecimento mas também às crenças motivacionais e ao comportamento e consideram 

crucial o feedback gerado internamente nessas áreas. Consideram que se pode melhorar 

o feedback interno dos alunos a partir do feedback externo dado pelo professor. Por 

isso, é fundamental que o feedback dado pelo professor seja de qualidade. Tanto o 

feedback oral como o escrito envolvem as mesmas preocupações na escolha da palavra 

certa e nas sugestões a fornecer ao aluno (Brookhart, 2008). A grande diferença refere a 

autora, reside no facto de quando o professor proporciona feedback oral “tem menos 
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tempo para tomar decisões sobre como dizer as coisas e depois de as ter dito não pode 

voltar atrás” (p. 47). O feedback oral pode ser dado pelo professor durante a observação 

dos trabalhos que os alunos vão desenvolvendo em grupo ou individualmente e muitas 

vezes “é uma questão de oportunidade - observar quando o aluno está disponível para 

ouvir” (Brookhart, 2008, p. 48). Por vezes, refere, é importante dar um feedback 

individual “rápido e silencioso” e muitas vezes improvisado quando o professor se 

apercebe de uma dificuldade particular que não é necessário partilhar com toda a turma 

servindo uma breve orientação ou explicação para ultrapassar essa dificuldade. A autora 

refere que ao monitorizar o trabalho que os alunos desenvolvem, circulando pela sala de 

aula, o professor vê onde os alunos cometem os erros e onde hesitam podendo nesse 

momento fornecer feedback substancial sobre o processo onde o aluno está bloqueado. 

A observação dos trabalhos dos alunos requer por isso “um olhar atento sobre o caderno 

ou sobre o projeto que o aluno está a realizar e sobre as abordagens que vai fazendo 

para realizar o trabalho pedido” (Brookhart, 2008, p. 49). O professor fica com uma 

visão do trabalho e isto permite-lhe, numa apresentação à turma, participar na sua 

discussão. Neste processo, o professor pode debater com os alunos a qualidade do 

trabalho apresentado, comparando-o com os padrões que estão ligados às metas de 

aprendizagem. 

O modelo de feedback proposto por Hattie e Timperley (2007) sublinha a importância 

do foco do feedback, sendo a sua eficácia influenciada pelo nível a que é dirigido. Os 

autores distinguem quatro níveis principais de feedback: (i) ao nível da tarefa ou 

produto; (ii) ao nível do processo, (iii) ao nível da autorregulação e (iv) ao nível da 

pessoa (self). 

Ao nível da tarefa ou produto, o feedback indica se o trabalho está a ser desenvolvido 

adequadamente, se as respostas estão corretas ou incorretas, possibilitando ao aluno 

adquirir mais ou diferentes informações sobre a tarefa, sendo o conhecimento 

construído a este nível mais superficial. Hattie e Timperley (2007) referem que este é o 

tipo de feedback mais comum, correspondendo a cerca de 90% das questões dos 

professores, e é chamado frequentemente de feedback corretivo ou de conhecimento de 

resultados. Referem, ainda, que fornecer informações muito específicas sobre 

determinadas particularidades das tarefas pode prejudicar o desempenho dos alunos 

porque se centram no objetivo imediato e não nas estratégias para atingir a meta. 

Salientam, também, que o feedback sobre a tarefa é mais poderoso quando corrige 
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imprecisões do que quando tenta atuar sobre a total falta de informação dos alunos. 

Nessa situação, o ensino é mais poderoso do que o feedback.  

Ao nível do processo, o feedback incide sobre os procedimentos subjacentes à 

realização de uma tarefa. Este tipo de feedback diz respeito à compreensão mais 

profunda da aprendizagem, envolvendo a construção de significados e processos 

necessários à resolução de tarefas mais difíceis e ainda não experimentadas. Neste tipo 

de feedback, é importante destacar as estratégias utilizadas pelos alunos na deteção de 

erros, já que ao fazê-lo, proporcionam feedback a si próprios. Estas falhas podem 

indicar a necessidade de selecionar uma nova estratégia, reformular a estratégia ou pedir 

ajuda. Envolvendo-se em estratégias de deteção e correção do erro, os alunos ficam 

motivados para continuar a reduzir o fosso entre o conhecimento atual e o seu objetivo. 

Quando os professores dão feedback sobre o processo, funcionam como um modelo de 

como fazer para todos os alunos, tornando-se este feedback uma forma muito poderosa 

de ir ao encontro das necessidades de todos os alunos, ajudando-os a adquirir a 

competência de aprender a aprender.  

Ao nível da autorregulação, Hattie e Timberley (2007) referem que esta envolve “uma 

interação entre o compromisso, controle e confiança” (p. 93), analisando a forma como 

os alunos controlam, dirigem e regulam ações para o objetivo de aprendizagem, 

implicando da parte destes “autonomia, autocontrole, auto direção e autodisciplina” (p. 

93). A autorregulação é o processo que os alunos utilizam para acompanhar e controlar 

a sua própria aprendizagem. Pode levar os alunos a procurar, aceitar e agir sobre a 

informação do feedback. Os alunos mais eficazes criam rotinas internas de forma a 

controlar o seu próprio empenho na tarefa e supervisionar o processo em que estão 

envolvidos. Alunos menos eficazes dependem mais de fatores externos, como o 

professor, não possuindo praticamente estratégias de autorregulação, não procurando 

nem interiorizando feedback de forma a melhorar a sua aprendizagem. Os alunos estão 

mais disponíveis para fazer um esforço no sentido de obter e lidar com o feedback se 

tiverem confiança em si próprios, e se considerarem que a informação dada pelo 

feedback é útil e, por isso, vale o esforço. 

Por último, ao nível da pessoa (self), o feedback contém poucas informações 

relacionadas com as tarefas, e raramente é convertido num maior envolvimento, no 

compromisso com as metas de aprendizagem, com o reforço da autoeficácia e com a 

compreensão da tarefa por parte do aluno. O possível efeito positivo “sobre a pessoa” é 
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muito diluído, traz pouco informação sobre a realização da tarefa e depende do 

autoconceito do aluno, para ser eficaz. O elogio dirigido aos alunos é improvável que 

seja útil, pois traz poucas informações que forneçam respostas a qualquer uma das três 

questões relativas à eficácia (“para onde vou?” (Feed Up), “como vou?” (Feedback), e 

“para onde vou a seguir?”(Feed forward),desviando por vezes a atenção da tarefa. 

Contudo, é preciso referir que há diferença entre o elogio direcionado para a pessoa 

apenas, tal como, “ Muito bem, lindo menino…” e o elogio relacionado com o esforço, 

a autorregulação, o envolvimento, ou os processos relacionados com a tarefa e a sua 

realização “ Muito bem, gostei daquilo que acabaste de dizer porque mostrou que 

pensaste muito no assunto”. Neste caso, pode ajudar a melhorar a autoeficácia na 

medida em que o aluno pode “voltar-se de novo para a tarefa” com um investimento 

positivo (p. 96). 

O elogio pode também ser contraproducente e ter consequências negativas quando recai 

sobre as capacidades dos alunos: (i) quando se utiliza a crítica após uma falha, ou o 

feedback é neutro após um sucesso, o aluno percebe que a expectativa do professor 

sobre ele é alta e que não fez o esforço suficiente e desinveste, (ii) quando o professor 

elogia o sucesso e tem feedback neutro após a falha, o aluno percebe que a expectativa 

do professor é baixa acerca da sua capacidade e desinveste.  

Os autores referem ainda que parte da imprevisibilidade do efeito do elogio se relaciona 

com ideias preconcebidas dos próprios alunos relativamente à sua imagem social. Por 

exemplo, uns desejam ser bons alunos, outros não admitem ser vistos como tal. Estas 

imagens retidas na mente dos alunos são muito difíceis de mudar pelos professores. O 

feedback destinado a mover os alunos da tarefa para o processo e depois do processo 

para a regulação é mais eficaz. Demasiado feedback dentro de um nível pode até 

prejudicar o desempenho do aluno. 

Hattie e Timberley (2007) salientam que dar e receber feedback exige destreza, tanto da 

parte dos professores, como da parte dos alunos, e realçam que o modelo por eles 

apresentado  

(…) não se limita a invocar uma rotina de estímulo e resposta, mas 

requer alta proficiência no desenvolvimento de um clima de sala de aula, 

a capacidade de lidar com as complexidades de decisões múltiplas e 

entendimentos profundos do assunto para estar pronto para fornecer 

feedback sobre as tarefas ou as relações entre as ideias, vontade de 
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incentivar a autorregulação, e ter excelente “timing” para dar seu 

feedback antes de surja a frustração. (p. 103) 

 

Hattie e Jaeger (1998) mencionam que para o professor poder ser sensível ao feedback, 

dedicar-lhe tempo e poder refletir sobre ele, deve já ter automatizado outras tarefas na 

sala de aula. Hattie e Timberley (2007) referem a importância da seleção de 

determinado tipo de tarefas que levam a um tipo de feedback mais eficaz, e afirmam que 

a “aprendizagem pode ser melhorada à medida que os alunos compartilham metas de 

aprendizagem desafiadoras, adotam a autoavaliação e estratégias de avaliação e 

desenvolvem procedimentos e deteção de erros e elevada autoeficácia para lidar com 

tarefas mais desafiadoras que os levam ao domínio da compreensão da aula” (p. 103). 

Os autores referem a importância de preparar os alunos para questionar e refletir sobre o 

que sabem, tornando-se mais aptos na procura de feedback, o que lhes permite melhores 

oportunidades de aprendizagem. Alertam para o facto de o feedback não ser “a 

resposta” mas sim “e apenas, uma resposta poderosa” (p. 103). Quando os alunos têm 

muitas dificuldades, os autores consideram preferível “proporcionar elaborações através 

do ensino do que fornecer feedback sobre conceitos mal compreendidos” (p. 103) e 

reforçam esta ideia afirmando que “o feedback só se pode construir sobre algo e é de 

pouca utilidade quando não há aprendizagem de suporte” (p. 103). 

Se o professor quiser que o feedback proporcionado na sala de aula seja eficaz, deve ter 

o cuidado que este “seja claro, intencional, significativo e compatível com o 

conhecimento prévio dos alunos (…) sendo importante que se direcione para a tarefa, 

processo ou autorregulação e não para a pessoa (self) ” (p. 103).  

Para que o feedback tenha efeito, é essencial garantir a sua qualidade (Black & William, 

2001). No entanto, a revisão de literatura efetuada por Black e William (1998) apresenta 

a complexidade dessa prática. Brookhart (2008) também afirma que nem todos os 

estudos sobre o feedback mostram efeitos positivos, salientando que, tanto a natureza do 

feedback, como o contexto no qual é dado, é de grande importância para que 

efetivamente o feedback contribua para a aprendizagem. Através da investigação e 

utilizando como base diversos autores que realizaram estudos sobre esta temática, 

(Butler e Winne; Kluger e DeNisi; Hattie e Timperley), Brookhart (2008) apresenta de 

forma sintetizada em dois quadros, como um professor deve dar um bom feedback 

escolhendo um determinado tipo de estratégias (Quadro 5) e o que dizer ao aluno, ou 
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seja, o conteúdo do feedback (Quadro 6). A autora alerta, no entanto, para o facto de o 

tipo de feedback dado também depender das características dos alunos, da tarefa e da 

atmosfera da sala de aula. Relativamente ao tipo de estratégias, o feedback pode variar 

quanto ao tempo, à quantidade, ao modo e à audiência/público.  

 

Quadro 5. Tipo de estratégias de feedback (Brookhart, 2008) 

 

As estratégias de feedback 

podem variar de acordo 

com… 

Das seguintes formas … 

Tempo Quando é dado  

Com que frequência 

Quantidade Que quantidade de intervenções fez 

Quantas intervenções sobre cada ponto 

Modo Oral 

Escrito 

Visual/demonstração 

Audiência/Público Individual 

Grupo/turma 

 

A vantagem de o feedback ser imediato, ou praticamente imediato, deve-se ao fato de 

este ter mais efeito quando é dado no momento em que os alunos ainda estão a pensar 

sobre um determinado tópico ou questão, ou seja, quando os alunos ainda estão 

conscientes da meta da aprendizagem, e quando ainda podem agir sobre o seu trabalho, 

de forma a melhorá-lo. 

Dosear a quantidade, segundo Brookhart (2008), é provavelmente a estratégia mais 

difícil de aplicar na medida em que o professor tem uma tendência muito grande em 

querer “arranjar” tudo. Por isso, é necessário ter presente que o mais importante é 

fornecer uma quantidade de informações úteis que estabeleçam conexões com aquilo 

que os alunos já sabem, e partir daí para conseguir que os alunos atinjam o próximo 

nível. Para ser bem-sucedido, o professor deve estar consciente de que precisa possuir 

um conhecimento profundo: (i) do tema geral e das metas de aprendizagem em 
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particular, (ii) das características na progressão da aprendizagem para atingir essas 

metas, (iii) dos seus alunos individualmente. O feedback deve dar aos alunos a 

compreensão clara daquilo que devem fazer a seguir, numa questão que ainda devem 

trabalhar, o que exige da parte do professor um conhecimento profundo dos estudantes 

de forma a dar a cada um deles o feedback mais adequado. 

O feedback pode ser dado de diversas formas já que algumas tarefas se prestam mais ao 

feedback escrito, como por exemplo, a análise dos trabalhos escritos dos alunos; outras 

ao feedback oral, como por exemplo, quando um professor observa e comenta junto dos 

alunos o problema que estão a desenvolver em grupo; outros em que o professor 

demonstra como se faz, como por exemplo, no caso dos alunos mais jovens em que o 

professor lhes mostra como se pega num lápis corretamente. A autora refere que alguns 

dos melhores feedbacks resultam quando se conversa diretamente com os alunos e se 

questiona o mesmo sobre as suas decisões na realização de uma determinada tarefa.  

Como toda a comunicação, o feedback tem mais força se fizer sentido e se for adequado 

ao público a que se dirige, defende Brookhart (2008). Quando o feedback é individual é 

muito poderoso, na medida em que para além da informação fornecida sobre o trabalho 

desenvolvido pelo aluno, o professor também lhe transmite a sua preocupação com o 

seu progresso individual. O feedback dado a um grupo também tem as suas vantagens, 

uma vez que se podem contornar determinadas dificuldades comuns a vários alunos, ou 

também se pode sugerir a alunos que dominam o conceito que ajudem os colegas a 

atingi-los.  

Para que o professor possa dar um feedback de qualidade, deve ser ponderado nas 

decisões que toma sobre o conteúdo dos seus comentários. Brookhart (2008) afirma, 

com base em estudos efetuados por vários autores, que escolher o conteúdo sobre o 

feedback, ou seja, decidir “o que dizer”, envolve escolhas sobre o foco, a comparação, 

a função e a valência e para saber “como dizer” deve-se estar atento à clareza, 

especificidade e tom empregue. 
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Quadro 6- Conteúdo do feedback, “o que dizer?” e “ “como dizer?” (Brookhart, 2008) 

 

 

Para que o professor selecione de uma forma mais criteriosa “o que vai dizer”, deve ter 

bem presente o foco das suas intervenções, podendo apoiar-se para isso no trabalho 

realizado por Hattie e Timperley (2007), já descrito anteriormente. Para além do foco, o 

professor deve estar atento para que no seu discurso não utilize comparações que 

poderão de alguma forma afetar a motivação ou autoestima dos alunos. O professor 

pode ter tendência a dar feedback utilizando um critério de referência, uma norma de 

Decidir… 

Os conteúdos de 

feedback podem 

variar de acordo 

com… 

Das seguintes formas… 

O
 q

u
e 

se
 d

iz
…

 

Foco 

Sobre o trabalho (tarefa) 

Sobre o processo que o aluno utiliza para fazer o 

trabalho 

Sobre a autorregulação do aluno 

Sobre o aluno/pessoa 

Comparação 

Critério de referência relativamente a um bom 

trabalho;  

Critério de comparação com outros estudantes (norma-

referência); 

Critérios em relação ao próprio desempenho do aluno 

no passado (autorreferência). 

Função 
Descrição  

Avaliação / julgamento 

Valência 
Positivo  

Negativo 

C
o
m

o
 s

e 
d

iz
 

Clareza 
Claro para o aluno  

Confuso para o aluno 

Especificidade 

Detalhado 

Apenas o necessário 

Excessivamente geral 

Tom 
Implicações  

O que o aluno vai "ouvir" 
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referência ou a autorreferência. Quando compara o trabalho do aluno com um objetivo 

de aprendizagem, está a utilizar o critério de referência de um bom trabalho, e é este o 

tipo de comparação que deve ser utilizado. Este tipo de feedback, ajuda o aluno a 

perceber a que distância está da meta de aprendizagem, e o que fazer para atingir os 

objetivos pretendidos. O feedback que utiliza uma norma de referência, normalmente 

compara o desempenho de um aluno com o desempenho de outros alunos, criando 

vencedores e perdedores o que gera uma atitude fatalista já que transmite ao aluno que a 

capacidade é que é importante e não as estratégias de trabalho. Já o feedback de 

autorreferência é útil para descrever os processos ou métodos que os alunos utilizam, e é 

muito importante para os alunos com dificuldades, pois ajuda-os a perceberem os 

progressos que fizeram em relação ao seu próprio trabalho anteriormente realizado.  

Quanto à função o feedback pode ser descritivo ou avaliativo. O problema neste ponto 

reside na forma como o aluno entende o comentário que o professor faz, mesmo quando 

este tem a intenção de fazer um feedback descritivo. Os alunos selecionam o que ouvem 

através das suas experiências passadas, sejam elas boas ou más. Alguns alunos que 

tiveram um mau percurso escolar interpretam a tentativa de ajuda do professor, como 

uma declaração da sua própria incompetência. Para estes alunos, o importante é 

salientar o aperfeiçoamento em relação ao seu próprio desempenho passado, mesmo que 

este não atinja as metas previstas.  

Quanto à valência, o feedback pode ser positivo ou negativo. Ao pretender que o 

feedback seja positivo, não significa que deva ser artificial dizendo que o trabalho 

realizado pelo aluno está bom quando na realidade não está. Ser positivo significa que 

descreve como pontos fortes num trabalho aqueles que estão de acordo com os critérios 

estabelecidos para um bom trabalho, e esses pontos fortes mostram que o aluno está a 

realizar aprendizagem. Ser positivo significa apontar melhorias, sugerindo o que os 

alunos podem fazer para as conseguir alcançar. 

Para além de o professor ter que pensar “o que dizer” nos seus comentários, a forma 

“como diz” também tem muita importância, porque a escolha de determinadas palavras 

e frases podem mostrar ao aluno que o professor o valoriza e que está disponível para o 

apoiar no seu processo de construção da aprendizagem (Brookhart, 2008). Assim, o 

professor deve ser claro nas suas intervenções para que os alunos compreendam o que o 

professor pretende com o feedback. Numa sala de aula heterogénea, há alunos com 

diferentes conhecimentos e com vocabulário mais ou menos rico o que implica, por um 
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lado, que o professor utilize uma linguagem adequada à turma, verificando se os alunos 

compreenderam o feedback utilizado. Por outro lado, o feedback dado não deve ser nem 

muito sintético, nem muito exaustivo, mas “o certo”. Este princípio é difícil para o 

professor, pois implica orientar sem fazer o trabalho, dar sugestões suficientemente 

específicas para que os alunos consigam dar os próximos passos, mas sem retirar o 

desafio à tarefa. 

O tom é uma qualidade expressiva do feedback e afeta a forma como este é ouvido. O 

tom da mensagem é transmitido pela escolha das palavras e do estilo. Pode transmitir 

pressupostos sobre os alunos que os podem encorajar ou desencorajar, e por isso deve 

transmitir respeito pelo aluno como aprendente, considerar o aluno como um agente 

ativo da sua aprendizagem e inspirar o pensamento, a curiosidade e o questionamento 

sobre as coisas. 

Também Tunstall e Gipps (1996) desenvolveram uma tipologia de feedback do 

professor com base em observações que realizaram em escolas do primeiro ciclo. 

Dividiram o feedback em dois tipos principais: descritivo e avaliativo. O feedback 

avaliativo era considerado positivo quando incluía recompensas e elogios e era 

considerado negativo quando incluía castigos e criticas. Por seu lado, o feedback 

descritivo tinha uma intenção positiva, e mesmo uma crítica, se fosse descritiva e não de 

julgamento, pretendia ser construtiva. O feedback descritivo, segundo estes autores, é 

composto por feedback de realização e feedback de melhoria. De realização quando 

descreve o que um aluno fez e lhe transmite o que foi bem feito e porquê. O feedback de 

melhoria descreve ao aluno o que ainda pode ser feito e quais as estratégias para poder 

melhorar o seu trabalho. 

A análise cuidada, por parte do professor, da resposta do aluno ao feedback que lhe é 

dado é muito importante, servindo de avaliação à intervenção do próprio professor. O 

professor pode saber se o feedback que está a dar é de qualidade se (i) os seus alunos 

aprendem e o trabalho melhora; (ii) os seus alunos ficam mais motivados, acreditam que 

podem aprender, querem aprender e a ter mais controlo na sua própria aprendizagem; 

(iii) a sala de aula se torna num lugar onde o feedback é valorizado, visto como uma 

crítica construtiva e como algo produtivo (Brookhart,2008). 

Em Portugal, Santos e Pinto (2008) salientam que a interação entre professores e alunos 

na sala de aula é um contexto privilegiado de regulação das aprendizagens tendo a partir 
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de diversos episódios de sala de aula, realizado um estudo exploratório no âmbito do 

projeto Avaliação Reguladora do Ensino e Aprendizagem (AREA). Do estudo desses 

episódios foi construída uma grelha de análise com o objetivo de auxiliar os professores 

a refletirem sobre a sua prática avaliativa reguladora no que respeita ao feedback oral. 

Este quadro de análise para a prática pedagógica foca-se na interação realizada na sala 

de aula e é constituído por três dimensões: a dinâmica (quem produz a interação e quem 

é objeto dela), o foco (a área de atividade) e o significado (o sentido pedagógico).  

 

Quadro 6 – Quadro de análise do feedback oral (Santos & Pinto, 2008) 

 
 

Dimensões 
 

 
Dinâmica 

 
Foco Significado 

Quem produz? 
Para quem é 
direcionado? 

Área de atividade Sentido Pedagógico 

Professor (P) 

Aluno (A) 

Grupo de 

Alunos (As) 

Professor (P) 

Aluno (A) 

Grupo de 

Alunos (As) 

Conceptualização (C) 

Processo (Pr) 

Produto (Pd) 

Gestão de sala de aula 

(GSA) 

Pergunta (Pg) Resposta(R) Explicação (E) 

Pedir um 
resultado (Pgr) 
Pedir uma 
justificação 
(Pgjust) 
Colocar uma 
questão que 
reoriente a linha 
de raciocínio 
(Pgrc) 
Questão que 
transmite a 
validação para os 
outros (Pgval) 

Repetição (Rr) 
Resolução (Rsol) 
Correção (Rc) 
Validação (Rv) 
Justificação (Rj) 

Explicação total 
(Et) 
Explicação 
parcial (Ep) 

 

De uma primeira análise resultante deste estudo realizado, verificou-se que do ponto de 

vista da dinâmica, o número de intervenções do professor foi idêntico ao dos alunos. O 

professor fala principalmente para o grupo turma enquanto os alunos falam para o 

professor. As interações aluno/aluno existiram, mas num número bastante diminuto. 

Quanto ao foco das interações, verificou-se que este está principalmente centrado na 

tarefa, predominando perguntas de concetualização seguidas de questões relacionadas 

com o processo. Parece haver uma tendência para ser o professor a questionar, o aluno a 

responder, sendo no entanto a explicação feita por ambos. Quanto às questões 
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colocadas, normalmente pelo professor, o estudo mostra que estas estão centradas 

sobretudo nos resultados ou reorientação do raciocínio. As respostas dadas geralmente 

pelos alunos vão no sentido da resolução e validação e as explicações apresentadas são 

parciais, não completas.  

 

Síntese do capítulo 

O conceito de avaliação tem sofrido alterações de acordo com a evolução dos diferentes 

paradigmas educacionais que lhe estão associados. A ideia de que a avaliação não pode 

ser vista só como um processo externo ao ensino e o reconhecimento da avaliação como 

um instrumento na educação que nos concede dados relevantes sobre o desempenho dos 

alunos permitindo desta forma amparar o seu percurso de aprendizagem, é algo que está 

a ganhar mais força na Escola. Esta função reguladora da avaliação foi algo que também 

foi tomando vários sentidos ao longo do tempo. Assim, de uma avaliação formativa dos 

anos 60 e 70 centrada nos objetivos, pouco interativa e normalmente realizada após um 

determinado período de ensino aprendizagem passamos para a avaliação formativa mais 

complexa, interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada aos 

processos de feedback, de regulação, de autoavaliação e de autorregulação das 

aprendizagens. A avaliação formativa passa a ser vista como um processo de 

acompanhamento do ensino aprendizagem, presente no quotidiano da sala de aula, nos 

momentos das atividades de aprendizagem e de reflexão sobre essas aprendizagens 

(Santos, 2008), sendo o aluno considerado o principal agente regulador da sua 

aprendizagem (Pinto & Santos, 2006). Para designar este tipo de avaliação adotou-se o 

termo avaliação reguladora das aprendizagens que é considerado “todo o ato intencional 

que, agindo sobre mecanismos de aprendizagem, contribua diretamente para a 

progressão e/ou redireccionamento dessa aprendizagem” (Santos, 2002, p. 77). No 

entanto, o papel do professor é fundamental para que se possa implementar na sala de 

aula esta forma de viver a avaliação. Assim, o professor tem que construir uma 

determinada cultura de sala de aula onde o aluno não tenha receio em dar a sua opinião, 

em argumentar e expor o seu ponto de vista, em errar. Pelo contrário, uma sala de aula 

onde o erro assume um valor de grande importância já que é através dele que podemos 

compreender como o aluno pensa e como podemos atuar para o ajudar a ultrapassar 

determinadas dificuldades (Santos, 2008).  
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Para apoiar os alunos no seu percurso de aprendizagem podem ser utilizados vários 

processos de regulação: a coavaliação entre pares que contribui para aumentar o 

envolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, desenvolver interações 

sociais e a confiança nos outros, facilitar o feedback individual e focar os alunos mais 

no processo do que no produto (Johnson, 2004, in Noonan & Duncan, 2005); a 

autoavaliação entendida como um processo de metacognição na medida em que o aluno 

através de um processo mental interno toma consciência da sua atividade cognitiva 

(Santos, 2002); a explicitação/negociação dos critérios de avaliação, condição 

necessária para desenvolver a autorregulação (Hadji, 1994) já que permitem ao aluno 

comparar a sua ação com o que é pretendido, podendo proceder a reformulações de 

forma a poder obter sucesso no seu percurso de aprendizagem; o feedback que pode ser 

escrito ou oral e que para ter efeito precisa de fornecer informações específicas relativas 

à tarefa ou ao processo de aprendizagem, de forma a preencher a lacuna entre o que se 

entende e o que se deveria entender (Sadler, 1989). 
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Capítulo 3 – Discussões coletivas: práticas e desafios 

 

Este capítulo está estruturado em seis partes principais. Nas duas primeiras foco-me nas 

atuais orientações curriculares que remetem para a aprendizagem da Matemática com 

compreensão, o que tem repercussões nos papéis a desempenhar pelo professor. Na 

terceira parte, apresento diferentes perspetivas sobre a comunicação e o discurso na aula 

de Matemática a que se segue uma quarta parte centrada na preparação e concretização 

de discussões coletivas. Considerando os Congressos Matemáticos como casos 

particulares destas discussões que têm especificidades próprias, dedico a quinta parte a 

este tema. Termino referindo desafios que, no âmbito do tema deste capítulo, se 

colocam ao professor.  

 Atuais orientações curriculares e papel do professor 

O National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), com o objetivo de 

desenvolver a cultura e o poder matemáticos dos alunos, publicou, em 1989, as Normas 

para o Currículo e a Avaliação em Matemática Escolar onde apresenta uma visão sobre 

o que considerava que os alunos deveriam aprender nas aulas de Matemática. Entre 

outros aspetos estas Normas destacavam a relevância do raciocínio matemático, da 

resolução de problemas, da comunicação matemática e do estabelecimento de conexões 

(NCTM, 1991). De modo a contribuir para uma melhoria da educação matemática 

perspetivada pelas Normas para o Currículo e a Avaliação, o NCTM, publicou em 1991, 

as Normas Profissionais para o Ensino da Matemática e que serviram de base de 

discussão e implementação de medidas inovadoras que visavam promover e apoiar as 

mudanças necessárias a uma educação matemática de qualidade. Para que, 

efetivamente, estas mudanças ocorram, as Normas Profissionais partem de dois 

pressupostos importantes: (i) os professores são os principais protagonistas na mudança 

dos processos pelos quais, a Matemática é ensinada e aprendida nas escolas; (ii) tais 

mudanças requerem que os professores tenham um apoio contínuo e os recursos 

adequados. Referem, ainda, o que o professor de Matemática deve saber e deve ser 

capaz de fazer para ensinar Matemática, destacando que “os alunos aprendem 

Matemática através das experiências que os professores proporcionam” (p.17) e que as 

decisões dos professores “na sala de aula afetam a forma como os alunos aprendem 

Matemática” (p. 18). Também Ponte e Serrazina (2004) sublinham esta ideia ao 
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afirmarem que “as práticas profissionais dos professores de Matemática são certamente 

um dos fatores que mais influenciam a qualidade do ensino e da aprendizagem dos 

alunos” (p.8). As decisões que o professor toma no ensino de forma a ser considerado 

um bom ensino, estão relacionadas, segundo o NCTM (1994), com um conjunto de 

normas que se agrupam em quatro categorias: (i) tarefas matematicamente válidas, (ii) 

discurso: o papel do professor no discurso; o papel dos alunos no discurso; ferramentas 

para valorizar o discurso, (iii) ambiente de aprendizagem e (iv) análise do ensino e da 

aprendizagem.  

Em Portugal, o Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB), (ME, 2007), 

apresenta diversas orientações metodológicas gerais, referindo que a aprendizagem da 

Matemática decorre do trabalho realizado pelo aluno sendo este estruturado, em grande 

parte, pelas tarefas propostas pelo professor. Assim, o PMEB destaca a necessidade de 

diversificar tarefas, dando atenção particular àquelas que assumem um carácter 

desafiante, ao papel das situações contextualizadas, à importância das representações e 

das conexões matemáticas e ao valor formativo do trabalho de grupo e dos momentos de 

discussão coletiva. Em relação a este último ponto, o PMEB sublinha a importância de 

existirem na aula momentos frequentes de confronto de resultados e de discussão das 

estratégias utilizadas na resolução das tarefas matemáticas apresentadas.  

No entanto, apesar das orientações curriculares referidas, tanto a nível nacional como 

internacional, as mudanças no ensino e aprendizagem só serão possíveis se o professor 

estiver predisposto a experimentá-las e a implementá-las na sua sala de aula. Com 

efeito, o professor age de acordo as teorias de aprendizagem com que se identifica que 

vão influenciar a sua prática pedagógica e, consequentemente, a qualidade do ensino e 

aprendizagem. O que vários estudos mostram é que o tipo de aula orientado pelas 

indicações curriculares referidas não é comum. Muito frequentemente, há uma rotina 

que exclui o envolvimento dos alunos em discussões sobre ideias matemáticas 

relevantes, como é bem ilustrado pela descrição de uma aula apresentada pelo NCTM 

(1994): 

 

Em todas as aulas de Matemática que observei, a sequência das 

atividades era a mesma. Primeiro, eram dadas as respostas aos 

trabalhos de casa. Os problemas mais difíceis eram resolvidos pelo 

professor ou pelos alunos no quadro. Uma breve explicação, ou por 

vezes nenhuma, era dada sobre nova matéria, e eram passados 
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problemas para o dia seguinte. O resto da aula era dedicado a 

resolver o trabalho de casa, enquanto o professor se deslocava entre 

as carteiras respondendo a questões. O mais notável acerca das aulas 

de Matemática era a repetição desta rotina. (p.1) 

 

Ensinar para aprender Matemática com compreensão 

 

O NCTM (2007) realça a importância de uma aprendizagem com compreensão e refere 

que a aprendizagem sem compreensão tem sido uma constante no ensino da 

Matemática. Pesquisas recentes mencionam que a compreensão de conceitos juntamente 

com o conhecimento de fatos e o domínio de procedimentos, são meios poderosos para 

ser competente num domínio tão complexo como a Matemática (NCTM, 2000). A 

aprendizagem com compreensão tem a “capacidade de tornar mais fácil a aprendizagem 

subsequente (…) se os alunos relacionarem o conhecimento novo com o conhecimento 

prévio, de forma significativa” (Schoenfeld, citado pelo NCTM, 2007, p.21). A 

compreensão das ideias matemáticas poderá ser atingida se houver “um envolvimento 

ativo, dos alunos, em tarefas e experiências concebidas para aperfeiçoar e relacionar o 

seu conhecimento” (NCTM, 2007, p.23). Além disso, a aprendizagem com 

compreensão poderá ser favorecida através de interações em sala de aula, com os alunos 

a propor ideias e conjeturas matemáticas, a aprender a avaliar o seu próprio raciocínio e 

o raciocínio dos outros e a desenvolver o raciocínio matemático (Hanna e Yackel, no 

prelo). Esta ideia vai ao encontro do que refere Lampert (1986) quando afirma que o 

diálogo e a interação social na sala de aula poderão ser utilizados para promover 

conexões entre ideias e a reorganização do conhecimento. A autora acrescenta ainda que 

quando os professores pedem aos alunos para discutir as suas estratégias, estão a ajudá-

los a tomar consciência e a construir conceitos a partir do conhecimento informal.  

Aprender Matemática com compreensão remete para a necessidade e importância de dar 

relevo, na aula, à construção e negociação de significados de ideias matemáticas. 

Bishop e Goffree, (1986), referem que o significado matemático é obtido através de 

conexões entre uma ideia particular e os outros conhecimentos pessoais do indivíduo. 

Afirmam que “uma nova ideia é significativa na medida em que cada individuo é capaz 

de a ligar com os conhecimentos que já tem” (p.39). Os autores interrogam-se sobre 

como pode, então, “o significado matemático ser partilhado e em que sentido podem 

duas ou mais pessoas, partilhar significados matemáticos?” (p.39). Respondendo a esta 
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questão, referem que “é necessário tornar os seus próprios significados públicos, ou 

visíveis — os outros precisam (…) saber alguma coisa sobre os significados que os 

primeiros lhes atribuem” (p.39). Assim, consideram que o diálogo e a discussão têm um 

papel importante tal como o é a participação em qualquer atividade que faça os 

intervenientes revelar os seus pensamentos. O professor deve, por isso, encorajar os 

alunos a exteriorizar os seus conhecimentos, utilizando a sua linguagem que tem um 

papel muito importante na comunicação dos significados matemáticos (Bishop e 

Goffree, 1986). 

A importância da linguagem enquanto ferramenta primordial para o desenvolvimento 

cognitivo que funciona como mediadora entre a ação e o pensamento, foi, desta há 

muito, destacada por Vygotsky (1989) que advogava ser a melhor forma de traduzir o 

pensamento. É através dela que se torna público o pensamento individual, o que implica 

uma clarificação da ideia a transmitir de modo a poder ser codificada através da palavra 

(oral ou escrita). Deste modo, a linguagem ajuda a estruturar o pensamento e permite o 

confronto com os outros sobre o que pensamos (Santos e Pinto, 2009), o que vai ao 

encontro do que refere Perrenoud (1995): “prática discursiva auxilia a construção de 

significados já que permite entrar noutras esferas de significados, quando expomos 

opiniões, factos, termos ou conceitos, dando lugar ao outro, tendo em conta o outro, 

negociando com o outro” (p.192).  

Para dar sentido ao que se aprende é necessário “a construção de uma atividade mental 

complexa, reflexiva, na qual o ator investe uma parte da sua liberdade e da sua distância 

em relação ao mundo” (Perrenoud, 1995, p.192). Em harmonia com estas ideias, Paulo 

Freire (1992) afirma que é através do diálogo que o aluno desenvolve o raciocínio e 

toma posições. Este diálogo não exclui o conflito, mas fomenta uma discussão ativa que 

solicita a participação e a presença do professor. O diálogo e a problematização são os 

elementos básicos na consciencialização, na procura do saber. É uma ação que requer o 

envolvimento de alunos e professor desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a 

perceção de que este conjunto de saberes se encontra em interação (Freire, 1992). 

Em, suma, nesta secção procurei evidenciar a importância da aprendizagem da 

Matemática com compreensão e sublinhar que a construção e negociação de 

significados que esta aprendizagem requer, é indissociável da existência de 

oportunidades para que os alunos possam tornar públicos os seus raciocínios, o que 

remete para a comunicação na aula de Matemática. Na secção seguinte debruçar-me-ei 
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sobre diferentes perspetivas associadas à comunicação, nomeadamente ao discurso, na 

aula de Matemática. 

 

A comunicação e o discurso: diferentes perspetivas 

 

A comunicação tem um papel essencial no ensino da Matemática já que “através da 

comunicação, as ideias tornam-se objetos de reflexão, aperfeiçoamento, discussão e 

correção (…) contribuindo [a comunicação] para a construção de significados e para a 

consolidação das ideias e, ainda, para a sua divulgação” (NCTM, 2007, p. 66). A 

comunicação é um elemento fundamental que caracteriza a prática profissional do 

professor e que marca de forma decisiva a natureza do processo de ensino e 

aprendizagem nas aulas de Matemática (Ponte, 2009).  

A natureza da comunicação que se desenvolve na aula, depende, de modo decisivo, da 

forma como o professor a regula e promove, podendo este entender tanto a 

comunicação, em geral, como a comunicação matemática sob diferentes perspetivas 

(Ponte, 2009; Ponte 2007). Considerando duas dessas perspetivas, podemos ver a 

comunicação como transmissão de informação ou entendê-la como um processo de 

interação social. Cada uma destas perspetivas está associada à visão que o professor tem 

da Matemática e do processo ensino e aprendizagem da Matemática (Ponte, 2007). 

Assim, se olhamos a Matemática como um conjunto de verdades objetivas, algo 

existente e documentado de modo independente do indivíduo, a comunicação é 

entendida como uma transmissão de mensagens, neste caso transmissão de 

conhecimento matemático; em contrapartida, se as práticas na sala de aula são vistas 

como um processo de matematização, guiado por regras e normas que emergem da 

própria prática, a comunicação é vista como um processo de interação social de 

contextos múltiplos onde ocorrem processos de reflexão e de negociação de significados 

entre os intervenientes (Ponte, 2007).  

Também Brendefur e Frykholm (1999) referem existir vários modos de 

perspetivar a comunicação na aula de Matemática, distinguindo quatro níveis de 

comunicação em que cada um inclui as características do seu antecessor: (i) 

unidirecional, (ii) contributiva, (iii) reflexiva e (iv) instrutiva. Na comunicação 

unidirecional, associada ao ensino tradicional, o professor domina o discurso da aula 
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colocando perguntas fechadas e dando poucas oportunidades aos alunos para comunicar 

as suas estratégias, ideias e pensamentos. Utiliza estratégias que tendem a promover a 

ideia de que a Matemática é um corpo estático de conhecimentos transmitidos pelo 

professor e recebidos passivamente pelo aluno. Na comunicação contributiva, o 

discurso centra-se nas interações entre professores e alunos mas com pouco ou nenhum 

pensamento profundo. Os professores proporcionam oportunidades aos alunos para 

apresentarem as suas resoluções de tarefas ou ajudar-se mutuamente na procura de 

soluções e estratégias adequadas. No entanto, as interações que ocorrem são, 

essencialmente, de natureza corretiva. Na comunicação reflexiva, as ideias apresentadas 

passam a ser objeto explícito de reflexão por parte do professor e alunos. Estes 

partilham ideias, estratégias e resoluções com os pares e professores, utilizando a 

conversação matemática uns com os outros como pontos de partida para as suas 

investigações e explorações. A comunicação instrutiva tem uma dimensão 

metacognitiva sendo “… aquela em que o curso da experiência da sala de aula é 

alterado como resultado da conversação” (Brendefur & Frykholm, 1999, p.148). O 

professor prepara antecipadamente questões que sustentam o troca de ideia, a encorajam 

e modificam a compreensão matemática dos alunos. À medida que estes vão expondo as 

suas ideias, o professor não só começa a compreender os seus processos de pensamento, 

pontos fortes e limitações, como começa a pensar em instruções subsequentes. São 

precisamente os diálogos destes “professores – alunos” que vão influenciando as 

intervenções seguintes tornando este tipo de comunicação tão poderosa. 

Dois outros autores que destacam que as questões da linguagem e da 

comunicação, na aula de Matemática, têm sido analisadas através de várias abordagens, 

são Lampert e Cobb (referidos por Boavida, 2005). Estes autores diferenciam o que 

designam por metáfora da aquisição e por metáfora da participação, considerando que 

estas abordagens, embora não sendo mutuamente exclusivas, estão associadas a 

diferentes perspetivas sobre a aprendizagem da Matemática: 

A metáfora da aquisição caracteriza a aprendizagem como a 

aquisição de conhecimento matemático independentemente dela ser 

conceptualizada como o resultado de uma construção ativa por quem 

aprende ou resultar de um escutar passivo. A metáfora da 

participação, contrariamente, vê a aprendizagem da Matemática 

como um processo, cada vez mais competente, de participação em 

práticas matemáticas que se desenvolveram ao longo de séculos e 

que são parte integrante do património cultural da humanidade. 

(Boavida, 2005, referindo Lampert e Cobb) 
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A metáfora da participação está relacionada com as abordagens interacionistas à 

comunicação, em que “a linguagem é vista como um discurso” (Boavida, 2005, p. 98, 

citando Sierpinska), pelo que o foco é o estudo da linguagem em ação, ou seja, o estudo 

do discurso. E, assim, a atenção centra-se nos “processos de comunicação entre os 

alunos, com os alunos e para a questão da emergência de significados partilhados 

através da comunicação nas culturas de sala de aula” (idem). Deste modo, o fato de se 

comunicar não garante, por si, só a aprendizagem. A qualidade e o tipo de discurso 

afetam a forma como é desenvolvida a compreensão matemática (Kazemi & Stipek, 

citados por Truxaw & DeFranco, 2007) sendo o papel do professor é fundamental na 

forma como o discurso se desenrola numa aula de Matemática (NCTM 1991, 2000).  

Truxaw e DeFranco (2007), referem um estudo realizado por Nathan e Knuth que 

mostra que pelo simples fato de o aluno falar durante mais tempo do que outro aluno 

não foi sinónimo de uma maior compreensão matemática, já que há alunos não têm os 

recursos necessários para construir ou verificar ideias matemáticas ou convenções. 

Referem estes autores que há momentos na aula em que o professor pode precisar de 

intervir e que "dizer", não deve ser eliminado do seu repertório. Este fato, também é 

apontado por Ponte (2007) que afirma que, o fato do professor afastar da sua aula o 

ensino expositivo em que predomina a comunicação unidirecional, não significa deixar 

de ter um papel regulador do discurso. Este autor refere que o professor modifica a sua 

atuação atribuindo uma parcela importante de “poder” aos alunos de acordo com o 

estabelecimento das condições da sua utilização, em benefício da aprendizagem coletiva 

da turma (Ponte, 2007).  

A forma como o professor promove o diálogo e coloca questões na sala de aula é central 

para podermos afirmar que saímos, ou não, de uma lógica de aula expositiva. Knuth e 

Peressini (2001) afirmam que na maioria das aulas de Matemática, o questionamento e 

feedback do professor são usados para transmitir informações aos alunos, designando 

este tipo de discurso por unívoco. Em oposição, os autores referem o discurso dialógico 

em que a chave é o diálogo que envolve “dar” e receber informação e, dessa forma, 

contribui para os alunos construírem ativamente significados. A riqueza do discurso em 

sala de aula é o resultado do uso dos dois tipos de discurso, o unívoco e o dialógico, que 

utilizados de forma alternada na aula, favorecem a construção progressiva de 

significado.  



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

81 

 

O NCTM (1994) destaca que “tal como uma peça de música, o discurso na aula tem 

temas que se conjugam para criar um todo com significado” (p. 37). Afirma que o 

professor “tem um papel central na condução do discurso oral e escrito, de modo a 

contribuir para a compreensão da Matemática por parte dos alunos”(idem) e enumera 

um conjunto de aspetos que a deve dedicar atenção: (i) colocar questões e propor tarefas 

que facilitem, promovam e desafiem o pensamento de cada aluno; (ii) ouvir com 

atenção as ideias dos alunos; (iii) pedir aos alunos que clarifiquem e justifiquem as suas 

ideias, oralmente e por escrito; (iv) decidir o que deve ser pesquisado mais em 

profundidade, entre as ideias que os alunos levantam durante a discussão; (v) decidir 

quando deve fornecer informação, quando deve esclarecer uma questão, quando deve 

fornecer um modelo, quando deve ser diretivo, quando deve deixar um aluno lutar com 

uma dificuldade; (vi) gerir a participação dos alunos na discussão e decidir quando e 

como encorajar cada aluno a participar.  

Este tipo de discurso não surge de forma espontânea nas aula, muito menos quando os 

alunos estão habituados a um tipo de aula expositivo em que o professor fala a maior 

parte do tempo. É necessário ter o cuidado de os orientar e encorajar a participar 

ativamente no discurso que se gera, criando um ambiente no qual sintam que o seu 

pensamento é respeitado e que raciocinar e argumentar acerca dos significados 

matemáticos é a regra (NCTM, 1994).  

Entre os aspetos do papel do professor no discurso da aula referidos pelo NCTM (1994) 

estão as questões que coloca para incentivar e apoiar a atividade dos alunos. As 

questões podem ser, no entanto, de diverso tipo e ter finalidades muito distintas. Love e 

Mason (1995) distinguem três tipos principais de questões: (i) de focalização — usadas 

quando o professor quer orientar a atenção dos alunos para determinado aspeto; (ii) de 

confirmação – que permitem que o professor saiba se o aluno obteve, ou não, a resposta 

certa a uma questão ou se tem determinados conhecimentos; (iii) e por fim, de 

inquirição que os autores referem poder ser consideradas as verdadeiras perguntas, uma 

vez que o professor quando as coloca quando está a procurar informação. Apesar de os 

autores afirmarem que todo o tipo de questões são necessárias, as que mais claramente 

contribuem para tornar público o raciocínio dos alunos e auxiliam a sua compreensão 

são as de inquirição. Com efeito, é através da partilha e discussão de vários raciocínios 

que os diferentes percursos dos alunos contribuem para que cada um encontre o seu 

próprio percurso, pelo que “a pergunta deixa de ter como objetivo único o teste de 
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conhecimentos (...) para ser o elemento catalisador de uma comunidade de 

aprendizagem” (Boavida, Paiva, Cebola, Vale & Pimentel, 2008, p. 64). E, assim, “a 

comunicação desempenha um papel importante que é o de permitir que um modelo de 

pensamento de um aluno se transforme num modelo para pensar dos restantes.” (idem, 

p. 62). 

 

Discussões coletivas: preparação e concretização 

As discussões coletivas que têm por ponto de partida contribuições apresentadas pelos 

alunos, se bem orquestradas pelo professor, são contextos de muito poderosos tanto para 

a aprendizagem de ideias matemáticas como de processos matemáticos. Entre estes 

estão, nomeadamente a resolução de problemas, a comunicação matemática e a 

argumentação matemática (Boavida, 2005; Fosnot & Dolk, 2002; Ponte 2009). As 

potencialidades destas discussões têm sido, amplamente, destacadas por diversos 

autores. Por exemplo, Canavarro (2011), referindo-se ao que designa por ensino 

exploratório da Matemática salienta que “os alunos aprendem a partir do trabalho sério 

que realizam com tarefas valiosas que fazem emergir a necessidade ou vantagem das 

ideias matemáticas que são sistematizadas em discussão coletiva” (p.11). Também 

Ponte (2009), ao descrever as características de uma de aula de cariz exploratório, refere 

a existência deste tipo de discussões e o que diz é revelador de muitas das suas mais 

valias: 

…os alunos trabalham a partir de tarefas de diferentes natureza, que 

frequentemente retratam situações realísticas e que admitem várias estratégias de 

resolução, têm que descobrir estratégias para resolver as tarefas propostas e o 

professor pede aos alunos para explicarem e justificarem os seus raciocínios. O 

aluno, ao assumir a responsabilidade por justificar os seus raciocínios, torna-se 

também uma autoridade na sala de aula. Neste tipo de aula de cariz exploratório 

os alunos são encorajados a trabalhar com os colegas em grupo ou a pares de 

forma a desenvolver um trabalho autónomo significativo realizando-se no final 

deste trabalho discussões alargadas a toda a turma. Nestas discussões os alunos 

apresentam as suas soluções, pedem esclarecimentos, argumentam, justificam 

raciocínios e fundamentam desacordos. (p.105, destaque acrescentado) 

 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

83 

 

Os benefícios que os alunos podem usufruir de aulas em que o professor orquestra 

discussões coletivas são, ainda, referidos por Choppin, (2007) que destaca três aspetos. 

Um é a possibilidade de receberem feedback sobre a sua forma de pensar sobre uma 

tarefa, o que lhes permite ver como é que o seu pensamento se relaciona com o 

pensamento dos outros elementos da turma e com as ideias consideradas válidas em 

Matemática e, por esta via, aperfeiçoar o seu pensamento matemático. Outro benefício 

prende-se com o fato de os alunos influenciarem o desenvolvimento das ideias 

matemáticas na comunidade de sala de aula, o que pode ter repercussões positivas no 

seu compromisso para com a aprendizagem. Como terceiro benefício, sublinha a 

oportunidade de os alunos aprenderem a fazer referências às ideias dos seus colegas 

quando apresentam as suas próprias explicações. Assim, aprendem a construir ideias 

novas utilizando as suas ideias e as de outros de forma a construir coletivamente, e com 

maior compreensão, um conceito. Refere o autor que “a prática de referenciar 

explicitamente as ideias dos outros e construir sobre as ideias dos outros é uma 

característica do discurso académico e profissional (…) [pelo que] todos estes 

benefícios ajudam os alunos a desenvolver identidades como pensadores de uma 

comunidade matemática e a compreender o que significa participar no discurso 

matemático” (Choppin, 2007, p. 308).  

As aulas em que ocorrem discussões coletivas são, usualmente, estruturadas em três 

fases que devem ser bem demarcadas (Ponte, 2009; Stein et al., 2008). A primeira 

destinada à apresentação da tarefa pelo professor e à compreensão do seu enunciado 

pelos alunos. A segunda em que estes a resolvem autonomamente, em pares ou 

pequenos grupos, sendo a sua atividade monitorizada pelo professor. Nesta fase, é 

também, importante que se preparem para apresentar aos colegas as suas resoluções. A 

terceira em que ocorre a discussão, na turma, destas resoluções e que inclui um 

momento de síntese final onde se institucionaliza o conhecimento matemático, isto é, 

em que se sistematizam as principais ideias matemáticas trabalhadas na aula. Há alguns 

autores (por exemplo, Canavarro 2011) que consideram mais adequado autonomizar o 

momento dedicado à síntese, pelo que desdobram a terceira fase em duas: a discussão 

propriamente dita e a síntese destinada às conclusões relacionadas com as principais 

aprendizagens realizadas. 

Estruturo esta secção em três partes, em que abordo aspetos essenciais para que possa 

ocorrer uma discussão coletiva matematicamente produtiva. 
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Seleção de tarefas  

De acordo com Stein e Smith (2009, referindo Doyle) “as tarefas usadas na sala de aula 

constituem a base para a aprendizagem dos alunos” (p.22) e o que estes aprendem é 

largamente influenciado pelas tarefas que lhes são propostas. Aquelas que “pedem aos 

alunos a execução de um procedimento memorizado, de maneira rotineira, representam 

um certo tipo de oportunidade para os alunos pensarem; tarefas que exigem aos alunos 

que pensem conceptualmente e que os estimulem a fazer conexões representam outro 

um tipo de oportunidade para os alunos pensarem” (Stein & Smith, 2009, p.2). Há pois 

tarefas de exigência cognitiva elevada e reduzida, conforme dão mais ou menos 

oportunidades aos alunos de se envolverem em processos complexos de pensamento. 

Assim, segundo Stein e Smith (2009), se os alunos tiverem oportunidade de trabalhar 

em tarefas desafiantes num ambiente de sala de aula incentivador, têm ganhos 

substanciais na aprendizagem, pelo que defendem a implementação de tarefas de 

elevado nível cognitivo que promovam a utilização de conceitos e procedimentos, o 

desenvolvimento de conexões entre significados matemáticos e o estabelecimento de 

relações entre diferentes representações.  

No entanto, não basta que as tarefas tenham um alto nível de exigência cognitiva pois, 

por vezes, ao serem implementadas pelos professores na aula passam para um nível 

muito mais baixo. Para que uma tarefa mantenha o seu nível de exigência, o professor 

deve ter o cuidado de não “processualizar” a tarefa, deve dar tempo suficiente aos 

alunos para a realizarem e oferecer-lhes acompanhamento para que estes progridam sem 

dar imediatamente a solução ou o caminho, responsabilizando-os por pensar a um nível 

elevado (Stein & Smith, 2009). Esta ideia também é referida por Ponte (2009) ao 

afirmar que uma tarefa com potencialidades pode dar origem a uma aula pobre se os 

alunos não a compreenderem, ou não estiverem predispostos para o trabalho, ou porque 

o professor “com a preocupação de ajudar a ultrapassar as dificuldades dos alunos, 

acaba por lhes dar pistas que reduzem drasticamente o seu potencial formativo” (p.103).  

Além de selecionar boas tarefas tendo em vista os propósitos matemáticos da aula, é 

fundamental que o professor prepare o seu trabalho tendo, para isso, que refletir sobre 

“os aspetos a realçar numa dada tarefa; como organizar e orientar os trabalhos dos 

alunos; que perguntas fazer de modo a desafiar os diversos níveis de competências dos 

alunos; como apoiá-los, sem interferência no seu processo de pensamento eliminando, 

dessa forma o desafio” (NCTM 2000, p.20). Esta preocupação também é destacada por 
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Ponte (2009) que refere que é importante não só a seleção de tarefas, mas também o 

modo como são apresentadas aos alunos, a forma como estes trabalham e a qualidade 

das discussões que se realizam de forma a realçar o conhecimento matemático 

trabalhado.  

 Lidar com as contribuições dos alunos: diferentes perspetivas 

As discussões coletivas podem ser perspetivadas de modos muito diversos, 

nomeadamente que se refere ao papel do professor e dos alunos e ao controle da agenda 

matemática da aula. Stein, Engle, Smith e Hughes (2008) referem modos diferentes de 

conceber estas discussões associadas ao que designam por práticas de “primeira 

geração”(p. 316) e de “segunda geração” (p. 319). 

Apoiando-se num leque muito variado referências bibliográficas, Stein et al. (2008) 

indicam que numa primeira fase de concretização das atuais orientações curriculares 

para o ensino da Matemática (práticas de “primeira geração”), o papel do professor, no 

que diz respeito à construção de ideias matemáticas, era mal definido. Sublinham que 

foi dada importância à utilização de tarefas cognitivamente exigentes, às interações 

produtivas durante o trabalho de grupo, à escuta do raciocínio dos alunos durante as 

discussões coletivas, aos tipos de perguntas que os professores deveriam fazer para que 

os alunos explicassem o seu pensamento e, ainda, à criação de normas que lhes 

permitissem sentir que as suas contribuições estavam a ser valorizadas. No entanto, “foi 

prestada menos atenção ao que os professores podiam efetivamente fazer em ação para 

orientar discussões coletivas na aula em direção a ideias matemáticas importantes e com 

valor” (Stein et al., 2008, p. 316). Muitos acreditavam, incorretamente, que deveriam 

evitar apresentar qualquer orientação para não interferirem no processo que decorria na 

aula pois, assim, garantiriam que as discussões se focavam no pensamento do aluno.  

A título de exemplo, as autoras descrevem uma aula que, à primeira vista, parece 

exemplar. Contudo, a sua observação mais atenta permite constatar que o professor não 

teve o cuidado de, por exemplo, sequenciar as apresentações de forma a caminhar com 

os alunos no sentido destes aprenderem importantes ideias matemáticas. Assim, a 

discussão tornou-se um “desfile” das várias formas de resolver um problema, os alunos 

ficaram unicamente responsáveis pela sua própria estratégia e não necessitaram de fazer 

esforços para tentar acompanhar, de uma forma profunda, o pensamento dos colegas. 

Para além disso, o professor também evitou falar do trabalho dos dois grupos que 
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tinham errado o problema e, ao tomar esta opção, ficou sem entender, no final de todo o 

processo, se estes alunos tinham sido, ou não, ajudados a ultrapassar as suas 

dificuldades através da apresentação dos trabalhos dos colegas. Stein et al. (2008) 

referem que este tipo de discussão é o que Ball designou por “mostra e conta” em que 

os alunos com as respostas certas apresentam à vez as suas estratégias aos restantes 

colegas e ao professor. Nesta aula, o professor até teve o cuidado de proporcionar 

tarefas cognitivamente desafiadoras. Contudo, os trabalhos dos alunos foram 

apresentados com comentários limitados e sem qualquer apoio por parte do professor 

para ajudar a clarificar quais as ideias matemáticas que cada estratégia ilustrou, para 

evidenciar que conexões se podiam estabelecer entre os diferentes métodos de resolução 

e para sublinhar que, apesar de todas as estratégias estarem corretas, algumas poderiam 

ser mais úteis, eficazes ou precisas. Pelo contrário, quando o professor referiu que todas 

as estratégias estavam corretas, fez questão de vincar que os alunos “podiam escolher o 

caminho de que mais gostavam” (p. 319) não trabalhando, assim, a ideia de sofisticação 

e eficiência matemática (McClain & Cobb, 2001; Yackel & Cobb, 1996). Não houve, 

pois, “razões de caráter matemático ou outras para que os alunos escutassem 

necessariamente e tentassem compreender os métodos dos seus colegas” (Stein et al., 

2008, p. 319).  

Esta “primeira geração” de prática acabou por ser criticada, por criar ambientes de aula 

em que o controle da “agenda matemática” estava na posse dos alunos, pensando muitos 

professores, erradamente, que deviam evitar fazer intervenções em vez de incentivar o 

raciocínio matemático dos alunos.  

Foi a partir de análises de aulas como esta que, segundo Stein et al. (2008), alguns 

investigadores começaram a perceber a urgência em ajudar os professores a aprender a 

orquestrar convenientemente uma discussão coletiva de forma a fazer avançar os alunos 

na sua compreensão da Matemática. Surge, então, o que designam por prática de  

“segunda geração” que concebem como uma forma de ensino que reafirma o papel 

fundamental do professor na orquestração de discussões matemáticas. A pedra de toque 

desta segunda geração, 

é o seu foco no uso do trabalho desenvolvido pelo aluno como o ponto de partida 

para discussões com toda a turma em que o professor modela ativamente as 

ideias que os alunos produzem para os conduzir em direção a um pensamento 

matemático mais poderoso, eficiente e preciso. (Stein et al., 2008), p. 320) 
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Para conseguir desempenhar convenientemente o papel que a prática de segunda 

geração requer, o professor deve ter um profundo e inter-relacionado conhecimento 

pedagógico, do conteúdo e dos alunos com quem trabalha, nomeadamente para não ser 

surpreendido com o que os alunos dizem e fazem, o que pode levar a que, em 

determinadas situações, fique sem saber como reagir numa discussão, reduzindo a sua 

eficácia e, consequentemente, o poder da aula.  

As práticas de primeira e de segunda geração têm pontos de contacto com o que Staples 

e Colonis (2007) designam, respetivamente, por discussões de partilha e discussões 

colaborativas. No primeiro tipo de discussões, os alunos partilham as suas resoluções e 

as suas contribuições são valorizadas pelo professor. Além disso, os alunos respeitam as 

ideias uns dos outros e pensam sobre as ideias dos colegas confrontando-as com o seu 

próprio pensamento mas, muitas vezes, mantêm a ligação às suas ideias originais. Em 

contrapartida, nas discussões colaborativas, os alunos além de partilharem as suas 

ideias, “constroem respostas apoiando-se no pensamento dos seus colegas, tomam em 

consideração as ideias dos outros e trabalham explicitamente com essas ideias de forma 

a conseguir ir mais longe. Esta abordagem leva os alunos a desenvolver novos 

entendimentos da Matemática” (Staples & Colonis, 2007, p.258). Estas autoras, para 

ilustrarem as principais diferenças entre “discussões de partilha” e as “discussões 

colaborativas” examinam os dois tipos de discussão à luz de três aspetos que 

consideram chave: (i) posicionar alunos para a discussão, (ii) gestão de respostas 

erradas, e (iii) conexão e ligação de ideias. Além disso, embora salientem que ambos os 

tipos de discussão constituem desafios significativos para os professores, destacam que 

as colaborativas são mais difíceis de concretizar, pelo que apresentam um conjunto de 

sugestões para os professores organizadas em torno dos mesmos aspetos que 

consideram chave.  

Posicionar alunos para a discussão. Relaciona-se com o facto dos comentários do 

professor poderem redirecionar o raciocínio dos alunos e mostrar-lhe o que se espera 

que faça de seguida. Nas “discussões de partilha” o professor pode pedir aos alunos para 

explicarem as suas ideias, acompanhando a explicação de um aluno com frases do tipo: 

alguém tem outra ideia?; alguém tem alguma pergunta sobre o método que o grupo Z 

apresentou?; vamos ver o que fez o grupo Y. Com estes comentários, o professor 
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consegue focar a atenção dos alunos em diferentes formas de pensar sobre um problema 

mostrar que os alunos devem entender o que os outros fizeram e evidenciar que espera 

que os alunos participem na linha de raciocínio dos colegas. Contudo, os alunos 

continuam a centrar-se nas suas ideias iniciais.  

Numa “discussão colaborativa”, os comentários do professor não servem só para 

entender se os alunos estão a perceber as estratégias dos colegas. Servem, acima de 

tudo, para fazer uma extensão ou uma conexão com as ideias que estão a ser discutidas. 

Por exemplo, o professor ao fazer uma intervenção do tipo “alguém quer expandir a 

ideia de Y?” está a incentivar os alunos a trabalhar com as ideias dos colegas e a 

promover a interação na sala de aula de forma a que conectem as suas ideias com as dos 

outros, o que faz com que, por vezes, se afastem das suas ideias originais, considerando 

um problema sob uma nova perspetiva. É o que acontece quando, nomeadamente o 

professor pede à turma que se centre na estratégia de determinado aluno porque ela 

permite trabalhar ideias e conteúdos que fazem parte da sua agenda de ensino e que, por 

isso mesmo, lhe interessa trabalhar. O essencial é que o professor oriente as 

contribuições dos alunos de modo a manter o foco da discussão nas ideias principais. 

Staples e Colonis (2007) sugerem que, quando, por exemplo, um aluno manifestar 

vontade de intervir, o professor lhe pergunte se tem algum comentário ou questão 

relacionados com o que acabou se ser apresentado. Se surgir uma intervenção sem 

ligação com o que foi dito, o professor pode interpelar o seu autor através de questões 

do tipo: “A tua afirmação é diferente da afirmação da Joana?” ou “Como podes 

relacionar o teu comentário com o do Miguel?” Além disso, após a apresentação do 

trabalho de um grupo à turma, as autoras sugerem que o professor, em vez perguntar 

“há alguma questão?”, mude subtilmente a frase para “Façam uma pergunta ao grupo”, 

aguardando que os alunos assumam o convite. Esta mudança indica aos alunos que 

espera que eles participem e interajam na discussão, reforçando a ideia de que todos, e 

não só o professor, devem colaborar. 

Gestão de respostas erradas. Staples e Colonis (2007) referem que nas aulas em que os 

professores enfatizam que os erros fazem parte do processo de aprendizagem e que, por 

isso, são aceitáveis, os alunos se sentem confortáveis a partilhar respostas incorretas. 

Salientam, no entanto, há diferenças significativas na forma como as respostas erradas 

são geridas o que origina diferentes tipos de discussão. Segundo estas autoras, quando 
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surge uma ideia incorreta nas “discussões de partilha”, o professor, de forma delicada, 

diz que está incorreta ou incompleta e provoca outras ideias até surgir uma sobre a qual 

se possa trabalhar. Apesar de poder ser uma abordagem positiva, principalmente se 

forem discutidas múltiplas ideias que vão surgindo, apenas as corretas recebem atenção 

e, por isso, a Matemática explorada é limitada e os alunos cujas ideias originais estavam 

incorretas podem continuar com ideias incorretas.  

Diferentemente, nas “discussões colaborativas” as ideias incorretas são utilizadas para 

gerar mais discussão. Ou seja, quando surge uma ideia inconsistente ou um erro, a 

situação é utilizada para ajudar os alunos a compreender o que ainda não 

compreenderam e, por isso, o professor deve orientar a sua ação de modo a que uma 

resposta errada seja o “catalisador” da discussão na turma, orquestrando-a no sentido de 

levar os alunos á identificação do que originou incorreções ou ou um mal-entendidos. 

Assim, nestas discussões, os erros são tratados como “obras em curso”. A atenção do 

professor deve centrar-se, sobretudo, nos modos de “ajudar o aluno e a turma a ampliar 

a ideia apresentada e continuar a desenvolver uma solução de forma colaborativa” 

(Staples & Colonis, 2007, p. 259). As autoras fazem referência a frases que poderão 

preparar o “palco” para a discussão após o trabalho realizado em grupo entre as quais 

está a seguinte: “Professor: (...) Vi muitas ideias claras e muitas dessas ideias são 

contraditórias entre si. Temos então que descobrir o que faz sentido e o que não 

funciona” (idem). Além disso, destacam que no final de uma discussão colaborativa, é 

importante que o professor oriente a atividade na aula de modo a dar evidência ao que 

os alunos compreendem após a discussão, e não compreendiam anteriormente, bem 

como à oportunidade que todos tiveram em explorar uma parte da Matemática que foi 

trazida por uma ideia que não estava correta.  

Conexão e ligação entre as ideias dos alunos. Nas “discussão de partilha” muitos 

alunos expõem as suas ideias. O professor permite que os grupos apresente o seu 

trabalho aos colegas usando a linguagem matemática e que, no conjunto, sejam 

mostradas várias abordagens para a resolução de um problema.  

As “discussões colaborativas”, iniciam-se com os grupos a apresentar as suas 

estratégias, mas a discussão evolui para uma conversa sobre novas ideias e 

pensamentos, o que permite estabelecer conexões entre os vários trabalhos apresentados 
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na sala de aula e entre estes e ideias matemáticas importantes. Staples e Colonis (2007) 

aconselham a que o professor, à medida que prepara uma aula em que irá ocorrer uma 

discussão, tome notas de ideias e resoluções que espera que os alunos produzam e que 

pense antecipadamente como poderá conectá-las, de forma proveitosa, de modo a ajudar 

a turma a concentrar-se em ideias matemáticas importantes. Além disso, sublinham que 

é importante o professor observar a atividade dos alunos enquanto resolvem uma tarefa 

em trabalho de grupo/pares, para que possa compreender as estratégia usadas e tomar 

decisões fundamentadas quanto à ordem de apresentação dos trabalhos visando o 

estabelecimento de conexões matemáticas importantes.  

 

 Cinco práticas para facilitar as discussões matemáticas 

Orquestrar discussões coletivas na aula, sobretudo se forem perspetivadas como 

discussões colaborativas ou se inscreverem no que Stein et al. (2008) designam por 

“práticas de segunda geração”, não é uma tarefa simples. Assim, estas autoras propõem 

um modelo que consideram poder ser útil para dotar o professor de recursos que lhes 

permitam fazer face às complexidades de orquestrar uma discussão cujo ponto de 

partida são tarefas cognitivamente desafiadoras e em que as contribuições de alunos 

particulares são usadas para melhorar a compreensão matemática da todos. O modelo é 

composto por cinco itens, que as autoras designam por “cinco práticas”:  (1) Antecipar 

as resoluções dos alunos; (2) Monitorizar a atividade dos alunos e o seu envolvimento 

nas tarefas; (3) Selecionar determinados grupos para apresentar o seu trabalho; (4) 

Sequenciar as resoluções dos alunos que serão apresentadas; (5) Estabelecer conexões 

entre resoluções e ideias matemáticas. 

Antecipar. Esta prática acontece no momento anterior à aula, durante a planificação da 

mesma. Consiste na previsão, pelo professor, de como os alunos irão interpretar 

matematicamente o tarefa, na identificação de um conjunto de estratégias, corretas e 

incorretas, que os mesmos poderão usar e na análise de como essas estratégias e 

interpretações se relacionam com os conceitos, representações e procedimentos que 

pretende que os alunos aprendam. Antecipar requer que os professores conheçam muito 

bem a tarefa que vão propor aos alunos e quais as suas potencialidades pelo que têm que 

a resolver utilizando todas as estratégias que forem capazes de inventariar para 

conseguirem imaginar algumas das dificuldades que esta pode colocar aos alunos. Para 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

91 

 

além disso, este trabalho permitirá aos professor adquirir confiança para a exploração 

coletiva na sala de aula podendo, eventualmente, preparar algumas respostas a possíveis 

questões e tomar decisões sobre como sequenciar as apresentações. Stein et al. (2008) 

referem que pode ser útil analisar resoluções da mesma tarefa de anos anteriores, refletir 

com colegas ou consultar publicações que, por vezes, têm tarefas analisadas.  

Monitorizar. Esta prática é concretizada na sala de aula durante a realização do trabalho 

de grupo, em que os alunos trabalham de forma autónoma. É importante que o 

professor, ao circular pela sala, se vá apropriando do pensamento dos alunos e do 

potencial para a aprendizagem da Matemática das estratégias e representações que estes 

utilizam. Desta forma, o professor, para além de verificar se os alunos estão a trabalhar 

na tarefa, deve observar e ouvir as discussões dentro dos grupos, avaliar a validade 

matemática das suas ideias e resoluções, interpretar e dar sentido ao pensamento 

matemático dos alunos, mesmo quando algo está errado e ajudar os que estão com 

dificuldades em concretizar resoluções que tenham potencial matemático relevante para 

o propósito matemático da aula. Os professores que, durante a planificação, fizeram um 

trabalho cuidadoso de antecipação, estão melhor preparados para poder apoiar os alunos 

durante a fase de monitorização. Mesmo assim, podem surgir situações desafiantes e 

inesperadas para o professor, especialmente se as estratégias ou representações 

utilizadas pelos alunos não foram previstas. Enquanto circula pelos grupos, o professor 

deve ter a preocupação de fazer anotações breves, numa folha anteriormente preparada 

para o efeito, sobre as ideias matemáticas que os alunos estão a explorar, a sua 

diversidade e validade e sobre os erros que identifica e que podem ser importantes para 

a discussão em grande grupo. Durante este processo, o professor consegue avaliar as 

ideias matemáticas que surgiram na turma e decidir, de forma fundamentada, quais os 

aspetos em que se deve focar e quais os que precisam de ser mais aprofundados na 

discussão coletiva.  

Selecionar. Esta prática realiza-se na parte final do tempo previsto para o trabalho de 

grupo e é orientada pelas informações que o professor recolheu ao circular pelos grupos. 

É com base nestas informações que devem  identificar os trabalhos que vão ser 

partilhados na turma de forma a obter boas discussões ou seja discussões com ideias 

matemáticas importantes e que façam progredir os alunos. Ao grupo que é chamado a 

apresentar o trabalho, os colegas podem colocar questões de forma voluntária não 
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perdendo, no entanto, o professor o controlo da discussão. Em particular, importa que  

coloque questões a alunos que sabe que têm uma ideia particularmente útil para 

“alimentar” a discussão. Quando o professor seleciona grupos para apresentar o seu 

trabalho pode adotar diversos critérios. Por exemplo pode escolher uma resolução que 

contém um erro recorrente e que deve ser examinado, compreendido e corrigido por 

toda a turma, a resolução mais comum na turma, uma resolução particular que o 

considere especialmente importante porque ajuda a atingir o objetivo da aula e 

resoluções com estratégias mais eficazes. A existência de critérios para selecionar as 

apresentações é muito importante pois nas aulas em que os grupos apresentam 

voluntariamente os seus trabalhos, sem qualquer estratégia por parte do professor, é 

menos provável que as ideias matemáticas importantes sejam discutidas. 

O professor para aumentar o reportório de estratégias partilhadas também pode 

apresentar uma que considere essencial e que ninguém adotou na sala. Se, na fase de 

monitorização, se aperceber que um grupo de alunos está à beira de usar uma estratégia 

importante e única mas que precisa de alguma ajuda, também pode dar orientações de 

forma a que o grupo a consiga apresentar.  

Sequenciar. Esta prática realiza-se logo após o professor ter feito a seleção dos trabalhos 

a apresentar e diz respeito à ordem pela qual estas apresentações serão partilhadas na 

aula. Ao fazer escolhas intencionais sobre esta ordenação pode maximizar as hipóteses 

de os objetivos que tem para a aula serem atingidos. Ao sequenciar, o professor pode 

optar por critérios diversos: por exemplo, (i) iniciar a apresentação pela estratégia 

utilizada pela maioria dos grupos, o que torna a discussão acessível à generalidade dos 

alunos e permite esclarecer aspetos essenciais a outras ideias mais sofisticadas; (ii) 

iniciar com uma estratégia mais concreta e passar, posteriormente, para as mais 

abstratas, possibilitando validar abordagens menos sofisticadas e estabelecer conexões 

entre o concreto e o abstrato; (iii) iniciar com uma estratégia que tem um erro que pode 

ser comum, uma vez que a exploração matemática de um erro é muito esclarecedora 

tanto para os que erraram como para os que resolveram bem a tarefa; (iv) apresentar 

resoluções contrastantes ou relacionadas umas a seguir às outras para facilitar a 

comparação; e (v) e apresentar resoluções que permitam progressivamente generalizar 

ideias matemáticas ou sistematizar procedimentos. Não há pois “um caminho certo” 

para selecionar e sequenciar as resoluções dos alunos já que estes aspetos dependem dos 
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objetivos que o professor quer atingir e do conhecimento que o professor tem dos seus 

alunos.  

Estabelecer conexões. Esta prática inicia-se ao longo da discussão coletiva mas dá-se 

imediatamente a seguir à apresentação dos grupos. O seu propósito é ajudar os alunos a 

estabelecer conexões entre as estratégias e as representações que utilizam, a fazer 

julgamentos sobre as consequências das diferentes abordagens, a decidir qual a 

estratégia mais eficiente, a identificar padrões e a perceber como estratégias que, à 

primeira vista, parecem diferentes afinal não o são e incorporam ideias poderosas. O 

professor também pode encontrar outras formas de estabelecer conexões. Por exemplo, 

na transição entre duas apresentações pode realçar as semelhanças e diferenças das 

estratégias apresentadas, entre as ideias matemáticas, operações e conceitos utilizados. 

Outra estratégia é pedir aos alunos que identifiquem as diferenças e semelhanças das 

suas apresentações. O que é importante é que a discussão não se restrinja a um desfile 

de apresentações sequenciais sem qualquer relação entre si. Ao ajudar os alunos a 

estabelecer estas ligações, as discussões coletivas tornam-se mais coerentes e ajudam os 

alunos a refletir sobre as ideias dos outros durante a avaliação e revisão das suas 

próprias ideias.  

As considerações tecidas por Stein et al. (2008) relativamente às cinco práticas 

consideradas no modelo que propõem,  têm muitos pontos de contacto com as sugestões 

apresentadas por relativamente à orquestração das discussões colaborativas. Convém, 

contudo não esquecer que durante a exploração e discussão de uma tarefa, por vezes os 

alunos “trazem“ para a aula ideias matemáticas revelante que não fazem parte da 

planificação do professor. Assim, é importante que este esteja preparado para lidar com 

o imprevisto e “seja suficientemente flexível para se adaptar ao fluxo de discussão 

classe” (Staples & Colonis, 2007, p. 260).  

O caso dos Congressos Matemáticos  

A expressão “Congresso Matemático” (CM) é usada por Fosnot e Dolk (Fosnot & Dolk, 

2001, 2002; Fosnot, 2007) para designar discussões coletivas que têm fortes 

semelhanças com as “discussões colaborativas” (Staples & Colonis, 2007) ou com as 

discussões referentes às práticas de “segunda geração” (Stein et al., 2008). Além disso, 

a sua preparação, pelo professor, percorre as etapas do modelo composto pelas cinco 

práticas anteriormente referido. Na filosofia que está subjacente ao conceito de CM, é 
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mais visível a modelação da discussão à luz das práticas da comunidade matemática, 

nomeadamente no que se refere ao trabalho de preparação do congresso que é pedido 

aos alunos e ao papel de matemáticos que lhes é atribuído. Associada a esta ideia está 

uma conceção de aula concebida como uma comunidade matemática (Fosnot, 2001) 

que, nalgumas ocasiões, é estruturada como uma oficina (workshop) de que o congresso 

é a parte final:  

O âmago de uma oficina matemática, são investigações em curso desenvolvidas 

no interior de contextos e situações que permitem aos alunos matematizar as 

suas vidas. À medida que os alunos trabalham, o professor desloca-se pela sala 

de aula, ouvindo, conferindo, apoiando, desafiando e elogiando. Após a 

investigação, os alunos registam as suas estratégias e soluções e a comunidade 

reúne-se para um congresso matemático. (Fosnot, 2007, p. 27) 

 

Pressupostos 

Os CM inscrevem-se numa conceção de aprendizagem que parte do pressuposto que o 

conhecimento emerge numa comunidade de atividade, de discurso e de reflexão (Fosnot 

& Dolk, 2001, 2002; Fosnot, 2007). Fosnot (2007) compara a aprendizagem da 

Matemática à aprendizagem de outras áreas de conhecimento destacando, por exemplo, 

que da mesma forma, que os escritores aprendem a escrever escrevendo e discutindo 

com outros escritores sobre o que escrevem, aprende-se a ser matemático a partir do 

envolvimento em problemas matemáticos, na procura de caminhos para os matematizar 

e na defesa do próprio pensamento na comunidade matemática. Para construir as suas 

próprias estratégias e conseguir defendê-las, os alunos imergem numa investigação que 

envolve “matematizar”
 2

, um termo que os referidos autores consideram ser o mais 

adequado para expressar todo o processo de construção de significado matemático. Ao 

“lutar” com as ideias matemáticas que vão emergindo, desenvolvem e refinam as 

estratégias procurando resoluções mais eficazes ou elegantes e criam modelos 

matemáticos enquanto tentam compreender e representar o mundo. Neste processo o 

trabalho do professor está, segundo os autores, balizado por dois polos distintos: a 

estrutura da Matemática e o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Movendo-se 

                                                 
2
 “Mathematizing” no original 
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entre estes dois polos, professor e alunos vão caminhando através de uma “paisagem de 

aprendizagem”
3
 em que há pontos de referência

4
 por onde têm que passar e que incluem 

ideias chave, estratégias e modelos (Fosnot & Dolk, 2001, 2002). O conhecimento 

matemático do conteúdo e o desenvolvimento matemático dos alunos “ajudam o 

professor a planear, questionar e decidir o que fazer a seguir” (Fosnot & Dolk, 2001, p. 

17). 

Segundo Fosnot e Dolk (2002), o ensino tem duas fases muito importantes mas também 

muito diferentes. Uma que ocorre “à noite, em casa, [quando] preparamos o dia 

seguinte” (p.25) recordando o dia que passou, os sucessos, os conhecimentos que alguns 

alunos atingiram, os seus obstáculos e as suas lutas. Nesta reflexão centra-se em cada 

aluno individualmente, mas ao preparar a trabalho para o dia seguinte foca a sua atenção 

em toda a turma, pois o importante é fazer com que todos os alunos se movam “através 

da paisagem em direção ao horizonte” (p. 32). Para estes autores, não interessa que em 

que percurso está um aluno nem em que ponto deste percurso está. O que 

verdadeiramente importa é conseguir que ele “se mova para cada vez mais perto do 

horizonte (...) [pelo que] as aulas devem ser suficientemente abertas e ricas para que 

cada membro da comunidade aí consiga entrar e ser desafiado” (idem). 

A outra fase do ensino, ocorre no dia seguinte, ou seja na aula, e aqui o papel do 

professor muda radicalmente: torna-se membro da comunidade da aula e, enquanto tal, 

escuta, entra em interação com os alunos, tenta compreender o que cada aluno pensa, 

decide o que perguntar para clarificar, coloca questões para incentivar o raciocínio dos 

alunos, interroga-se sobre as resoluções dos alunos: “pensamos como é que os membros 

da comunidade se podem ajudar mutuamente, como é podem construir as suas ideias 

apoiando-se sobre as ideias uns dos outros (...) caminhamos com os alunos (Fosnot & 

Dolk 2002, p. 32). Ao levar a comunidade em direção ao horizonte matemático, o 

professor permite que cada aluno faça o seu próprio caminho podendo “olhar para 

onde” cada aluno se situa na paisagem e analisar “para onde necessita de ir”. Assim, o 

professor, por um lado, planeia para a comunidade, mas, por outro, faz parte dessa 

comunidade pelo que “caminha na fronteira entre a comunidade e o indivíduo” (idem, p. 

33).  

                                                 
3
 “Landscape of learning” no original 

4
 “Landmarks” no original 
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Preparação 

A preparação de um CM decorre em duas etapas que têm finalidades diferentes e 

ocorrem em momentos, também, diferentes. Uma dessas etapas é anterior à aula em que 

é proposta a tarefa que serve de ponto de partida para o congresso. Esta etapa é da 

exclusiva responsabilidade do professor. A segunda etapa corresponde a toda a 

atividade desenvolvida na(s) aula(s) antes de se iniciar a discussão coletivas das 

estratégias de resolução dos alunos, ou seja o congresso. Esta segunda etapa é da 

responsabilidade conjunta de professor e alunos, embora os seus papeis sejam 

diferenciados. 

Quanto à primeira etapa, Fosnot e Dolk (2001, 2002) e Fosnot (2007) sublinham a 

importância de uma escolha muito criteriosa das tarefas — que designam por problemas 

em contraponto a exercícios —, destacando que devem ser suficientemente ricas para 

que todos os alunos se possam sentir-se desafiados. Esta ideia vai, assim, ao encontro do 

que Stein e Smith (2009), designam por de tarefas de elevado nível cognitivo. 

Fosnot (2007) chama a atenção para que os contextos das tarefas devem ser 

cuidadosamente escolhidos para “apoiar o desenvolvimento de grandes ideias [big 

ideas] estratégias e modelos” (p. 28), salientando que estes podem funcionar como um 

palco “que intriga as crianças e inflama a sua imaginação” (idem). “Bons contextos são 

situação —realísticos ou ficcionais — que os alunos podem imaginar, que possibilitam 

que sejam capazes de fazer e de refletir sobre o que fazem, e que potencialmente 

influenciam o seu desenvolvimento matemático” (idem). Eeste tipo de contextos, 

segundo a autora, permitem que os alunos, possam encontrar sentido nas estratégias que 

tentam usar e facilitar a exploração e identificação de padrões, a generalização e o 

desenvolvimento da capacidade de matematizar  

A segunda etapa inicia-se com a apresentação da tarefa na aula. Esta deve ser feita a 

toda a turma de modo a envolver os alunos e a suscitar o seu interesse. Usualmente é 

útil que o professor tenha como apoio um quadro ou um suporte (por exemplo, uma 

cartolina) onde possa escrever, de forma bem visível para todos os alunos, os aspetos 

essenciais relativos ao seu enunciado de modo a favorecer a compreensão. Depois da 

apresentação da tarefa, os alunos são organizados em grupos, tendo à sua disposição 

todo o material necessário para poder trabalhar de forma autónoma. Neste material estão 

incluídas folhas de rascunho em que devem registar as tentativas que vão fazendo para 
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resolverem a tarefa e, posteriormente, poderão servir de apoio à elaboração do produto 

final a apresentar aos colegas durante o CM. O professor deve verificar se algum dos 

grupos está com dificuldade em começar o trabalho e, se tal acontecer, deve garantir um 

acompanhamento mais cuidado. Seguidamente deve deslocar-se pela sala para observar 

as estratégias dos grupos, ouvir as suas discussões, conferenciar com alguns dos alunos, 

não para lhes dando respostas, mas para incentivando-os a refletir sobre o que estão a 

fazer. Pode, por exemplo, fazer intervenções do tipo: “Essa é uma forma interessante de 

começar; ajuda-me a entender o teu caminho; Porque decidiste começar desta forma? O 

que vais fazer a seguir?” (Fosnot, 2007, p. 29).  

Durante o trabalho de grupo, os alunos colocam questões uns aos outros, colaboram, 

provam, e comunicam o seu pensamento uns aos outros. Têm oportunidade de explorar, 

de pesquisar e de resolver problemas de forma criativa. Enquanto procuram padrões, 

levantam questões e constroem os seus próprios modelos, ideias e estratégias: “a sala de 

aula torna-se numa comunidade de alunos envolvida em atividade, discurso e reflexão” 

(Fosnot & Dolk, 2001, p.27). 

Todos os elementos da comunidade precisam de tempo para se preparar para o CM: os 

alunos e o professor. Aos alunos deve ser pedido que elaborem cuidadosamente um 

cartaz (“poster”) onde estejam explicitas as ideias e estratégias a partilhar e discutir com 

a turma. Este deve ser elaborado de modo a que todos registos sejam bem visíveis pela 

turma (por exemplo, o professor pode disponibilizar aos alunos cartolinas grandes e 

marcadores grossos). O professor deve, ainda, solicitar-lhes que combinem, entre si, a 

forma como vão apresentar o trabalho e que reflitam sobre como irão apresentar, com 

clareza, defender e provar as suas ideias durante o congresso. Neste âmbito, é 

importante sublinhar que apenas devem passar para o cartaz o que considerarem 

essencial apresentar para que quem não conhece o seu trabalho possa entender como 

pensaram Além disso, deve pedir-lhes que antecipem possíveis questões que os colegas 

lhe possam colocar e que preparem as respostas a dar a essas questões.  

Durante a aula, o professor prepara-se para o CM observando cuidadosamente as várias 

estratégias e ideias que os grupos utilizam no desenvolvimento do seu trabalho e que 

podem servir para fomentar uma discussão poderosa. Além disso, deve selecionar os 

cartazes a apresentar e a ordem por que o serão, o que vai ao encontro das ações de 
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selecionar e sequenciar incluídas no modelo das cinco práticas apresentado por Stein et 

al. (2008). Neste âmbito, entre as questões importante que deve colocar a si próprio 

estão: Que ideias merecem discussão? Por que ordem? Pode alguma das ideias ser 

generalizada? Como promover essa generalização? Existe alguma sequência possível na 

discussão que possa servir como alicerce para a aprendizagem? (Fosnot 2007).  

Por vezes, antes de se passar à realização do CM, pode haver vantagens em expor todos 

os posters produzidos pelos alunos na sala de aula, de modo a que todos os alunos 

tenham oportunidade de observar e interpretar o trabalho dos colegas (Fosnot & Dolk 

(2001, 2002).  

 

Realização  

Um CM consiste na apresentação, análise e discussão na turma, dos cartazes 

selecionados e seriados. Centra-se nas estratégias utilizadas pelos alunos e na avaliação 

dessas estratégias, por parte de todos, pelo que não pode ser visto como uma simples 

partilha de trabalhos e de ideias. O seu objetivo primordial é impulsionar o 

desenvolvimento matemático dos alunos. Assim, ao orquestrar a discussão que ocorre, o 

professor, embora partindo das ideias e estratégias usadas pelos alunos e dos modelos 

em que se apoiaram, não deve perder de vista as ideias chave a aprender nem a sua 

finalidade última que é desenvolver a matematização promovendo mudanças de 

pensamento de forma a ajudar os alunos evoluir. Neste âmbito, “a resolução de é apenas 

um ponto departida. É uma rampa de lançamento para o intenso discurso matemático 

durante o congresso”. (Dolk, 2008) 

Há vários modos de estruturar um CM, como é visível no que Fosnot escreve em 2007, 

retomando ideias já apresentadas noutras publicações de que foi co-autora:   

Uma estrutura possível é começar com uma estratégia que é ineficiente, mas 

fácil de compreender por todos, de modo a proporcionar uma porta de entrada na 

discussão para todos. Em seguida, a escolha de estratégias progressivamente 

mais eficientes, pode proporcionar um desafio para o grupo [que apresentou a 

estratégia ineficiente] e um convite para observar como é que o trabalho se pode 

tornar mais eficiente. Outra estrutura possível é escolher partes do trabalho que 
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se relacionem com uma grande ideia particular. À medida que o trabalho é 

apresentado pode focar-se a discussão da comunidade nessa ideia e impulsionar 

a generalização com perguntas do tipo: Será que esta estratégia funciona 

sempre? Porquê? Será que o podemos provar? Quando é que é útil? E quando é 

que não é? Uma terceira estrutura pode basear-se nas representações usadas 

pelos alunos. Quais são úteis? Quais é que, ao longo do tempo, se podem tornar 

modelos generalizáveis enquanto como ferramentas para pensar com? (Fosnot, 

2007, p. 30) 

 

Durante o congresso, o professor encoraja os alunos a apresentarem as suas dúvidas, a 

explicarem e justificarem os seus raciocínios, a escutar ativamente, a questionar os 

colegas e a pronunciarem-se sobre o ouvem. Variando o questionamento que faz, o 

professor monitoriza a atividade permitindo aos alunos pensar mais sobre as suas 

estratégias e dando-lhes a oportunidade de aprofundar matematicamente as suas ideias, 

a partir do seu nível de desenvolvimento, levando-os até onde podem ir (Fosnot, 2007). 

“Os alunos — jovens matemáticos em ação —defendem o seu pensamento” (Fosnot e 

Dolk, 2002, p. p. 34) e as ideias matemáticas só são mantidas como válidas na medida 

em que a comunidade matemática da sala de aula, de que faz parte o professor, as 

aceitar como válidas. Neste âmbito, os erros não devem ser corrigidos pelo professor. 

Em alternativa, este deve desafiá-los a pensar sobre as suas afirmações, a questionar, a 

refletir sobre incoerências e respostas que não são razoáveis, a fazer novas perguntas. O 

que se pretende é que os alunos trabalhem como pequenos investigadores matemáticos e 

que o professor os apoie ajudando-os a chegar a consensos sobre as respostas, 

construindo e negociando significados (Fosnot, 2007). No decurso deste processo, é 

importante surgirem respostas para questões relacionadas com a própria natureza da 

Matemática:  

O que conta como prova, como dados, como argumento convincente? O que 

conta como uma ideia elegante ou como uma estratégia eficiente? Como é que as 

ideias são simbolizadas? O que é linguagem matemática? O que significa falar 

acerca de Matemática? Que ferramentas contam como ferramentas matemáticas? 

O que é uma boa questão matemática? O que é uma conjetura?. (Fosnot & Dolk, 

2002, p. 34) 
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Um CM tem fortes semelhanças com o que alguns autores designam por “comunidade 

de discurso” matemático (Boavida, 2005, referindo Sherin; Fosnot e Dolk, 2002, 

referindo Fosnot). Nestas comunidades, os participantes falam, colocando questões uns 

aos outros, comentando as ideias uns dos outros e defendendo-as não só perante o 

professor mas perante toda a comunidade. Nestas comunidades, é essencial que os 

alunos aprendam, nomeadamente o valor da expressão audível, da escuta atenta e da 

participação organizada e do respeito pelas ideias apresentadas por qualquer membro da 

comunidade (Boavida, 2005). Fosnot (2007) sublinha que num CM estes aspetos, a par 

da confiança na capacidade de todos para se envolverem nos contextos intrigantes em 

questão, tornam-se valores de fundo, enfatizados pelas vivências das experiências 

matemáticas que os alunos vão vivendo.  
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Capítulo 4 - Metodologia 

 

Este capítulo apresenta de forma fundamentada a metodologia desta investigação. 

Começo por descrever e justificar as principais opções metodológicas do estudo, assim 

como a forma de seleção e uma breve caracterização dos participantes e o contexto 

pedagógico onde se desenvolveu o estudo. Refiro, de seguida, o processo de recolha e 

análise de dados. 

 

Opções metodológicas 

 

A investigação que realizei segue uma metodologia qualitativa de cunho interpretativo 

uma vez que este paradigma valoriza a compreensão e a explicação dos fenómenos 

sociais, a partir das perspetivas dos participantes que estão envolvidos (Bogdan & 

Biklen, 1994). Este fato é sublinhado por Erickson (1986) ao afirmar que o foco deste 

tipo de investigação se encontra na interpretação de significados que os participantes 

atribuem a eventos e objetos nas suas ações e interações, e na explicação e exposição 

desses significados pelo pesquisador. Por seu lado, Lessard-Hébert, Goyette e Boutin 

(1994) referem que este tipo de metodologia é a adequada para a compreensão dos 

problemas que estão relacionados com o ensino. Segundo Denzin e Lincoln (2006), a 

palavra qualitativa implica uma enfâse sobre as qualidades e sobre os processos e os 

significados que não são examinados ou medidos experimentalmente afirmando que “os 

pesquisadores qualitativos realçam a natureza socialmente construída da realidade, a 

íntima relação do pesquisador e o que é estudado e as limitações situacionais que 

influenciam a investigação” (p. 23). Realçam o modo como a experiência social é criada 

e adquire significado.  

A escolha da abordagem qualitativa também se prende com o facto de reconhecer no 

estudo que apresento as cinco caraterísticas da investigação referidas por Bogdan e 

Biklen (1994) e que passo a descrever:  
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(i) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente de 

recolha desses mesmos dados - no estudo apresentado, os dados foram por mim 

recolhidos em ambiente natural, ou seja na sala de aula, já que foi nesse ambiente que a 

professora atuou de forma a promover a regulação das aprendizagens. A recolha de 

dados foi realizada utilizando instrumentos de áudio e vídeo o que permitiu que as ações 

da professora fossem analisadas mais cuidadosamente e compreendidas quando 

confrontadas com as suas visões;  

(ii) os dados que o investigador recolhe são essencialmente de caráter descritivo - os 

dados recolhidos nesta investigação surgem na forma de palavras obtidas através das 

transcrições das aulas, das entrevistas e das pequenas reflexões da professora, o que me 

permitiu perceber, através da análise, como a professora promove a regulação das 

aprendizagens na sala de aula no contexto de Congresso Matemático;  

(iii) os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo 

processo em si do que pelos resultados - com este estudo pretendi compreender como a 

professora promove a aprendizagem no quotidiano da sala de aula, quais as intervenções 

que realiza e com que dificuldades se depara neste processo e como atua para as 

ultrapassar, privilegiando a interação que se realizou ao longo do estudo nomeadamente 

na sala de aula e nas entrevistas realizadas;  

(iv) a análise dos dados é feita de forma indutiva - com este trabalho não procurei testar 

hipóteses, mas pelo contrário contribuir para a construção de um conhecimento novo 

sobre o tema escolhido tendo formulado questões com o objetivo de orientar o estudo;  

(v) o investigador interessa-se acima de tudo, por tentar compreender o significado que 

os participantes atribuem às suas experiências - no estudo apresentado a perspetiva da 

professora é fundamental tendo utilizado as entrevistas para a questionar e procurar 

perceber o seu ponto de vista em relação às experiências vivenciadas na sala de aula.   

 

Ao nível do design da investigação, escolhi como abordagem o estudo de caso, por não 

pretender ter controlo sobre os acontecimentos e não ser possível, nem desejável, 

manipular as potenciais causas do comportamento do participante (Yin, 2002). Procurei, 

por isso, compreender a situação em estudo, tendo o cuidado de não interferir de forma 

a provocar modificações que pudessem comprometer a investigação. Ponte (2006), 
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sublinha esta ideia ao afirmar que, num estudo de caso, impõe-se a necessidade de 

manter um certo distanciamento do objeto a estudar.  

Com esta investigação de natureza empírica e baseada no trabalho de campo em 

contexto real, tirei partido de fontes múltiplas de evidência como entrevistas, reflexões e 

observação de aulas (Yin, 1984). Tive a preocupação de conhecer o “como” e os 

“porquês” do caso, permitindo-me, como investigadora, de o estudar em profundidade a 

partir do interior do mesmo (Lessard-Hébert, Goyette, & Boutin, 1994). Patton (1990) 

refere que “os estudos de caso são particularmente úteis quando se pretende 

compreender determinados indivíduos, determinado problema, ou uma situação 

particular em grande profundidade” (p. 74). Com esta investigação, pretendi 

compreender como uma professora promove a regulação das aprendizagens na sala de 

aula num determinado contexto, procurando descobrir as suas especificidades. 

Ponte (2006, p. 2) define estudo de caso como: 

Uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser 

única ou especial, pelo menos em certos aspetos, procurando descobri o 

que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir 

para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse.  

 

Esta ideia é consonante com a de Stake (2009) que considera o estudo de caso 

instrumental quando estamos perante um problema de investigação, uma perplexidade, 

uma necessidade de compreensão global podendo ser importante a descrição de certos 

contextos.  

Em síntese, esta investigação é um estudo de caso qualitativo na medida em que 

decorreu num ambiente natural que foi a sala de aula, a participante do estudo foi a 

professora que leciona um 5.º ano de escolaridade, tendo sido a recolha de dados feita 

através da observação participante, das entrevistas e das reflexões da professora sobre as 

aulas.  

 

Participantes 

Tendo esta investigação como objetivo compreender como um professor promove a 

regulação das aprendizagens dos alunos em contexto de Congresso Matemático, tive 

necessidade de procurar um professor que se mostrasse disponível para participar neste 
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estudo, com alguma experiência em termos profissionais e com interesse pela inovação 

no ensino da Matemática. Teria que haver vontade em aceitar a implementação de 

estratégias desafiantes na sua sala de aula, e teria que mostrar disponibilidade para 

refletir sobre a sua prática. Para além disso, procurava um professor que soubesse o que 

era um Congresso Matemático, na perspetiva de Dolk e Fosnot (2001) e que de 

preferência já o tivesse implementado, pelo menos uma vez, na sua sala de aula. Sabia à 

partida que não seria fácil encontrar um professor com estas caraterísticas e disponível 

para realizar o trabalho. No entanto, através de formadores ligados à Formação 

Contínua (indicar o nome completo da formação) do distrito onde estou colocada em 

termos profissionais, consegui o contato desta professora que de uma forma entusiástica 

aceitou imediatamente o desafio que lhe acabava de fazer. Passarei a designar esta 

professora por Anabela. Neste primeiro contato informal, foram apresentados 

sucintamente os objetivos do estudo e do plano de trabalho em que estaria envolvida e 

foi pedido à professora que selecionasse uma das suas duas turmas para desenvolver 

este trabalho. Ficou agendada uma reunião para apresentar oficialmente o pedido de 

autorização, tanto ao órgão de gestão da escola (Anexo I), como aos encarregados de 

educação dos alunos da turma onde se iria realizar o estudo (Anexo II). Nessa primeira 

reunião, foi apresentado uma primeira versão do plano de trabalho a desenvolver que 

depois de acordar datas e outros pormenores considerados importantes, foi reformulado 

e entregue à professora. Por questões de ordem ética, para além da professora e da 

direção da escola, também os encarregados de educação e os alunos foram informados 

dos objetivos do estudo e foi-lhes garantida a confidencialidade dos dados recolhidos. 

Assim, recorri ao uso de nomes fictícios, escolhidos pela professora, e à omissão e 

alteração de pormenores que permitissem identificar a professora ou os alunos da turma 

onde decorreu o estudo.  

A turma onde foram dinamizados os Congressos Matemáticos era do 5.º ano de 

escolaridade e era composta por 25 alunos, dos quais sete alunos são repetentes. 

 

Contexto Pedagógico 

A turma onde se desenvolveu o estudo era uma turma do 5.º ano de escolaridade que 

nunca tinha realizado um Congresso Matemático. A primeira vez que o termo surgiu foi 

quando me apresentei à turma para esclarecer o porquê da minha presença na sala de 
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aula. Como seria de esperar, surgiram uma série de questões levantadas pelos alunos, 

relacionadas com o Congresso, nomeadamente como se realizava e o que se esperava 

que os alunos fizessem. Assim, ainda que de uma forma sucinta, a professora Anabela 

tomou a palavra e explicou o que se pretendia solicitando as intervenções dos alunos no 

sentido de serem eles a explicar o que para eles era um Congresso, feito por 

Matemáticos. Esta primeira abordagem foi filmada o que me permitiu ir buscar dados 

relevantes sobre a forma como a professora apresentou esta metodologia de trabalho.  

Para realizar os dois Congressos Matemáticos que estavam previstos, a professora 

selecionou duas tarefas que considerou adequadas à realização deste trabalho e que iam 

ao encontro dos conteúdos que estavam a ser lecionados. Assim, a primeira tarefa a que 

chamou “O voo dos gansos” foi proposta aos alunos em janeiro, no início do segundo 

período, e a segunda tarefa “A visita de estudo e a distribuição das baguetes”, em março 

do mesmo período. A seleção das tarefas, como já referi, foi da responsabilidade da 

professora Anabela. A tarefa “O voo dos gansos” foi pela primeira vez implementada 

pela professora na sala de aula, enquanto a segunda tarefa selecionada tinha sido 

trabalhada anteriormente, numa sessão de formação que Anabela tinha frequentado, 

tendo sido realizada na sala de aula pela professora, duas vezes em anos anteriores. As 

tarefas eram preparadas pela professora sem qualquer intervenção da minha parte, assim 

como a seleção e preparação do material necessário. 

As tarefas propostas foram realizadas em grupos de quatro ou cinco elementos, 

utilizando uma folha de papel de rascunho para que os alunos pudessem livremente 

numa primeira fase escrever, rasurar ou riscar sem qualquer preocupação com a 

apresentação do trabalho. Neste período de tempo, a professora circulou pelos grupos 

tentando perceber como estes pensavam, que estratégias utilizavam e apoiando algum 

grupo que estivesse com dificuldade em encontrar uma forma de iniciar o trabalho. 

Durante este processo, a professora teve sempre o cuidado de não deixar que nenhum 

dos grupos ficasse bloqueado e com a sensação de impotência perante a tarefa, mas 

tendo o cuidado de não fornecer tantas informações que pudessem reduzir o grau de 

dificuldade da mesma. Terminando esta fase do trabalho, os alunos sabiam que tinham 

que construir um poster para apresentar à restante turma o seu trabalho, e que deveriam 

organizar a sua apresentação preparando-se para responder a questões dos colegas, 

argumentar e explicar quando tal fosse solicitado. Este trabalho foi realizado durante 

uma aula de noventa minutos. Na aula seguinte, a professora pediu aos alunos para 
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serem eles a explicar o que se pretendia com a aula e quais as suas caraterísticas 

principais. Os alunos, com apoio da professora, explicaram que naquela aula todos eram 

“Congressistas”, que iam apresentar as conclusões do seu trabalho e que deviam estar 

atentos de forma a poderem apresentar a sua concordância ou discordância dos trabalhos 

apresentados pelos colegas e justificarem as razões dessa posição.  

Verificou-se que do primeiro para o segundo Congresso houve algumas alterações 

nomeadamente na dimensão do poster que a professora colocou à disposição dos alunos 

para poderem trabalhar (passou de uma folha A3 para uma cartolina A1). Esta alteração 

prendeu-se com comentários feitos pelos alunos em relação à falta de espaço para 

apresentarem todo o seu raciocínio, tendo alguns grupos que recorrer a uma segunda 

folha A3. Também foi referido que alguns “Congressistas” tinham dificuldade em 

visualizar o que estava no poster A3. A apresentação dos trabalhos na cartolina ajudou a 

ultrapassar estas dificuldades para além de se notar um maior cuidado na estética dos 

cartazes. Também se verificou que, no segundo Congresso, os alunos estavam mais à 

vontade na apresentação e na defesa das suas opiniões e não precisaram tanto do apoio 

da professora para intervir e argumentar.  

Na apresentação dos trabalhos ao grupo turma, a professora teve o cuidado de seriar os 

cartazes que considerou apresentarem estratégias mais simples para as mais complexas. 

No entanto, não optou pela seleção de apenas alguns cartazes. Pelo contrário, permitiu a 

apresentação de todos os grupos tendo sido alguns dos grupos a comentar que o seu 

trabalho era semelhante ao grupo X que entretanto já tinha apresentado e que por isso 

não iam acrescentar nada de importante. 

Nestas apresentações o professor foi o orquestrador das discussões matemáticas (Stein 

et al., 2008), tendo sido responsável por um feedback oral com determinadas 

caraterísticas que pode ser regulador em termos das aprendizagens. Em ambos os 

Congressos, foram necessárias duas aulas de 90 minutos para a apresentação, discussão 

e conclusões dos trabalhos. 

 

Recolha de dados 

A recolha de dados foi realizada numa escola do distrito de Setúbal e decorreu entre 

Dezembro de 2010 a Abril de 2011, tendo para o efeito, recorrido às técnicas de 

observação participante nas aulas em que a professora realizou os Congressos 
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Matemáticos, a duas entrevistas semiestruturadas, às reflexões que a professora realizou 

antes e após as aulas e a notas de campo por mim realizadas. Segundo Bogdan e Biklen 

(1994), estes métodos são habitualmente usados em investigações que se enquadram 

num paradigma interpretativo e em particular num estudo de caso, tendo a observação e 

a entrevista permitido uma proximidade continuada no tempo com os fenómenos a 

estudar. O uso de diferentes fontes, a professora e as aulas, e de diferentes métodos de 

recolha de dados, entrevista, notas de campo e reflexão antes e após as aulas, 

possibilitou cruzar informação e confrontá-la (Erikson, 1989) permitindo a clarificação 

de significados e a compreensão do problema em profundidade, através da triangulação 

dos dados (Burns, 2000).  

 

Observação  

A observação participante é considerada por Bogdan e Biklen (1994) a estratégia mais 

representativa na investigação qualitativa. De acordo com estes autores, o grau de 

participação pode ser muito variável. Neste âmbito, uma tipologia clássica de 

classificação dos papéis desempenhado pelo investigador é, segundo Adler e Adler 

(citada por Boavida, 2005) a seguinte: (i) participante completo; (ii) participante como 

observador (iii) observador como participante; e (iv) observador completo. Assim, o 

envolvimento do investigador na observação, pode variar num contínuo que vai desde o 

observador que participa em todas as atividades, ao participante que apenas observa. 

Neste trabalho, adotei o papel de observador participante, assente no princípio da não 

interferência nas atividades observadas.  

No início do estudo, assisti a três aulas na turma selecionada pela professora para que a 

minha presença e a presença do material audiovisual necessário às filmagens se tornasse 

familiar e não fosse motivo de curiosidade nas aulas seguintes e, como tal, de 

perturbação das aprendizagens dos alunos. Nessas primeiras aulas, apresentei-me e 

expliquei sucintamente o objetivo do trabalho que estava a realizar, tendo interagido 

com alunos nos momentos em que trabalhavam em grupo ou em pares de forma que a 

minha presença fosse o menos artificial possível.  

Nas aulas em que decorreu o Congresso Matemático, limitei-me a observar e a filmar a 

aula. Foram observadas e filmadas seis aulas, três por cada Congresso Matemático. A 

primeira regista algumas partes da realização das tarefas e elaboração dos cartazes em 
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grupo, tendo filmado principalmente as intervenções da professora quando se dirigia ao 

grupo turma para dar orientações sobre o trabalho que estava a ser desenvolvido; as 

outras duas aulas, de Congresso Matemático propriamente dito, foram gravadas na 

totalidade, tendo sido posteriormente transcritas integralmente por mim. 

Das aulas em que os alunos trabalharam em grupo registei algumas notas de campo 

como complemento às filmagens efetuadas.  

 

Entrevista 

A entrevista, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), é utilizada na investigação 

qualitativa para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, que 

permitam ao investigador conhecer o modo como aquele interpreta os acontecimentos. 

Uma entrevista semiestruturada (Bodgan & Biklen, 1994), ou adotando a terminologia e 

definição de Ghiglione e Matalon (2005), semidiretiva, é uma entrevista em que:  

(…) o entrevistador conhece todos os temas sobre os quais tem de obter 

reações por parte do inquirido, mas a ordem e a forma como os irá 

introduzir são deixadas ao seu critério, sendo apenas fixada uma 

orientação para o início da entrevista. (p. 64) 

 

Neste estudo foram realizadas, à professora, duas entrevistas semiestruturadas: uma no 

início do estudo e outra no final. A primeira entrevista foi realizada em Dezembro e 

procurou recolher informação relacionada com o percurso profissional da professora, a 

sua relação com a profissão, as suas motivações e expetativas face ao estudo, as 

conceções que revelava em relação à avaliação reguladora, as expetativas em relação às 

aprendizagens dos alunos em contexto de Congresso Matemático, o papel do professor 

nas interações que surgiam durante a discussão coletiva e a intencionalidade dessas 

interações. A segunda entrevista, realizada em Março, permitiu recolher dados sobre o 

tipo de decisões que a professora tomou na planificação de um Congresso Matemático, 

que tipo de intervenções realizou durante um Congresso e que desafios enfrentou 

durante o Congresso e como lidou com esses desafios. 

As entrevistas tiveram a duração de uma hora e meia a duas horas e seguiram guiões 

previamente estabelecidos (Anexo III e IV) que procuraram abordar os temas que 

fundamentalmente interessavam a este estudo, possibilitando, no entanto, a alteração da 

ordem das questões e a integração de novas questões de acordo com o rumo das 
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entrevistas. Procurei selecionar para os guiões o tipo de questões mais adequadas 

evitando perguntas que conduzissem a respostas “sim ou não” tendo colocado questões 

que surgiram no momento da entrevista e que permitiam clarificar ou compreender 

melhor as opiniões da professora.  

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas posteriormente na íntegra por 

mim. Após a transcrição, foram sujeitas à leitura por parte da professora para que 

pudesse alterar ou completar alguma das afirmações que tivesse feito. No início da 

entrevista, foi relembrado à professora que iríamos proceder à gravação áudio, tal como 

tinha sido acordado previamente, tendo sido garantida a confidencialidade. Foram 

tomadas medidas em relação à seleção do local onde decorreu a entrevista para que esta 

não fosse interrompida, tendo sido escolhido um gabinete de trabalho da escola onde 

Anabela leciona. A entrevista foi antecedida por uma pequena conversa procurando 

gerar um ambiente mais informal onde entrevistador e entrevistado se sentissem mais à 

vontade. Procurei, no decorrer da entrevista, adotar uma postura atenta e gestos ou 

expressões que mostrassem à professora que estava a ouvi-la, tendo o cuidado de 

interromper o mínimo possível e não emitir juízos de valor ou sugerir respostas (Bogdan 

& Biklen, 1994). 

Para além destas duas entrevistas semiestruturadas, foram realizadas quatro reflexões 

com a professora, antes e depois de cada Congresso Matemático. As reflexões 

realizadas antes das aulas tiveram como objetivo recolher informações sobre a tarefa 

selecionada e a forma como a professora preparou essa tarefa, assim como como os 

cuidados que teve na preparação da discussão coletiva na sala de aula. As reflexões 

realizadas logo após as aulas tiveram como objetivo recolher as primeiras impressões da 

professora sobre a forma como decorreu o Congresso assim como verificar se algumas 

das inferências que fui realizando ao longo da observação da aula estavam de acordo 

com a opinião da professora. Todas estas reflexões foram gravadas em áudio e 

transcritas integralmente.  

Existiram preocupações de natureza ética na realização das entrevistas já que houve o 

cuidado de realizar um primeiro encontro, para discutir o trabalho com a professora e 

posteriormente também houve o cuidado de entregar o protocolo das entrevistas para 

validação.  
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Quadro 7_ Métodos de recolha de dados e codificação do material obtido 

 

Análise de dados 

Interpretar todo o material reunido a partir da recolha de dados, dar-lhe sentido para que 

possa ser comunicado aos outros de forma organizada e clara, é o objetivo da análise de 

dados (Bogdan e Biklen, 1988). Neste estudo, a análise de dados seguiu o modelo 

proposto por Merrian (1988) e que é frequentemente usado nos estudos qualitativos. 

Este modelo tem três componentes: redução de dados, apresentação dos dados e 

interpretação/verificação das conclusões. A redução dos dados acontece quando se 

seleciona, simplifica e organiza todos os dados obtidos ao longo da investigação. 

Considera-se que se apresenta os dados quando a informação é organizada e 

compactada para que o investigador possa, de forma expedita e eficaz, ver o que se 

passa no estudo. Por fim, o investigador, utilizando toda a informação de que dispõe, 

interpreta e retira conclusões do estudo.  
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Nesta investigação, foram selecionados aspetos relevantes das transcrições das 

entrevistas realizadas, das reflexões da professora e da transcrição das aulas observadas. 

A apresentação foi realizada a partir de um sistema de categorias que permitiu organizar 

a informação obtida. A construção do sistema de categorias e subcategorias foi 

desenvolvido durante a análise de dados, não tendo sido construído à priori, embora 

tenha sido baseada no referencial teórico do estudo. A interpretação dos dados 

conseguiu-se através da construção de significados a partir dos dados reduzidos e das 

relações entre eles. 

Posso considerar que neste estudo ocorreram duas fases de análise. Uma primeira, em 

que a recolha e análise de dados decorreu em simultâneo, tendo neste período procedido 

à transcrição da primeira entrevista, da primeira reflexão e da primeira aula observada, 

possibilitando registar as primeiras ideias que surgiam, clarificar as questões de 

investigação, reformular/acrescentar questões às reflexões e entrevista a realizar 

posteriormente e começar a definir categorias de análise. Numa segunda fase e 

terminada a recolha de dados, seguiu-se uma etapa mais formal em que as questões de 

investigação e as categorias de análise assumiram a sua forma definitiva. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994), as categorias de análise surgem à medida que se vão 

recolhendo os dados, o que se veio a confirmar nesta investigação. Neste estudo, o 

referencial teórico forneceu a base dos conceitos a partir dos quais foi feita a 

classificação dos dados, concretamente as estratégias utilizadas pela professora para dar 

feedback num determinado contexto de sala de aula. No entanto, verificou-se ao longo 

da análise dos dados a necessidade de enfatizar a forma como a professora se posiciona 

perante o erro na sala de aula. Esse posicionamento mostra a sua conceção de 

aprendizagem que, por sua vez, determina o ambiente onde podem ou não ocorrer 

estratégias reguladoras. Para a análise de dados construiu-se uma grelha que serviu de 

suporte à análise e que na categoria “proporcionar feedback” se baseou no trabalho 

apresentado por Brookhart (2008). A subcategoria “foco” é baseada no trabalho 

apresentado por Hattie e Timberley (2007).  
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Quadro 8_ Categorias e subcategorias de análise 

 

 

Os dados também foram analisados com base num trabalho proposto por Santos e Pinto 

(2008), que foi construído com o objetivo de ajudar os professores a refletirem sobre a 

sua prática avaliativa reguladora no que respeita ao feedback oral. O quadro apresentado 

pelos autores foca-se na interação realizada na sala de aula e é constituído por três 

dimensões: a dinâmica (quem produz a interação e quem é objeto dela), o foco (a área 

de atividade) e o significado (o sentido pedagógico). Neste trabalho foi utilizada uma 

das dimensões consideradas: a dinâmica. Esta dimensão é constituída pela categoria 

Aluno (A), Professor (P) e Grupo de alunos (GAs). 
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Quadro 9_ Dinâmica das intervenções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no quadro anterior, foram estudadas as intervenções realizadas ao longo dos 

Congressos Matemáticos analisando quem as produz e para quem são direcionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 

Dinâmica 

Quem produz? Para quem é direcionado? 

Professor (P) 

Aluno (A) 

Grupo de Alunos (As) 

Professor (P) 

Aluno (A) 

Grupo de Alunos (As) 

 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

114 

 

 

Capítulo 5 –  A professora Anabela 

 

Apresentação 

 

Características pessoais e percurso profissional 

 

Anabela é uma professora com cerca de 35 anos de idade, de estatura média, veste-se 

num estilo informal, aparecendo sempre com um ar bem-disposto e, em geral, 

sorridente. Comunica com facilidade, quer com colegas, quer com os alunos, 

mostrando-se sempre disponível para as solicitações feitas, no âmbito profissional. 

Estabelece uma relação próxima e carinhosa com os alunos, mantendo normalmente um 

discurso calmo, sendo no entanto muito assertiva em termos de regras comportamentais 

em sala de aula. É uma pessoa dinâmica e que valoriza a troca de ideias, apreciando o 

trabalho colaborativo com outros professores. Quando a questionei sobre a decisão de 

participar no presente trabalho, Anabela referiu que aderiu “imediatamente” dizendo 

que “…as partilhas enriquecem, enriquecem-me a mim como professora e a ti porque 

estás a assistir e vão também enriquecer os alunos. Tudo o que der entrada na minha 

sala de aula e que seja útil para alguém, eu estarei sempre disponível”. 

Anabela é uma professora do quadro de nomeação definitiva que se encontra a lecionar 

há 11 anos. Iniciou o seu percurso profissional numa escola do primeiro ciclo “longe de 

tudo e de todos sem conhecer absolutamente ninguém” (EA1), tendo começado a 

trabalhar com “meninos de seis anos a ensinar a começar a ler” (EA1). Gostou muito da 

experiência e considerou-a “muito gratificante”, mas era no segundo ciclo que preferia 

trabalhar uma vez que “queria dar matemática” porque “sempre vibrei com a 

matemática” (EA1). Por ter essa paixão que atribui a uma professora que teve no 9.º ano 

de escolaridade que a “despertou para a matemática” (EA1) e por ter no secundário 

gostado da disciplina de eletrotecnia, achou que “devia fazer alguma coisa ligada aos 

automóveis e tinha que ser engenharia mecânica” (EA1). Ingressou no Instituto Superior 

Técnico de Lisboa, mas ao fim de dois anos e meio concluiu que “não era feliz e que 
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não era aquilo que queria” (EA1), tendo optado por frequentar o curso de matemática do 

ensino básico porque “sempre quis ser professora” (EA1). Efetivou-se no segundo ciclo, 

na escola onde ainda hoje se mantém, porque considera que foi muito bem recebida 

pelas colegas do departamento: 

Gosto muito do grupo onde estou, conversamos bastante…no grupo 

de Matemática, tudo é decidido e partilhamos muito. Eu quando 

cheguei aqui vinha só com a experiência de primeiro ciclo e cheguei 

um bocadinho de pé atrás, não tinha experiência disto…mas não, fui 

super bem recebida com muito, muita ajuda e depois chegou a um 

determinado momento que utilizei esta ajuda para ganhar asas e voar. 

É por isso que aqui estou, porque gosto. (EA1) 

Refere que o primeiro ano que esteve na escola tinha um horário exclusivamente de 

Ciências “e não me senti satisfeita...não me senti realizada” (EA1). No ano seguinte, 

consegue finalmente uma turma de Matemática “…até era a minha Direção de 

Turma e foi aí que eu comecei a vibrar e a fazer aquilo para o qual me sinto 

realmente vocacionada que é aquilo que eu gosto e foi uma experiência boa” (EA1). 

Anabela frequentou o Programa de Formação Contínua de Professores de 

Matemática (PFCPM) na Escola Superior de Educação de Setúbal. Fez dois anos de 

formação direcionada para o segundo ciclo e um ano, para o primeiro ciclo. 

Considera que aprendeu muito e gostaria de poder continuar a ter formação contínua 

de qualidade afirmando que “…foi uma formação muito boa, com muita qualidade e 

gostaria de poder continuar a usufruir dessa formação em que realmente se 

aprende…porque aprendes muito…” (EA1). 

Revela gosto pela sua profissão e partilha que o que a entusiasma mais é mesmo a 

vivência de sala de aula apesar “de tudo o que vivemos, (referindo-se à dificuldade 

em dar aulas) gosto muito de estar numa sala de aula” (EA1). Considera que não há 

aulas perfeitas, mas que a “perfeição das aulas é essa mesma (…) a de sentir que os 

meus alunos saíram dali, a grande maioria, satisfeitos com a aula” (EA1). Estar numa 

aula não é “seguir aquilo cegamente porque é aquilo que eu tenho definido” (EA1), 

referindo-se à planificação. Julga que é importante não perder de vista os objetivos 

curriculares. No entanto, refere que “estar numa aula é deixar-se (…) absorver por 

aquilo que os alunos têm para dar, porque nós também aprendemos com eles” (EA1). 

A aprendizagem que acontece nos dois sentidos, fá-la sentir-se realizada 

profissionalmente, como nos explica: 
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Eu sinto-me realizada e sinto que...há um dinâmica (…) não há nada 

estático, trabalhamos muito e estou sempre a aprender e eles comigo. 

Acho que há ali uma troca entre mim e os alunos, é enriquecedora 

para os dois lados, há uma boa relação entre as duas partes e acho 

que isso é fundamental para que a aprendizagem seja bem-sucedida e 

neste momento sinto-me bem com aquilo que faço, sinto-me bem nas 

duas vertentes, quer nas aprendizagens, quer no relacionamento com 

os alunos. (EA1) 

Em resposta à questão, o que considerava mais difícil em termos profissionais, 

respondeu sem vacilar que era a avaliação: “...avaliar alunos acho que é a parte 

mais…não digo mais injusta, mas mais difícil da nossa profissão” (EA1). Considera 

que “carimbar uma nota” no final do período é algo que lhe custa muito fazer, na 

medida em que tem medo da injustiça. Refere que faz todos os esforços para não ser 

injusta, tenta “analisar de todos os ângulos”, mas “nós somos humanos, não é?” 

(EA1). Considera que acabamos por ficar “presos a números e parece que não 

estamos a lidar com pessoas, mas com números” (EA1) e que muitas vezes o teste 

“não mostra aquilo que eu sei ou porque me dá uma branca ou porque estou mais 

nervosa (…) quanto mais um miúdo que não tem preparação, não tem estrutura para 

aguentar a pressão” (EA1). É interessante verificar como Anabela se coloca na 

posição de um aluno que está a realizar um teste, demonstrando ser uma pessoa que 

estabelece relações de empatia, reconhecendo e compreendendo o que o outro sente. 

Menciona que no grupo de Matemática da sua escola tentam contornar esta situação: 

(…) fazemos muitas atividades e valorizamos imenso o trabalho feito 

pelos alunos, a participação, vamos valorizar tanto isso como um teste 

que é outra vertente da avaliação, se calhar é muito mais verdadeira, não 

é? Porque naquele momento eles não estão em pressão, eles estão a 

debitar aquilo que está lá dentro, e acaba por ser uma avaliação mais 

verdadeira do que aquela prisão do papel…que aquilo que está registado 

no papel...mas o sistema é assim... (EA1) 

Apesar de aceitar de forma resignada o que está estabelecido nos normativos em 

relação à avaliação sumativa, mostra ser uma professora reflexiva, procurando 

contornar o peso dado a este tipo de avaliação, valorizando o trabalho desenvolvido 

no dia-a-dia na sala de aula. Salienta no entanto que “…também construo grelhas, 

porque se há uma coisa qualquer, um recurso, eu tenho que ter um documento das 

notas que dei, as notas não se dão assim do pé para a mão…” (EA1). No entanto, 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

117 

 

continua a demonstrar o seu incómodo em atribuir uma nota ao aluno e refere que 

“…nem toda a gente tem sensibilidade para este tipo de situações” (EA1).  

Considera que o novo programa de Matemática veio ajudar a olhar para as aulas de 

Matemática de outra forma e permitiu-lhe a experiência que considera vantajosa de 

dar aulas sem manual. Apesar de afirmar que “não sou a favor da abolição total do 

livro” (EA1), acha que muitos professores continuam a “seguir cegamente o manual” 

(EA1), quando os materiais disponibilizados pelo novo programa e pela formação 

contínua permitem realizar um trabalho de mais qualidade “sem estar agarrado 

completamente a eles [aos livros] ” (EA1). Considera que era suficiente ter um grupo 

de boas tarefas para desenvolver na sala de aula e para completar “…podia haver 

antes um caderno de exercícios para praticar…”. Refere, no entanto, que o novo 

programa também afastou alguns professores de Matemática já que trabalhar 

segundo as novas orientações é bem mais trabalhoso e exigente para o professor e 

por isso “…as pessoas que não estão tão vocacionadas para isto, não estão a dar 

Matemática neste momento…” podendo ao nível do 2.º ciclo, optar por lecionar 

Ciências da Natureza.  

 

Congressos Matemáticos: primeiros passos 

 

Anabela sabia que uma das razões que me levaram a estender o convite à sua 

participação neste trabalho se prendia com a experiência que já possuía na dinamização 

de um Congresso Matemático. A primeira vez que ouviu falar em Congressos foi no 

primeiro ano de Formação Contínua em que a formadora “trouxe uns cartazes que os 

(seus) alunos elaboraram” (EA1), para mostrar e partilhar com o grupo de formação 

outra forma de trabalhar na sala de aula. Este grupo de formação composto por 

elementos que pertenciam à mesma escola quis investir na mudança efetiva das suas 

práticas e “estava ali [o grupo] com muita garra para fazer isto e começámos por fazer 

uma primeira experiência na sala de aula” (EA1). Previamente, o grupo de formação 

realizou uma “primeira experiência” enquanto formandos, realizando a tarefa, fazendo 

cartazes, apresentando-a, discutindo e argumentando da mesma forma que os alunos 

resolvem a tarefa na sala de aula. Anabela considera que esta experiência foi 
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fundamental para entender “do lado de dentro como se faz um Congresso e como os 

alunos o sentem” (EA1). 

Apesar de considerar que o seu primeiro Congresso Matemático com os alunos “não 

correu nada bem” (EA1), mostrou ser uma professora que aceita o erro como fazendo 

parte integrante da aprendizagem quando afirma que é a “errar que aprendemos” (EA1). 

Aceitando com desportivismo esse “insucesso” não desistiu de investir, tentou de novo 

porque “fui teimosa e queria que resultasse” (EA1) percebendo que “aquilo tinha 

potencialidades” (EA1). Quando questionada sobre as potencialidades do Congresso 

afirmou que a discussão entre os elementos do pequeno grupo para levar à resolução da 

tarefa e a apresentação e discussão no grande grupo, faz com que os alunos tenham que 

se esforçar para comunicar as suas ideias e, desta forma, clarificar o seu próprio 

pensamento dando forma às suas próprias descobertas:  

Primeiro porque eles estão a discutir algo e discutem entre eles uma 

solução e às vezes é difícil explicar…e têm que comunicar com os 

colegas, quer no grupo, quer depois ao grupo turma. Foi muito 

interessante ver...fiz três ou quatro Congressos e é muito interessante ver 

…o esforço que eles fazem para se fazerem entender. (EA1) 

Salientou ainda o facto destas partilhas se passarem num clima de confiança e à vontade 

onde os alunos não sentem receio de se expor, percorrendo desta forma entre perguntas 

e respostas um caminho que os pode conduzir à aprendizagem: 

É interessante ver o que os alunos descobriram e os outros estão a 

absorver aquilo e eles estão a comunicar e a perguntar… “então porque é 

que isso tem de ser assim? Porque é que não foi assim?” Perguntar entre 

eles, não terem vergonha de perguntar, não é? E a comunicação e a 

descoberta são o maior potencial que os Congressos têm. (EA1) 

Anabela menciona que aprendeu muito com o primeiro Congresso que realizou. 

Começa por dizer que um dos erros que considera ter cometido foi na formação dos 

grupos que “achei que devia fazer de forma aleatória” (EA1). Considerou que esta 

estratégia não correu bem porque “ou ficavam quatro alunos que não entendiam nada 

daquilo, ou quatro alunos que estavam muito interessados e tinha que haver ali um 

bocadinho de tudo, não é?” (EA1), para que “os mais interessados puxarem por aqueles 

que estão menos interessados que é para a coisa correr bem” (EA1), mostrando com esta 

afirmação a importância que atribui à regulação por pares. Refere que outro ponto que 

pode parecer irrelevante, mas que é muito importante quando os alunos estão a elaborar 

o cartaz, é o facto de o professor ter o cuidado de entregar a cada grupo unicamente dois 
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marcadores de cores diferentes. Isto não aconteceu no seu primeiro Congresso, 

realizado há dois anos e os alunos concentraram-se essencialmente no aspeto gráfico do 

trabalho, perdendo muito tempo neste ponto, deixando para segundo plano o que era 

realmente relevante: 

Na atividade que eu fiz, levei muitos marcadores e os miúdos 

dispersavam-se com muitos marcadores. Não discutiam aquilo que 

deviam discutir, queriam é pintar...e depois quando foi a apresentação, lá 

está, o tempo ficou limitado porque perderam demasiado tempo com 

pinturas, e quando foi a apresentação só tivemos que fazer uma coisa 

muito atabalhoada que não deu para encaminhar os alunos… (EA1) 

Depois desta primeira experiência, teve o cuidado de fazer grupos que “…sabia que 

poderiam funcionar” (EA1). Assim, Anabela refere que para que tudo funcionasse teve 

outros cuidados na preparação dos Congressos seguintes e “levei material palpável que 

eles conhecem para os poder encaminhar (…) fiz uns grupos escolhidos a dedo para 

funcionar e dei tempo” (EA1). Este Congresso coincidiu com “a minha aula assistida 

para a minha avaliação” e partilha com satisfação: 

(…) o mais engraçado, foi que a avaliadora da minha aula era a 

coordenadora do meu departamento que não conhecia a tarefa, não 

conhecia os Congressos (…) Ela foi assistir precisamente à parte do 

Congresso. Dispusemos a sala em U para que todos os alunos estivessem 

voltados para o quadro e fui olhando para os trabalhos e fui escolhendo 

aqueles que deveriam ser primeiro a apresentar…claro que eu não disse 

isto aos miúdos, mas eu depois de ver os trabalhos, fui escolhendo aquele 

que deveria apresentar primeiro. A colega que estava a assistir, que 

estava a avaliar, que supostamente o trabalho dela era só avaliar, ficou 

tão entusiasmada, mas tão entusiasmada com o Congresso, com o que 

estava ali a acontecer, com aquilo que os alunos estavam a dizer que ela 

teve vontade de intervir e teve de participar, teve vontade de 

participar…porque eles estavam a dizer coisas interessantíssimas, eles 

estavam a debitar descobertas que fizeram, era uma turma de 5.º ano (…) 

e ela estava muito entusiasmada e admirada a ver o que os miúdos 

estavam a dizer. Essa experiência foi muito, muito boa.” (EA1) 

Quando perguntei a Anabela como explica aos seus alunos o que é um Congresso 

Matemático e o que se pretende com ele, respondeu que numa primeira fase pediu 

aos alunos que fizessem a tarefa em grupo e que construíssem um cartaz com as 

duas canetas de cor que lhes deu e explicou que: 

Iria ser uma reunião de pequenos matemáticos, foi assim que nós 

chamámos, onde íamos falar uns com os outros e debater as ideias e as 
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conclusões a que chegássemos para no final chegarmos a uma 

conclusão comum daquilo que se tinha descoberto… (EA1) 

 

 

Contextos de trabalho: a escola e a turma 

 

No ano letivo em que decorre este estudo, Anabela encontra-se a lecionar numa 

escola da margem sul, num concelho próximo de Lisboa, onde ficou efetiva há 

cerca de seis anos. É uma escola básica de 2.º e 3.º ciclos com cerca de 800 

alunos distribuídos pelos cinco anos de escolaridade e que recebe estudantes de 

três freguesias do concelho. O corpo docente da escola é bastante estável. É 

constituído por professores que efetivaram há muitos anos e que por opção se 

mantêm neste estabelecimento de ensino. Nesta escola, está inserido um 

departamento de Educação Especial constituído por onze docentes e três técnicos 

que desenvolvem o seu trabalho em parceria com a Cercizimbra e que apoiam as 

crianças do agrupamento. 

Anabela distribui o seu horário por duas turmas, uma de 5.º e outra de 6.º ano de 

escolaridade, lecionando as disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza. É 

Diretora de Turma do grupo de 6.º ano. A turma de 5.º ano que lhe foi atribuída 

e onde dinamizou os Congressos Matemáticos é composta por 25 alunos, dos 

quais sete alunos são repetentes (cinco repetentes e dois bi-repetentes) e uma das 

alunas tem paralisia cerebral. Para estes alunos, o Conselho de Turma definiu 

respetivamente Planos de Acompanhamento, Planos de Recuperação e um Plano 

Educativo Individualizado. Nesta turma ainda foram instituídas uma série de 

práticas metodológicas pelo Diretor de Turma apoiado pelo respetivo Conselho 

de Turma, como por exemplo:  

…a elaboração de um Diário de Turma, espaço livre para expressão 

em fala social e instrumento de regulação de conflitos e 

expectativas, cujos conteúdos eram tratados quinzenalmente em 

Conselho de Cooperação Educativa, dirigidos rotativamente por um 

aluno/a presidente e secretário. Entendendo a turma como 

comunidade de aprendizagem foi criada uma bolsa de voluntariado 

com alunos tutores para ajudar os colegas com problemas de 

aprendizagem, tendo em percursos de autonomia formativa cada 
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aluno apoiado, elaborado um portfólio com os materiais 

produzidos. Esta estratégia revelou-se muito positiva, permitindo a 

recuperação de cinco dos seis alunos abrangidos. (relatório final de 

ano do DT). 

Este grupo de alunos tinham aulas predominantemente no turno da manhã, na mesma 

sala que se situava no primeiro andar do pavilhão B. A sala era bem iluminada e 

espaçosa, tinha um quadro branco, um projetor e mesas duplas dispostas em filas onde 

os alunos se sentavam de acordo com uma planta definida pelo Conselho de Turma. 

Esta planta era alterada aquando da realização do Congresso Matemático, passando as 

mesas a ser dispostas de forma a criar um U. 

Anabela considerava a turma “simpática e de uma forma geral interessada”, embora 

alguns dos seus elementos, que estavam a repetir o 5.º ano, fossem um pouco 

perturbadores. No entanto, afirmava que tinha “…conseguido estabelecer uma relação 

de proximidade com esses alunos, porque estes miúdos precisam de outro tipo de 

atenção…” (EA1) e por isso conseguia ir negociando a sua participação correta dentro 

da sala de aula. Refere que a turma tem um grande grupo de alunos que considera que 

“vêm muito bem preparados do 1.º ciclo” existindo, no entanto, alguns alunos que 

apresentavam fragilidades em termos de aprendizagem.  

Anabela refere que normalmente conseguia trabalhar com a turma sem grandes 

problemas comportamentais havendo no entanto dias que tinha que “parar a aula para 

resolver situações conflituosas” trazidas pelos elementos da turma que são mais 

perturbadores. Afirma que se não tomasse esta atitude não conseguiria trabalhar porque 

“eles continuariam focados nos problemas lá de fora, do intervalo”. Assim, “perde este 

tempo” para depois poder trabalhar e envolver os alunos nas tarefas propostas.  

 

Congressos Matemáticos 

 

Preparação 

 

Como referido anteriormente, um Congresso Matemático é uma discussão coletiva que 

ocorre após a resolução, pelos alunos, de uma tarefa criteriosamente selecionada. 

Assim, a preparação de um Congresso decorre em duas fases. Uma que é anterior à aula 
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em que a tarefa é proposta aos alunos. Inclui-se aqui a seleção da tarefa pelo professor e 

a preparação da sua exploração. A segunda fase ocorre nas aulas que antecedem a 

discussão. Contempla a forma como o professor apresenta a tarefa aos alunos e as 

decisões que toma para conduzir a discussão a partir da monitorização do trabalho 

autónomo dos alunos. Nesta secção analisarei o trabalho de Anabela antes do Congresso 

Matemático. 

 

Prévia às aulas 

Seleção de tarefas. Anabela refere que prepara todo trabalho subjacente a um 

Congresso Matemático antecipadamente. Começa por escolher uma tarefa com 

determinadas características, normalmente tarefas de investigação, de preferência, que 

conheça ou que já tenha sido desenvolvida por outros professores na sala de aula e que 

tenha sido considerada válida, após análise dos resultados, por todos os professores:  

Primeiro tinha um vasto rol de tarefas e tentei optar por aquelas que 

já conhecia e que tinha…minimamente já tinha trabalhado...não só a 

nível dos alunos mas também a nível dos professores… em que os 

resultados já tinham sido partilhados entre os professores, se era uma 

boa tarefa…daí a escolha. Acho que é uma tarefa se calhar ideal, 

entre aspas, para iniciação deste tipo de atividades, do 

Congresso...(RA1) 

A tarefa “O voo dos gansos”, que serviu de base ao trabalho desenvolvido no primeiro 

Congresso Matemático, foi selecionada porque permitia ir ao encontro das metas 

definidas por Anabela já que é uma tarefa de investigação, fundamental, segundo a 

professora, para o desenvolvimento de um bom Congresso Matemático e porque na 

agenda pedagógica de Anabela estava previsto trabalhar álgebra, tema matemático 

sucintamente abordado em anos anteriores: 

…em primeiro lugar a tarefa é uma tarefa que é escolhida porque 

permite uma iniciação à álgebra…foi um dos objetivos e o segundo 

objetivo foi iniciar as investigações matemáticas tendo em vista os 

Congressos Matemáticos e por isso escolhi este tipo de tarefa, mais de 

investigação. (RA1) 

A tarefa “O voo dos gansos”, também conhecida pelo “Voo em V”, é uma possível 

tarefa a ser trabalhada quando se pretende abordar o tópico sequências e regularidades, 

apresentando uma sequência pictórica em que o número de pontos da figura é sempre 
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ímpar. Cada termo pode ser obtido multiplicando a ordem por dois e adicionando uma 

unidade. As questões colocadas pretendem levar os alunos a estabelecer raciocínios de 

forma progressiva até conseguirem generalizar (Anexo 5). Numa primeira questão 

solicita-se aos alunos que “desenhem a figura seguinte” à ordem apresentada e de 

seguida pede-se para “desenhar a 10ª figura”. Numa segunda fase pretende-se que os 

alunos pensem numa estratégia que lhes permita saber “como será a 100ª figura?” e 

seguidamente coloca-se a questão se conseguem “descobrir como será a formação de 

qualquer figura?”.  

O segundo Congresso teve por ponto de partida a tarefa intitulada “A visita de estudo e 

a distribuição das baguetes” (Anexo 6). A seleção desta tarefa relacionou-se com as 

potencialidades que Anabela considera ter para o estudo dos números racionais 

representados sob a forma de fração e com o fato de saber que é uma tarefa com 

potencialidades para ser explorada num Congresso Matemático. Esta tarefa que Anabela 

considera “fabulosa” já foi utlizada pela professora em anos anteriores referindo que 

inicialmente não conseguiu vislumbrar todas as potencialidades desta tarefa:  

Eu acho esta tarefa fabulosa…fabulosa…por isso é que eu a tenho 

implementado sempre…e há primeira vista parece que nem se dá 

assim muito por ela… a primeira vez que a fiz foi em formação, não vi 

logo todas as potencialidades, mas desde a primeira vez que a apliquei 

até agora…de todas as vezes tem sido diferente e de todas as vezes 

tem sido uma riqueza enorme… (RA4) 

Nesta turma, os alunos têm apenas uma noção intuitiva das frações. Antes da 

apresentação desta tarefa, Anabela realizou numa sessão de 45 minutos onde explorou 

de forma sucinta algumas noções sobre a representação e comparação de números 

racionais não negativos utilizando para o efeito setores circulares recortados em 

metades, terços, quartos, quintos, sextos, oitavos e décimas e que batizaram na sala de 

aula por “queijinhos”. 

 

A única coisa que fiz com eles foi a construção dos “queijinhos” que 

são os setores circulares divididos em meios, terços, quartos, quintos, 

sextos, oitavos e décimos. Recortámos os setores, exploramos outras 

formas de representar metade, um quarto…e eles verificavam com a 

ajuda dos “queijinhos” quantas quartos “cabiam” num meio….e 

colocavam mesmo os dois quartos sobre o meio…e visualizavam. Foi 

assim, foi muito visualizar…foi descoberta…como posso representar 

de outra forma metade? E eles utilizando os queijos diziam dois 
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quartos, três sextos…mas viam, porque punham em cima da metade e 

viam. Foi assim, foi metade de uma aula só a explorar…com os 

“queijos”. Eles gostaram muito. Ficaram entusiasmados. (RA4) 

 

 

Exploração das tarefas. Anabela menciona que realiza sempre a tarefa “…fora da sala 

de aula… tive que fazer a atividade pondo-me no papel do aluno” (EA1) com o objetivo 

de “…ver o que se pode tirar dali, o que é que eu ganharia, ao fazer aquela atividade…” 

(EA1).  

O primeiro congresso matemático. Anabela refere que o primeiro contacto que teve 

com a tarefa que serviu de base ao trabalho realizado no primeiro CM, “O voo dos 

gansos”, foi no Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores dos 

1º e 2º Ciclos: “…eu já tinha feito esta tarefa, mas não a tinha feito com o aluno…tinha-

a feito na formação (…) nós (os professores) tínhamos resolvido a tarefa de todas as 

formas possíveis e tínhamos estado a refletir sobre as possíveis dificuldades dos alunos” 

(RA3). Esse trabalho serviu-lhe de base para a preparação do CM uma vez que foi 

recordar todas as estratégias que tinham sido apresentadas na formação e a listagem das 

dificuldades que os alunos poderiam ter ao realizar esta tarefa.  

Anabela salienta a importância da resolução das tarefas pelo professor afirmando que 

“…as tarefas de investigação…nós temos primeiro que as conhecer, saber o que é 

podemos tirar delas…não quer dizer que não cheguemos a uma sala de aula e que os 

alunos não nos surpreendam” (EA1). Realça a importância do trabalho cooperativo 

entre professores na medida em que este favorece uma reflexão conjunta que permite 

maximizar as potencialidades de uma tarefa que se pretenda levar para a sala de aula: 

“…várias pessoas que ali estavam (na formação) tinham várias estratégias e isso serviu 

para tirar o máximo dessas atividades…” (EA1). Menciona no entanto, que apesar de 

toda a preparação há sempre lugar para o improviso na medida em que os alunos a 

podem surpreender com estratégias ou raciocínios não previstos e considera que “eles 

chegam mais longe que nós, nós por vezes já temos um pensamento formatado e não 

conseguimos ter aquele…aquele…vá lá…vou-lhe chamar criatividade que os miúdos 

têm para dar a volta às questões” (EA1). Considera no entanto, que a preparação do 

professor é muito importante para poder colocar as questões certas que poderão apoiar o 

percurso de aprendizagem dos alunos. Para além disso, essa preparação oferece alguma 

segurança na condução de uma aula que se pretende que se vá construindo de acordo 
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com o que vai acontecendo no momento em virtude da troca de ideias, o que pode 

alterar o decurso previsto da aula: 

Antes de tudo preparar e fazer a atividade e ver o que podemos tirar dali 

para depois quando for da parte do Congresso… eu não digo que o meus 

Congressos foram brilhantes que se calhar não foram, mas com o passar do 

tempo serão melhores, mas para ir com o mínimo de preparação para prever 

os caminhos que os alunos poderão levar para os poder...que perguntas é 

que eu lhes posso fazer…consoante aquilo que eles vão dizer…  (EA1) 

 

Anabela enfatiza a ideia de que por muito que prepare a tarefa a realizar nomeadamente 

a antecipação das estratégias e das possíveis intervenções dos alunos que considera 

absolutamente necessária, jamais conseguirá antecipar todo o tipo de intervenções que 

poderão acontecer na aula decorrente do pensamento dos alunos o que implica que terá 

sempre que lidar com aquilo que acontece no momento “improvisando” e gerindo a aula 

de acordo com a sua planificação, mas também com o que vai ocorrendo e em função 

disso. Refere que não realiza uma listagem de possíveis questões a realizar aos alunos 

nem das possíveis respostas: “…resolver todas as possibilidades para saber o que 

esperar deles sim, agora a nível de intervenções de sala de aula, não vou para a sala de 

aula a pensar: “Se eles disserem isto, eu respondo isto! Não vou! Isto depende!” (EA2). 

O segundo congresso matemático. A tarefa que serviu de base ao 2º Congresso 

matemático “A visita de estudo e a distribuição das baguetes” fazia parte do conjunto de 

tarefas que Anabela aplica na sua sala de aula nos últimos anos sendo por isso familiar 

para a professora. Por isso, considera que já não precisa de preparar de uma forma tão 

cuidada esta tarefa uma vez que já a conhece, tendo vindo ao longo do tempo a 

acrescentar outras estratégias às que considerou inicialmente e com as quais os seus 

alunos a surpreendem: 

Em relação à preparação, não posso dizer que houve uma grande 

preparação uma vez que já não é a primeira vez que aplico esta 

tarefa…já sei…já é a 4ª vez que aplico esta tarefa… já a conheço 

bastante bem e já tenho tido as mais diversas resoluções… as mais 

diversas…e acho que estou um bocadinho à vontade para aplicar esta 

tarefa no Congresso sem precisar de fazer uma grande preparação. 

Quando o realizei a primeira vez sim, aí sim, tive o cuidado de 

resolver de todas as formas possíveis esta tarefa e mesmo assim os 

miúdos ainda conseguiram surpreender-me em algumas turmas. Ainda 

apareceram formas diferentes daquelas que eu estava à espera. Por 
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isso hoje acho que estou bem preparada para o que vem aí (risos). 

(RA4) 

Para além do cuidado que teve, da primeira vez que realizou este Congresso, em 

encontrar todas as estratégias que considerava possíveis, Anabela também tentou 

identificar as possíveis dificuldades dos alunos e como poderia intervir de forma a 

desbloquear as situações de impasse que surgissem. No entanto, afirmou que mesmo 

ponderando todas as situações há sempre algo inesperado que surge no dia-a-dia da sala 

de aula e com o qual o professor tem que lidar: 

A primeira vez, para além de resolver a tarefa de muitas formas, 

também pensei onde é que os miúdos poderiam bloquear e o que é que 

eu lhes poderia dizer se eles bloqueassem…apesar de muitas vezes 

acabar por ser o improviso que manda nestas situações…nós nunca 

sabemos o que eles vão perguntar e nunca podemos prever todos os 

bloqueios. (RA4) 

 

Durante as aulas 

Negociando o significado de Congresso Matemático. Numa das duas aulas em que 

estive presente antes do primeiro Congresso, combinada anteriormente com a professora 

para que o grupo turma se familiarizasse com a minha presença e com a presença do 

material audiovisual necessário à gravação das aulas, Anabela começou por falar dos 

Congressos Matemáticos. Era algo que não estava previsto, mas foi a forma que 

encontrou para explicar aos alunos a razão da minha presença na sala de aula. O diálogo 

que manteve com os alunos permitiu-lhe explicar, mesmo sucintamente, a forma como 

funcionava um CM e a filosofia que lhe está subjacente. Através do questionário, 

conseguiu que os alunos lhe explicassem o que era um Congresso tendo respondido um 

aluno que “…é uma discussão de algum assunto, aqui de matemática” (NC1). Tendo 

percebido o que se pretendia e “porque viram na televisão como faziam os senhores” 

(NC1) os alunos fizeram a proposta que a disposição da sala fosse alterada para a forma 

de um U ou que então fosse escolhido o auditório para realizar o CM. Anabela 

aproveitou o entusiasmo dos alunos e continuou a explicar que antes do CM 

propriamente dito, teriam uma aula na qual iriam resolver uma tarefa em grupo que a 

professora lhes iria apresentar e elaborar um cartaz que serviria de base à apresentação 

do trabalho à turma. Referiu que, durante a execução da tarefa, a professora iria circular 

pelos vários grupos para dar algum apoio que fosse necessário e que, na aula seguinte, 
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realizariam então o CM em que cada grupo iria apresentar aos outros elementos da 

turma o seu trabalho:  

 

Vamos lá então ver para vocês ficarem com as ideias assentes. É... 

portanto...vocês vão desenvolver a tarefa em grupo, vão chegar às 

vossas conclusões eu vou andar aqui à volta pelos grupos, a falar 

convosco, tirar dúvidas e dar uns toquezinhos naquilo que for 

preciso. Depois na quinta-feira vamos fazer então o Congresso. Cada 

grupo vai apresentar aos outros aquilo que fez. E o que é que vocês 

acham que vai daqui resultar? Quando chegar aqui um grupo e for 

falar com os outros... (NC1) 

 

Dialogando com os alunos, esclarece que a tarefa é igual para todos os grupos, mas que 

as conclusões a que os grupos chegam poderão não ser as mesmas ou não terem feito o 

mesmo percurso para chegar ao resultado. Por isso, chama a atenção para o facto de 

terem que existir momentos de discussão e crítica, questionando os alunos sobre o tipo 

de crítica que se pretende naqueles momentos. Os alunos compreenderam as questões e 

avançaram logo com a caracterização do tipo de intervenções que se deveriam realizar, 

afirmando que para além de “serem construtivas” também deveriam “ser criativas”, 

tendo no entanto o cuidado de estarem “relacionadas com o trabalho que se estavam a 

desenvolver” (NC1).  

Anabela refere que explicar o que é um CM e qual o papel que se pretende que os 

alunos desempenhem neste processo, é uma tarefa fundamental para que efetivamente 

este possa ser implementado com sucesso. Diz que não se consegue explicar “tudo de 

uma vez” e que tem “que se ir reforçando as ideias ao longo do percurso” (EA1). Em 

relação à elaboração dos cartazes, Anabela conseguiu transmitir a importância destes 

terem todo o processo de resolução da tarefa para que a “reunião de pequenos 

matemáticos” (NC1) estivesse devidamente informada sobre a forma como cada um dos 

grupos pensava. Para que o trabalho realizado pelos alunos não resultasse numa simples 

apresentação de cartazes, era necessário esclarecer a filosofia que estava subjacente a 

um Congresso. Para isso, Anabela utilizou uma metáfora que apoiava a sua explicação, 

comparando o que se passava na sala de aula com o que os matemáticos faziam na 

realidade: 
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Eu tive que explicar que, o que estava no cartaz, o que ia ser 

mostrado à turma…iria ser numa reunião de pequenos 

matemáticos…foi assim que nós chamámos, onde íamos falar uns 

com os outros e debater as ideias e as conclusões a que no final 

chegaríamos a uma conclusão comum, daquilo que se tinha 

descoberto…foi isso que eu expliquei para eles saberem qual era o 

papel que tinham de ter, o que é que iriam apresentar aos colegas, e 

não podiam fazer ali meia dúzia de rabiscos porque os outros não 

iam perceber nada, não é? (EA1) 

 

Assim, no dia previsto para a realização da tarefa em grupos, Anabela referiu que como 

já tinha avançado numa aula anterior com uma reflexão sobre o que era o CM, decidiu 

que nesta aula não havia a necessidade de voltar a “…explicar bem o que é o 

Congresso. Vou começar pela tarefa e explicar a tarefa e o que é que se quer da 

tarefa...” (RA1). Tal como já tinha referido anteriormente quando afirmou “que não se 

explica tudo de uma vez” (EA1), Anabela optou nesta fase por mostrar na prática como 

se fazia um CM, facultando momento a momento as orientações que julgou necessárias 

para que este resultasse e fosse ao encontro dos objetivos definidos. Uma das diretrizes 

que considerou necessário referir nesta fase do trabalho foi o facto de os grupos terem 

que construir cartazes com determinadas características para que todos os elementos 

envolvidos no CM entendam o que o grupo pretende: “…vou ter que explicar que eles 

vão construir cartazes com vista a apresentarem ao resto da turma, ao resto dos 

matemáticos no Congresso…” (RA1). Diz que paralelamente vai referindo 

pontualmente regras fundamentais para a realização de um CM para que os alunos se 

vão apropriando das regras gradualmente:“…ao mesmo tempo vou…dando uns toques 

para o Congresso…” (RA2).  

 

Dando início às aulas. A aula destinada à realização da tarefa “O voo dos gansos” em 

grupo decorreu dia 24 de Janeiro de 2011 e teve a duração de 90 minutos. Anabela entra 

na sala de aula seguida pelos alunos e organiza o material que transporta na sua 

secretária. Conversa breves minutos com alguns alunos sobre assuntos diversos que não 

se prendem com a aula e de seguida pede silêncio e a turma acalma. Começa por 

lembrar os alunos que “hoje é o dia da realização da tarefa e da elaboração do cartaz” 

(NC2) que servirá de base para a aula seguinte, o CM. De forma a iniciar os trabalhos, 

os alunos foram colocados em grupos cuja constituição tinha sido ponderada pela 

professora, tendo esta alertado toda a turma para a necessidade de se aceitarem todos os 
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elementos dentro de um grupo e referido a importância de ninguém se sentir rejeitado 

dentro do mesmo. Realçou ainda o valor de o grupo ser constituído por elementos com 

diferentes características e potencialidades tornando-se esta situação uma mais-valia 

para o grupo na medida em que todos poderiam contribuir de alguma forma para chegar 

ao objetivo comum. Acrescenta que após este primeiro trabalho em grupo se fará uma 

reflexão sobre a forma como o grupo trabalhou e haverá nessa altura oportunidade para 

reformular os grupos, se necessário, mostrando ser uma professora que valoriza a 

autoavaliação e a avaliação entre pares: 

Hoje é a primeira vez que vamos trabalhar desta forma e por isso 

vamos ver como é que vai funcionar cada grupo...se não funcionar 

bem, cá estaremos para analisar a forma como correu o trabalho em 

grupo para depois podermos reorganizar as coisas, está bem? 

Portanto eu vou organizar os grupos e depois já vou dizer o que 

vamos fazer, está bem? Pode ser? Combinado? (NC2) 

 

Após todos os alunos se mostrarem recetivos a esta ideia, Anabela foi formando os 

grupos dando alguns minutos para que toda a turma se conseguisse organizar. Os alunos 

aceitaram pacificamente a forma como foram distribuídos e a professora conta alto e 

devagar até três. Esta contagem é um código que existe entre a professora e os alunos 

funcionando como uma forma de todos entenderem que chegou o momento de fazer 

silêncio para se conseguir trabalhar. A turma ficou em silêncio e Anabela refere que vai 

distribuir por cada grupo uma folha com a tarefa, uma folha A3 para realizar o cartaz e 

dois marcadores coloridos tal com já tinha referido anteriormente que iria fazer: 

“primeiro fazem a atividade em grupos (…) cada um tem um cartaz, duas canetas de cor 

(…) e cada grupo resolve da maneira que acha” (EA1). Para esclarecer qual o papel a 

desempenhar pelos alunos em todo este processo, a professora vai buscar as memórias 

da aula anterior e reforça a ideia de que o cartaz deve ser elaborado com tudo aquilo que 

o grupo considerar essencial, para que os outros grupos percebam o seu raciocínio. Os 

alunos referem que também é importante colocar o nome da tarefa e a identificação do 

grupo. Conseguem entender como devem fazer um cartaz porque são eles próprios que 

dizem à professora que devem colocar a maior informação possível para que os outros 

percebam o que realizaram.  

A tarefa foi apresentada oralmente por Anabela dando enfase ao fato de haver bandos de 

pássaros que têm uma forma muito interessante de se deslocarem. Anabela realça a 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

130 

 

importância da apresentação da tarefa oralmente e desta forma parece que está a contar 

uma história ou uma curiosidade que serve para prender os alunos à tarefa: 

…o facto destas tarefas terem uma história por detrás … além de os 

envolver, faz com que eles pensem mais, … pensem mais porque é 

desafiante. Estas tarefas surgem como desafio … é um problema que 

surge … é um desafio, portanto serve para eles se envolverem mais e 

chegarem mais longe. (EA2) 

 

Desenha no quadro as três primeiras formações que estão na folha dos alunos para 

apoiar o diálogo que entretanto se criou através de questões levantadas à turma, com o 

objetivo de verificar “se eles entendiam o que lhes era pedido”.  

P_ Toda a gente já viu, aves a voar em forma de V? 

Turma_ Sim. 

P_ Temos aí o exemplo de uma formação. Temos a primeira (desenha 

no quadro a primeira figura), com quantos pássaros? 

Turma_ Três... 

P_ Três... primeira formação...segunda formação? (desenha a segunda 

figura) 

Turma_...cinco... 

Turma_ a seguir sete... 

P_ E por aí adiante... vocês podem aproveitar a folha A4 para fazerem 

primeiro todos os rascunhos e só depois passarem para o cartaz, está 

bem? Então, primeira questão que vos é posta...vão desenhar a quinta 

figura...quantas figuras têm aí desenhadas... 

Turma_ Quatro... 

P_ ...vão desenhar a quinta-figura… 

Os alunos colocaram algumas dúvidas que foram clarificadas e, em determinada altura, 

Anabela remeteu o esclarecimento das restantes dúvidas para os elementos do próprio 

grupo e relembra que também ela irá circular pelos diversos grupos para poder auxiliar 

os alunos naquilo que for necessário: “…vocês fazem em grupo e eu vou passando pelos 

grupos, está bem?” (NC1). Relembra que devem utilizar papel de rascunho para fazer os 

primeiros cálculos e só depois, quando conseguirem chegar a um consenso sobre a 

resolução, passam para a folha A3: “…vale mais fazer primeiro no rascunho e depois 

passam para o cartaz para organizarem a informação, está bem? (NC1). Alguns grupos 

comentam a dificuldade das questões apresentadas e Anabela reforça a ideia de que os 

grupos devem discutir e partilhar opiniões para conseguir ultrapassar essas dificuldades, 

dando assim o mote para o início do trabalho autónomo.  

O segundo Congresso Matemático foi concretizado sensivelmente um mês depois do 

primeiro Congresso ter sido realizado. A aula destinada à realização da tarefa “A visita 
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de estudo e a distribuição de baguetes” decorreu no dia 21 de Fevereiro de 2011 e teve a 

duração de 90 minutos. Antes de apresentar a tarefa à turma, Anabela recordou a 

autoavaliação que tinha sido feita pelos grupos aquando da apresentação dos trabalhos à 

turma, no primeiro Congresso, alertando-os para a possibilidade de alterar o que 

consideraram menos positivo:  

Então hoje têm a oportunidade de corrigir o que correu mal…não é? 

Acho que este é um bom ponto de partida…repensar aquilo que correu 

mal, para que desta vez corra um bocadinho melhor…está bem? 

 

Anabela refere que também ela refletiu sobre a forma como decorreu a apresentação do 

último Congresso e considerou que as críticas feitas pelos grupos em relação à 

dimensão do cartaz eram justificadas, tendo por isso alterado o tamanho do cartaz de 

uma folha A3 para uma cartolina:  

Em relação ao primeiro Congresso o que eu mudei foi a forma como 

vamos apresentar os cartazes. No primeiro, eles fizeram os cartazes 

em folhas A3 e não eram muito visíveis as suas resoluções e agora 

resolvi mudar para cartolina para ver se corre melhor. (RA4) 

 

Anabela faz questão de explicar aos alunos as razões da mudança da dimensão do cartaz 

mostrando que os sabe ouvir e reformular o que não correu tão bem, mostrando assim 

aos alunos a importância da avaliação do trabalho realizado:  

…hoje vamos trabalhar em cartolina e como vocês estão a ver (…) 

vão fazer um cartaz maior…e vou explicar porque é que desta vez 

escolhi um cartaz maior…é que da última vez era só metade da 

cartolina e não se conseguia ver nada (…) e tem mais espaço para 

vocês escreverem e já podem fazer as coisas com outra dimensão para 

se poder ver ao longe, está bem? (NC3) 

 

Anabela apresenta a tarefa oralmente à turma, tendo-a também disponibilizado em 

suporte de papel. Após a apresentação da tarefa a professora coloca algumas questões 

iniciais: “Será que os alunos têm razão? Será que uns alunos comeram mais que outros? 

Acham que sim ou não?” (RA3). Com estas questões Anabela pretende entender se os 

alunos se apropriaram convenientemente da tarefa, lançar o desafio, envolvê-los. 

 

Monitorizando o trabalho autónomo dos alunos. Anabela tem consciência de que o 

papel que desempenha no momento da resolução da tarefa em pequenos grupos é muito 
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importante e, por isso, desloca-se pela sala de aula, observa junto dos grupos de trabalho 

os processos que estão a ser desenvolvidos pelos alunos na resolução da tarefa e pede 

esclarecimentos sobre os mesmos: 

Posso chegar ao pé de um grupo que têm tudo muito elaborado e peço-

lhes para explicarem o que é que fizeram para que eu própria, depois 

quando aquele grupo for apresentar, perceba o que é que o grupo fez para 

que na apresentação possa dar a minha “picadela” para a coisa funcionar. 

(EA1) 

 

Por vezes, há grupos que estão com dificuldade em encontrar uma estratégia ou porque 

“há miúdos com mais dificuldade em interpretar, em deitar cá para fora o raciocínio… 

têm dificuldade em o passar para o papel” (EA1) e nesses momentos “…faço perguntas, 

quando vejo que um miúdo está com dificuldades, eu própria vou desenhando, por 

vezes, aquilo que ele diz, para dar um empurrãozinho…” (EA1). No entanto é 

categórica em afirmar que “posso dar algumas orientações mas não vou corrigir…o que 

está feito…” (EA1). As “orientações” de que fala não passam por frases diretivas como 

por exemplo “olha isto não está bem!” (EA1) mas por indicações de cariz mais reflexivo 

como “vamos lá ver o exemplo que está aqui” (EA1) ou “será que…” ou “expliquem-

me lá isto…” e “…coloco uma questão para eles pensarem” (EA1). Anabela faz questão 

de deixar claro que não há uma única forma de atuar e que “…consoante o que cada 

grupo estiver a fazer, assim é a minha atitude” (EA1). 

Quando faltavam cerca de 15/20 m para o final dos trabalhos desenvolvidos em grupo, 

Anabela pediu aos alunos que pensassem na forma de apresentar os cartazes aos outros 

elementos da turma e para antecipar o tipo de perguntas que os colegas lhes iriam 

colocar quando estivessem a apresentar o seu raciocínio. Quando questionei Anabela 

sobre as razões deste pedido aos alunos, Anabela respondeu que “…se eles pensarem 

como devem apresentar, estão a preparar-se para o CM e estão outra vez a refletir sobre 

o trabalho…” e enquanto “…pensam nas perguntas dos colegas… pensam na melhor 

forma de se defenderem, de argumentarem sobre o seu trabalho e de o defenderem…” 

(RA2). Desta forma os alunos estão novamente a “…pensar sobre a tarefa e a 

interiorizar conceitos importantes”(RA2). Também foi pedido quase no final da aula 

que os alunos “…fizessem uma reflexão sobre o trabalho, focando as dificuldades que 

encontraram e o porquê dessas dificuldades” para apresentar no dia do Congresso à 

turma.  
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Realização  

Lidar com o erro 

Anabela encara o erro como uma oportunidade que surge ao professor para ajudar o 

aluno. Refere em determinada altura que “com o erro é que se aprende” (EA1) e salienta 

que “pegando no erro e errando muitas vezes é que se aprende muita coisa...” (EA1). 

Considera que ao apoiar os alunos a refletir sobre o erro que fizeram, ajuda-os a 

produzir conhecimento para si próprios: 

Aquilo que eu tento, é ajudar o grupo a perceber onde errou, refazer a 

situação, “então vamos contar novamente”…o que eu tento é fazer com o 

grupo perceba onde errou porque ao perceber onde errou consegue 

perceber como é que deveria fazer...acho que é por aí… (EA1) 

 

Para que numa sala de aula se possa falar do erro abertamente sem “os miúdos ficarem 

ressentidos” (EA1) e se possa interiorizar a mais-valia desta ação, Anabela salienta que 

é muito importante criar “uma cultura de sala de aula” (EA1). Esta determinada cultura 

de sala de aula é algo que é construído de forma “contínua e não só no Congresso” 

(EA1). Refere que qualquer professor sabe que quando um aluno diz algo que não está 

correto “a tendência é caírem todos e cima” (EA1). Para que tal não aconteça, é 

necessário “trabalhar ao longo das aulas (…) esta cultura de sala de aula que permite 

ajudar os alunos…” (EA1). Para realçar esta ideia afirma: 

Não é sempre, mas às vezes os erros vêm dos alunos com mais dificuldades, 

não é? Os alunos com mais dificuldades vão ficando cada vez mais para 

baixo porque se forem, lá está, se cada vez que falarem lhe caírem em cima 

nunca poderá dizer “tenho dúvidas” ou “que não sabem fazer”...ou nada 

disso…nunca mais irão fazer nada disso. Os alunos têm que falar, têm que 

explicar o que estão a fazer, e os outros têm que saber ouvir e saber ajudar, 

não criticar de uma forma destrutiva. Ensinar a criticar de uma forma 

construtiva. (EA1) 

 

Por que é um trabalho a ser desenvolvido “ao longo das aulas...ao longo do tempo (…) 

tem que ser um trabalho contínuo” (EA1), Anabela considera que “não faz sentido fazer 

um Congresso logo no início do ano pois não existe a tal cultura de sala de aula, o 

conhecimento dos alunos, o relacionamento mais profundo…” (EA1). Refere que a 

“postura do próprio professor na sala de aula” (EA1) é muito importante para que se 

consiga ir criando um ambiente de respeito entre todos. Diz que por vezes é necessário 

confrontar os alunos que não têm atitudes corretas e exemplifica: 
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 …quando há um miúdo que diz algo que não está bem e há um aluno 

que goza, peço a esse aluno que explique então ele, se acha que o que o 

colega disse é um grande disparate “então vais explicar a mim e à turma 

como é que deveria ser feito”...se calhar é uma primeira fase para tocar 

ali naquele aluno que está sempre um uma farpazinha para os outros e 

se ele for confrontado com este tipo de situações, a pouco a pouco vai 

perdendo a vontade de o fazer ao outro. (EA1) 

 

Quando Anabela considera que quando já foi criada uma cultura de sala de aula que 

permita o erro sem qualquer constrangimento, então há a possibilidade de “…deixar 

ir…” (RA1), apresentar o trabalho mesmo com o erro “…posso eventualmente começar 

por aí…”. No entanto, Anabela refere que quando seleciona o trabalho para apresentar à 

turma decide se pega no que tem erro porque “pode ajudar outros elementos da turma a 

perceber que o deles também não está bem…ou não…depende do erro”(RA1) e 

argumenta que “não é de todo mau apresentar um cartaz em que a informação não esteja 

toda correta” (EA1) já que esta situação proporciona momentos de reflexão e discussão 

que levam os alunos a um “debate que depois tem frutos” (EA1). Sublinha que o apoio 

que tenta dar aos alunos vai no sentido de “…ajudar o grupo a perceber onde errou, 

refazer a situação, “então vamos contar novamente”… porque ao perceber onde errou 

consegue perceber como é que deveria fazer...acho que é por aí, não sei…”(EA1).  

No CM “O voo dos gansos” Anabela optou por começar a apresentação dos cartazes 

pelo grupo que tinha tido mais dificuldade na realização da tarefa e que utilizou o 

método recursivo para resolver a mesma “…decidi escolher primeiro o grupo que tinha 

o erro...por ser por exaustão referindo-se à utilização do método recursivo e por ter o 

erro...” (RA3). O cartaz apresentava efetivamente a resolução da tarefa utilizando o 

método recursivo com a contagem em cada figura do número de pássaros e como 

produto do seu trabalho, um resultado diferente dos colegas e que Anabela sabia estar 

incorreto: “…e eu tinha percebido na outra aula, na realização dos cartazes…que ia 

surgir isto referindo-se ao erro …” (RA3). Assim, tal como tinha dito anteriormente, a 

opção pelo cartaz do erro é um risco que o professor tem que decidir assumir em 

determinada altura não sabendo de antemão o resultado de tal decisão. Outro fator que 

Anabela considera que não a ajuda na tomada de decisões é o fato de não ter um 

conhecimento tão profundo da turma como gostaria, uma vez que começou a trabalhar 

com esta turma há um período letivo: 
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Tenho que analisar tudo mas à partida vou deixar ir, mas se houver 

algum erro posso eventualmente começar por aí para depois ver...é um 

pau de dois bicos...pode funcionar muito bem ou pode funcionar 

muito mal...vamos lá a ver eu também não os conheço assim tão 

bem...são do 5.º ano. (RA1) 

 

Confrontada com o erro que surgiu num dos trabalhos, decidiu que seria um bom ponto 

de partida para a discussão em grande grupo, tendo iniciado o CM pela apresentação 

desse trabalho: 

Era o único trabalho que estava feito daquela forma! E achei que era 

muito interessante começar por aquele porque todos os outros 

grupos… cinco grupos… todos os outros grupos chegaram à forma 

algébrica e aquele grupo não… não conseguiu dar o salto! Portanto, 

teve … sentiram-se obrigados a fazer todas as possibilidades, todas… 

era até ao 100 (…) Tinha que dar 201 e eles tinha 207, não é? Portanto 

eu vi ali… que ao utilizar aquele método, aquilo a que chegaram, a 

conclusão a que chegaram, que não era o pretendido. Por isso é que eu 

optei por começar com aquele grupo… (EA2) 

 

Verificou-se, no entanto, que a apresentação acabou por ser longa porque os elementos 

do grupo estavam convencidos que o seu trabalho estava correto tendo sido muito 

persistentes na defesa das suas ideias, não conseguindo os restantes elementos da turma, 

apesar de todas as tentativas feitas, mostrar que estava errado:  

 Foi difícil, foi difícil porque eles estavam muito confiantes naquilo 

que tinham feito e foram muito argumentativos (risos). Segundo eles 

estava muito bem feito, estava muito bem feito...até porque provaram 

por exaustão que chegando à centésima figura era aquilo que...era o 

valor...provaram por exaustão que era aquilo” (RA3). 

 

Este episódio é um exemplo de uma discussão que se prolonga no tempo, arrastando a 

apresentação durante grande parte da aula mas, como diz Anabela, o professor também 

não pode, de uma forma diretiva, corrigir o erro. Anabela optou então por outro tipo de 

estratégias que incentivavam os alunos à discussão, como por exemplo, repetir a 

afirmação pronunciada pelo grupo que estava a presentar, remetendo para a turma a 

questão sem a corrigir:  

Professora - Então na centésima figura, 207 pássaros...toda a gente 

concorda que na centésima figura temos 207 pássaros? 

 (CM1,95) 
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Com esta “provocação”, Anabela obtém reações dos outros alunos da turma que ouve 

atentamente, mostrando-lhe que valoriza o seu pensamento e argumentos. Outra forma 

que encontrou para incentivar os alunos a continuar a reflexão sobre o trabalho e sobre o 

erro que surgiu, foi o de questionar diretamente os elementos da turma que estavam a 

fazer intervenções no sentido de tentar solucionar a questão: “…ó Guilherme (...) tu não 

achas que seja 207 pássaros?” (CM1,..). Há momentos em que tenta auxiliar o percurso 

cognitivo dos alunos remetendo para eles o protagonismo da descoberta: “…tal como já 

disseram, vocês não acham que são 207 pássaros, pois não?” (CM1, 155).   

Apesar de todas as intervenções de Anabela no sentido de ajudar os alunos a sair deste 

impasse, tal não foi conseguido porque como Anabela referiu, o trabalho era tão extenso 

que era necessário refazer todo o percurso dos alunos para poder encontrar o erro 

“tivemos que ir vendo um a um, um a um…até ver onde estava o erro” (EA2). Decide 

então, juntamente com a turma enveredar por este caminho dizendo “…vamos analisar 

aquilo que eles fizeram (…) vamos aqui perder uns minutinhos, mas se calhar não é 

tempo perdido se calhar é tempo ganho, o que é que vocês acham?” (CM1, 157). 

Anabela, com esta pergunta tenta envolver os alunos no caminho longo, mas que 

considera necessário percorrer, decidindo que naquele momento tem que ser ela a dirigir 

a aula na procura do erro. Esta decisão prende-se com a tomada de consciência de que 

não conseguiria sair do impasse se entregasse a condução da aula ao grupo, já que este 

estava convencido que o seu resultado era o correto: 

…senti que tive necessidade de intervir mais do que o previsto… mas 

eu achei necessário fazer isso porque durante a execução da tarefa...eu 

segui os grupos todos...(referindo-se ao trabalho realizado em grupo) e 

todos tinham chegado lá a exceção deste grupo e senti a necessidade 

de fazer... (RA3) 

 

Anabela continua na reflexão posterior à aula (RA3) a tentar encontrar razões válidas 

para a sua decisão de ter iniciado o CM com este grupo. Refere que a seriação dos 

grupos é sempre muito difícil e que a forma como pode resultar é sempre algo 

imprevisível o que de algum modo dá ao professor uma certa insegurança:  

…portanto, tinha dito que o facto de ter decidido escolher primeiro o 

grupo que tinha o erro podia correr muito bem ou nem por isso... não 

estava a correr muito bem no início porque eles estavam muito presos 

ao erro deles...(RA3) 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

137 

 

Refere que uma das alunas do grupo estava reticente em aceitar o método dos colegas já 

que considerava que daquela forma não conseguiam provar nada: 

Demorou bastante tempo! Ela achava que a generalização…aquilo 

para ela não lhe dizia absolutamente nada. É uma miúda que… 

envolve-se, (…) portanto, foi uma das alunas que teve numa luta com 

os colegas, comigo, teve uma resistência muito grande, porque achava 

que aquele método recursivo que ela utilizou é que era mais perfeito e 

o mais correto de todos. Até perceber… porque ela depois lá percebeu 

as potencialidades do outro e que aquele, apesar de realmente ter ali 

todas as possibilidades dava azo ao erro. Foi o que lhes aconteceu! 

Tinha dois erros! (EA2) 

 

Apesar de todo o percurso que realizou com a turma na verificação da resolução do 

grupo, só consegue detetar um dos dois erros que o cartaz continha e que se verifica 

prender-se com contagens mal realizadas, continuando a situação de impasse a 

permanecer: “…mesmo assim e depois de analisarmos tudo como o grupo tinha feito, o 

grupo que trabalhou até à exaustão…encontrámos um erro e mesmo assim a tarefa tinha 

outro erro que não descobrimos…e eles continuavam presos ao pensamento deles…” 

(RA3). Anabela decide avançar com uma nova estratégia para ultrapassar esta situação, 

chamando outro grupo para junto do primeiro porque percebeu que a própria turma 

tinha esgotado todas as formas de contornar a situação. Assim, pediu ao segundo grupo 

que partilhassem com a turma como resolveram a tarefa: 

Senti necessidade de fazer uma comparação com outro grupo que não 

tinha chegado à mesma conclusão…este grupo que estava preso na 

resolução e que não entendia de maneira nenhuma que podia estar ali 

um erro... senti necessidade de pôr outro grupo a apresentar com eles 

para fazer ali um termo de comparação… e foi muito interessante 

porque… o outro grupo que também estava a apresentar foi muito útil 

porque foram miúdos que explicaram muito bem, argumentaram 

muito bem e ajudou bastante para este grupo perceber o erro. E 

quando começaram a colocar questões...quantos pássaros tinha a 

vigésima e por aí...chegou-se ao erro porque afinal de contas havia 

dois erros na elaboração do raciocínio deles... (RA3) 

 

Quanto questionei Anabela em relação ao tempo que demorou a apresentação do 

trabalho em que esteve envolvido este grupo, respondeu que “Foi a forma que eu 

encontrei para resolver este impasse...não ia deixar o grupo voltar para o lugar com esta 

situação mal resolvida” (RA3). Anabela transmite a preocupação que tem em ajudar os 

seus alunos a ultrapassar os obstáculos com que se deparam na sua aprendizagem, 
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considerando que é um êxito para todos, professora e aluno, quando se consegue atingir 

a meta que se pretendia:    

 Não é perder tempo...é demorar este tempo para que aquele grupo 

chegasse ao que nós queríamos, não é? Se eu não fizesse isso, este grupo 

perdia-se, nunca iria fazer clic… teve que ser assim, não é? Apesar de 

tudo, posso dizer que ganhei este grupo e era necessário porque os outros 

já tinham chegado lá, não é? Eu precisava de fazer isso... (RA3) 

 

Refere que normalmente quando uma situação destas acontece não são só aqueles 

alunos que têm dúvidas. Há mais alunos no grupo turma que também sentem 

dificuldade em acompanhar determinados raciocínios e por isso refere que “esta luta foi 

interessante para a Inês mas provavelmente também para outros miúdos” (EA2). Estes 

alunos a que Anabela se refere são crianças que podem não estar a “…entender e não 

têm aquele à vontade para dizer: “eu também não estou a perceber, não sei de onde isso 

veio!” Por isso eles aproveitaram esta discussão. Eu acho que foi importante!” (EA2). 

Durante este processo moroso, Anabela faz intervenções no sentido de acompanhar o 

raciocínio dos alunos e de os tentar encaminhar para a descoberta do erro como mostra 

o extrato seguinte (falas 15, 17 e 19): 

1. P_ Olhem, deixem-me só relembrar uma coisa que eu fiz 

convosco (referindo-se à aula anterior em que os alunos 

discutiram em grupo a tarefa)...e o Carlos...Carlos lembras-te? 

Tu estavas com a máquina de calcular e a fazer 

cálculos...lembraste disso? E o que é que tu estavas a fazer? 

Lembraste? 

2. Carlos_ Eu estava a dividir 207 por metade… 

3. P_ Ele estava a fazer... 

4. Carlos _ Dividir duzentos e sete por metade... 

5. P_ Era...era...ó Inês era isso que ele estava a fazer... 

6. Inês_ E dava errado…ele chegava à conclusão que dava errado 

de qualquer maneira… 

7. P_ Porquê? 

8. Inês_ Porque 207 era quando tinha o pontinho no fim (vértice) 

e se ele queria dividir tinha que dividir 206. 

9. P_ Porquê? 

10. Inês_ Então era 207... 

11. P_ Então a primeira conclusão era 207....é isso que estás a 

dizer? Eram 207 pássaros... vamos lá ouvi-la... 

12. Inês_ Eram duzentos e sete pássaros, só que 206 era o que eu 

tinha de dividir por 2… 

13. Carlos_ Mas eu dividi 207… 

14. Inês_ E assim o resultado dava errado… 
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15. P_ Porque é que estava errado, isso é que eu não estou a 

perceber... 

16. Inês_ Porque o 207 já está a contar com o ponto do início 

(referindo-se ao vértice) 

17. P_ Então e esse pontinho não fazia parte de… 

18. Inês_ Fazia...mas nós queríamos saber as partes laterais...não 

queríamos saber com o pontinho... 

19. P_ Então, quando tu estás a dizer isso...primeiro porque é que 

está a dividir por dois? 

20. Inês_ Porque queremos saber quantos passarinhos temos aqui 

deste lado, não queremos saber este aqui (aponta para o ponto 

do vértice). 

21. P_ Quando tens 206 a dividir por dois estás a tirar o primeiro 

pássaro.... 

22. Inês_ Mas tinha que ser a dividir por dois...então já sabíamos 

que com o pontinho aqui (vértice) tínhamos 207, então sem o 

pontinho é 206… 

(CMA1, 269) 

Verificamos que apesar de o valor considerado como ponto de partida para a resolução 

estar errado, Anabela pretende que o aluno explicite a sua estratégia uma vez que esta 

pode dar novas pistas para a descoberta do erro, tendo ido buscar uma memória do 

trabalho realizado em grupo. Neste extrato verificamos que Anabela confirma o que o 

aluno diz, pede explicações em relação ao que a aluna afirma pedindo novo 

esclarecimento com o objetivo de a incentivar a explicar o seu raciocínio, argumentando 

sobre as razões que a levam a discordar do raciocínio do colega. Ao repetir o que a 

aluna diz “Então a primeira conclusão era 207...é isso que estás a dizer? Eram 207 

pássaros...vamos lá ouvi-la...” está a centrar a atenção da turma na afirmação que 

acabou de ser feita e simultaneamente na aluna como protagonista da afirmação. 

Quando Anabela questiona a aluna “…Porque é que estava errado, isso é que eu não 

estou a perceber...” pretende que os alunos continuem a refletir sobre a forma como 

realizaram a tarefa e que tentem encontrar sentido para os valores obtidos. 

Anabela coloca ao longo do discurso questões aos alunos que os confronta com 

afirmações anteriores levando-os a refletir sobre o seu raciocínio ajudando-os a 

ultrapassar obstáculos e transmitindo aos alunos a sensação de que “…chega sozinha à 

resposta e ao conceito…” (EA1): 

P_ O que é o 103? 

Carlos_ O 103… acho que são os pássaros que estão de lado e a 

vírgula cinco acho que é o pássaro que está no meio... 

P_ O vírgula cinco é o pássaro que… é metade de um pássaro então? 

(….) 
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Carlos_ E… ó professora, eu acho que é 206 porque 207 é número 

ímpar, logo aí vai dar um número ímpar e 206 é um número par e logo 

aí vai dar um número par. 

P_ Então mas vocês não disseram que todas as formações tinham um 

número ímpar de pássaros? 

Inês_ Sim, então por isso mesmo eu estou aqui a fazer a conta 206:2 e 

dá 103 e são 103 aqui e 103 aqui (aponta para cada uma das partes 

laterais do V) e dá 206 e depois com este ponto dá 207. 

P_ 207...mas agora vocês já não acham que são 207, agora chegaram à 

conclusão que são 203 (silêncio). 

(CMA1, 303) 

A professora repete o que os alunos afirmam, avança um pouco mais relacionando as 

suas afirmações anteriores com as atuais confrontando os alunos com as suas próprias 

afirmações levando-os a refletir sobre a resolução. Este é processo moroso e que pode 

ser considerado arriscado na medida em que a professora pode “perder” uma aula à 

volta desta situação. No entanto Anabela considera que o tempo perdido é ganho 

afirmando: 

…perdeu-se…ponho entre aspas… perdeu-se tempo da aula, mas 

ganhou-se… um grupo, uma aprendizagem. Porque se eu não tenho 

perdido aquele tempo… se eu dissesse assim: “Está aí um erro, vão lá 

ver onde está o erro! Vão-se sentar, descubram e passamos ao 

próximo!” Se eu tenho feito isto… aquele grupo, se calhar, nunca 

daria com o erro, nem aquele grupo, nem o resto da turma, porque 

aquilo foi feito em conjunto, não é? Nem o grupo, nem o resto da 

turma e possivelmente aqueles cinco (…) aqueles cinco alunos 

daquele grupo e mais alguns que estavam lá na sala… nunca iriam 

perceber… que apesar daquele método ser… sim, senhora… 

utilizável… não é o mais eficaz. Houve alguém que utilizou esta 

expressão! Foi a Júlia! (EA2) 

 

Anabela ao longo da aula tem o cuidado de suportar a discussão na procura do erro mas 

quando finalmente este é descoberto, Anabela remete a explicação para o aluno que se 

apercebeu onde tinha sido efetuada incorretamente a contagem: 

P_ Então mas eles têm aqui 157!  (referindo-se ao 1º trabalho 

apresentado) 

(Os dois grupos aproximam-se do cartaz num burburinho) 

Pedro_ Eu já percebi… 

P_ Então diz lá… Pedro- Eu acho que eles somaram às 77 de cada 

lado mais uma e ficava 78 de cada lado e assim dava mais…mais duas 

bolas daqui… 

(…) 

Pedro _ Mas ó professora, eu ainda acho que há mais um erro… 

P_ Então vamos já dizer…Pedro qual é que tu achas que foi o outro 
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erro?  

Pedro- Porque…acho que foi neste exercício aqui…a 100ª figura, não 

sei se repararam eles fizeram… estava aqui 100 bolas e eles fizeram 

101 de um lado e 101 do outro lado e isto dava… 

Tomás – …202 mais um… 

Pedro- …203… 

P_ Muito bem, então vamos acertar ideias ó meninos…vamos lá ver 

aqui os nossos matemáticos… 

(CMA1, 486) 

 

Quando questionei Anabela sobre esta sua atitude referiu que “…os miúdos assim 

percebem que aquilo que eles dizem e as descobertas que fazem têm muita importância 

na nossa sala…assim sentem-se valorizados…acho que sentem que vale a pena 

participar” (EA2). Anabela considera que esta forma de atuar é um incentivo para os 

alunos continuarem a trabalhar de forma empenhada e por isso tem o cuidado de 

remeter o protagonismo da descoberta para os alunos. 

Ao contrário do primeiro CM, no segundo CM não surgiu nenhuma estratégia errada na 

resolução da tarefa. No entanto, ao longo da apresentação e discussão dos trabalhos na 

turma, surgiram por vezes afirmações que não estavam corretas tendo sido necessário 

intervir. Uma das intervenções salientadas por Anabela refere-se à participação de uma 

aluna que estava a apresentar o trabalho e que tentava encontrar uma regra para 

adicionar frações. Importa referir que neste momento a turma estava a começar o 

trabalho com frações sendo os conhecimentos que possuía muito intuitivos a este nível.   

 

Inês (Grupo) _ E agora eu vou mostrar uma coisa que nós reparámos 

durante o nosso raciocínio…aqui se vocês repararem o três e o quatro 

(aponta para as 3 baguetes e 4 alunos) e aqui temos o 1 e o 2 

(apontando para um meio) um mais dois é três e aqui temos um quatro 

(apontando para ¼) se vocês repararem bem…há sempre aqui as 

baguetes e os alunos… 

Aluno turma_ Eu não estou a perceber bem o que estás a dizer… 

Outro aluno_ Eu também não… 

Inês_ Este aqui é mais fácil de perceber… 

P_ Qual? 

Inês_ Este de… 

Miguel_ Museu de Arte Moderna… 

P_ Então explica lá… 

Inês_ Temos 4 baguetes e cinco alunos, temos quatro por cinco… 

P_ Eu acho que percebo…eles se calhar não perceberam o que tu 

queres dizer…mas eu vou só dar uma ajudinha…o que tu estavas a 

tentar dizer é que um meio mais um quarto vai dar um 
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resultado…quanto é que isso dá? Um meio mais um quarto? No 

primeiro no MCV quanto é que é um meio mais um quarto? 

  

(CMA2) 

Anabela neste episódio sentiu “a necessidade de intervir e acho que tinha mesmo que 

intervir que foi quando a Inês estava no quadro” (RA5) e tentava encontrar uma regra 

para poder adicionar frações “e ela queria explicar…e ela queria criar outras partes de 

alguma maneira e portanto andava ali a inventar… e o que ela estava a dizer que era 

somar o numerador com o denominador e depois ia buscar o denominador da outra 

fração … andava ali a fazer um jogo para que aquilo desse…porque ela sabia que 

1/2+1/4 ia dar 3/4 , ela tinha a certeza daquilo mas não sabia como somar as frações e 

então andava a tentar encontrar uma regra, algo que funcionasse…”(RA5). Anabela 

para contornar a situação foi colocando questões que o próprio grupo foi respondendo 

“os próprios elementos do grupo encontraram duas maneiras de explicar e isto também 

foi importante” (RA5) referindo que “…um pegou nas frações e transformou-as em 

percentagem e somou a percentagem que dava 75% logo 75% são 3/4 e assunto ficou 

arrumado e o outro fez logo uma comparação… um meio passou para dois quartos e 

dois quartos mais um quarto dá três quartos.” (RA5). Foi depois desta última explicação 

do colega que “ ela percebeu… tanto que depois ela diz “aquilo que eu estava a explicar 

não estava bem o raciocínio estava errado”, ela própria conseguiu perceber que o 

raciocínio que ela estava a fazer não estava correto e com a ajuda dos colegas conseguiu 

autocorrigir-se.” (RA5). 

 

Dinâmica da discussão 

O quadro IX apresenta as intervenções realizadas na sala de aula durante o CM “O voo 

dos gansos”. Verifica-se que Anabela é responsável por 45,5% das intervenções feitas 

na aula, sendo os alunos responsáveis pelos restantes 54,5%. As intervenções feitas por 

“grupo de alunos” acontecem normalmente quando a professora coloca uma questão à 

turma e esta lhe responde em conjunto.  
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Quadro IX _ Dinâmica da discussão “O voo dos gansos” 

Dinâmica 

 

 

 

Intervenções 

(Nº) 

Intervenções 

(%) 

 

Quem produz? 

 

Professor (P) 

 
206 45,5% 

Aluno (A) 

 
224 49,5% 

Grupo de Alunos (GAs) 

 
23 5% 

Total 453 100% 

 

Para quem é 

direcionado? 

 

 

Professor (P) /Aluno 

 
140 31% 

Professor (P) / Grupo de 

alunos (GAs) 
66 15% 

Aluno (A) / Professor (P) 

 
138 30% 

Aluno (A) / Aluno (A) 

 
27 6% 

Aluno (A) / Grupo de 

Alunos (GAs) 

 

59 13% 

Grupo de Alunos (GAs) / 

Professor (P) 

 

17 4% 

Grupo de Alunos (GAs) / 

Aluno (A) 

 

6 1% 

 Total 453 100% 

 

Das intervenções que Anabela faz, verifica-se que a maioria é dirigida a um aluno em 

particular (31%) sendo as restantes intervenções dirigidas à turma ou grupo de alunos 

(15%). Na realidade, ao longo do CM, Anabela liderou a discussão por diversas 
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ocasiões nos momentos em que considera que a turma não consegue ajudar o grupo ou 

aluno a ultrapassar um problema:  

P_ Ora, vamos lá ver então...toda a gente concorda que ainda não 

chegámos ao caminho certo? 

João _ Mais ao menos... 

P_ Mais ao menos João? Então? 

João _ Nós achamos que o resultado não está certo... 

P_ Vocês acham que não está certo...mas o que é que vocês acham 

que não está bem? O que é que foi ali que falhou? 

João _ Isso é que não sabemos... 

(CMA1, 24) 

Anabela justifica esta atitude afirmando que “Se o grupo estava com dificuldade, não 

conseguia encontrar o erro… estavam completamente convictos daquilo que tinham 

feito… Estava corretíssimo sem nenhum engano… Era também difícil para o resto dos 

alunos da turma, perceber… o que estava ali a acontecer. Portanto, eu tive que ir… Ir 

para a frente e começar também… eu, grupo e resto da turma a analisar um a um, 

envolver os miúdos … para chegarmos a uma conclusão” (EA1). Considerou que em 

determinados momentos foi mais diretiva mas afirma que “teve que ser porque senão 

não saía daquele impasse” (EA1). Neste primeiro Congresso houve situações concretas 

de alunos dentro dos grupos que tiveram alguma dificuldade em entender como se 

conseguia generalizar. Esta situação criou vários episódios em que predominou a 

interação professor/aluno sendo as intervenções da professora direcionados para os 

alunos que colocavam questões ou apresentavam dificuldade em acompanhar o 

raciocínio dos colegas:  

P_ Então quer dizer que conforme o número da figura o que é que vai 

acontecendo? Miguel…se for a figura 10 como é que achas que vai 

ser?  

Miguel_ …acho que vai ser… 

P_ A figura 10…como é que vai ser… 

Miguel_ Acho que vai ser…já sei…tapamos um e aqui vão estar 10 e 

aqui 10 (desenha um V e escreve 10 de cada lado destacando o 

vértice). 

P- Então a 10ª figura vai ter quantos pássaros? 

Miguel_ Trinta…não 21… 

P_ Vinte e um. Então temos o número da figura de um lado mais o nº 

da figura do outro lado mais um. Então agora se for a 23ª figura?  

Miguel_ Hammm …dá quarenta… 

P_ Faz a figura…  

Tomás_ Faz a figura Miguel (Tomás começa a desenhar) 

P_ Ó Tomás, deixa-o lá fazer. 

Miguel- Desenho 10… 
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P_ Dez? Porque é que é 10?  

Miguel_ Porque é 20… 

P_ Ó Miguel então vamos lá recuar aqui…10ª figura o que é que tu 

fizeste?  

Miguel_ 10 e 10 (apontando para as partes laterais) 

P_ Dez de cada lado… 23ª figura o que é que vais pôr de cada lado? 

Miguel_ (silêncio) Ah! Já sei…só se for 15… 

P_ Deixa-me só dizer uma coisa…10ª é que nº?  

Miguel_ É o 10. 

P_ É o 10… escreve lá o 10 por baixo (Miguel escreve 10 por baixo 

da figura que tinha desenhado). O que é que fizeste a esse 10? 

Dividiste-o? Fizeste alguma coisa a esse dez?  

Miguel_ Não… 

P_ Então o que é que lhe fizeste?  

Miguel_ Ah! Já sei…é 23 e 23… 

P_ Então faz lá…  

Miguel_ Aqui é 23 aqui é 23 e aqui é um (desenha o V com os valores 

lateralmente). 

P_ No total são quantos?  

Miguel_ No total são…quarenta…quarenta e seis…quarenta e sete… 

(CMA1) 

Já em relação às intervenções que Anabela permite que os alunos façam na sala de aula, 

verifica-se que a maioria (30%) se direciona do aluno para o professor sendo as 

restantes intervenções (20%) direcionadas para outros alunos. Apesar disso, destacam-

se as interações consecutivas entre alunos sem qualquer intervenção por parte da 

professora, assumindo nestas situações a professora um papel mais discreto.  

Verifica-se no entanto que as interações entre alunos sem qualquer interferência da 

professora fazem-se com um diferente número de intervenientes. Assim, por um lado 

surgem interações realizadas unicamente entre 2 alunos e por outro o diálogo que 

emerge faz-se com a intervenção de três ou mais alunos chegando em determinados 

episódios a intervir sete alunos sem qualquer participação por parte da professora.   

Carlos (grupo) _ Nós vimos esta forma de fazer, vimos que na figura 

que estava na folha ia sempre aumentando dois, dois pássaros... então 

nós aqui fizemos isso e depois foi-nos dar o resultado... 

(A turma fica em silêncio) 

André (grupo) _ O resultado que descobrimos, foi 207 gansos...a 

centésima figura foi 207 gansos. 

Alunos da turma_ E como é que chegaram a essa conclusão? 

André (grupo) _ Com os cálculos... 

João_ Como é que fizeram os cálculos? 

André (grupo) _ Andámos a...descobrir até ao 100 

Miguel_ Até à centésima figura? 
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Inês (grupo) _Nós sabíamos que tinha de ser tudo ímpar 

automaticamente, então eu e os meus colegas fomos fazer sempre 

3,5,7,9,11,13...etc. 

André_ E por que é que vocês acharam que era dessa maneira que 

deviam fazer? 

André (grupo) _Enquanto o grupo tentava descobrir novos cálculos, 

um elemento do grupo fazia estes cálculos... a Inês…os outros 

elementos do grupo tentavam arranjar novas formas… 

Guilherme_ Então mas...se vocês vão somando dois...pronto...dois a 

dois mas por baixo do número que é 100 por exemplo... 

Inês (grupo) _ Posso explicar? Eu não fiz bem assim, nós fizemos, se 

dá sempre número ímpar então fiz sempre 3,5,7 e o resto dos números 

ímpares...fui fazendo... 

Guilherme (turma) _ Então foste de número ímpar em número 

ímpar… 

(CMA1) 

Este episódio ilustra o que se referiu anteriormente e surge após a apresentação do 

trabalho de um grupo à turma verificando-se a dificuldade que alguns alunos da turma 

sentem em compreender o raciocínio dos colegas surgindo por isso a necessidade de 

colocar questões e a tentativa de esclarecimento.  

Ao longo do primeiro CM surgem três episódios com cinco, dez e treze intervenções 

entre alunos sem qualquer intervenção por parte da professora e treze momentos em que 

entre cada intervenção da professora interagem dois alunos. Como refere Anabela, esta 

foi a primeira vez que os alunos participaram numa aula com estas caraterísticas e por 

isso, “Eu senti que tive necessidade de intervir mais do que o previsto...mas também foi 

a primeira vez e ainda estavam demasiado presos a ouvir e não estavam a querer falar e 

(…) eu achei necessidade de fazer isso…intervir mais” (RA3).  

O quadro X apresenta as intervenções realizadas na sala de aula durante o CM “A visita 

de estudo e a distribuição das baguetes”. Verifica-se que Anabela é responsável por 

34% das intervenções feitas na aula, sendo os alunos responsáveis pelos restantes 66%.  
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Quadro X - Dinâmica da discussão no CM “A visita de estudo e a distribuição das 

baguetes” 

 

Dinâmica 

 

 

Intervenções 

(Nº) 

Intervenções 

(%) 

 

Quem 

produz? 

 

Professor (P) 

 
195 34% 

Aluno (A) 

 
310 55% 

Grupo de Alunos (GAs) 

 
61 11% 

Total 566 100% 

 

Para quem é 

direcionado? 

 

 

Professor (P) /Aluno 

 
110 19% 

Professor (P) / Grupo de 

alunos (GAs) 

 

85 15% 

Aluno (A) / Professor (P) 

 
102 18% 

Aluno (A) / Aluno (A) 

 
147 26% 

Aluno (A) / Grupo de Alunos 

(GAs) 

 

61 11% 

Grupo de Alunos (GAs) / 

Professor (P) 

 

51 9% 

Grupo de Alunos (GAs) / 

Aluno (A) 

 

10 2% 

 Total 566 100% 
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Neste CM, a maior parte das intervenções que a professora faz são dirigidas a um aluno 

em particular (19%) sendo as restantes (15%) dirigidas a um grupo de alunos ou turma. 

É de salientar no entanto, que as interações que predominam neste CM são as que se 

realizam entre alunos ou grupo de alunos (39%), como se ilustra no extrato seguinte:  

João (turma) _ Eu não percebi bem esse raciocínio porque são três 

baguetes como toda a gente sabe… 

Grupo_ E dividimos em quatro… 

André (turma) _ Sim…dividiram em quatro…isso eu percebi…como 

a maior parte dos grupos se calhar fez. Mas não estou a perceber, 

vocês fizeram os três alunos mas como é que vocês fizeram o quarto 

aluno, como é que fizeram a divisão para o quarto aluno, isso é que eu 

não percebi… 

Grupo com vários alunos a falar ao mesmo tempo a tentar responder 

ao colega. 

João (turma) _ Eu só estou a tentar perceber como é que vocês fizeram 

para o quarto aluno…como é que da primeira (baguete) conseguiu 

sobrar logo para o segundo?  

Hugo (grupo) _ Então dividimos cada baguete em quatro… 

João (turma) _ Mas então, eu ainda não percebi bem…já percebi a 

divisão em três…mas ainda não percebi como é que vocês 

conseguiram fazer para o quarto aluno… 

Rosa (grupo)_ Porque cada um só fica com três 

João (turma)_ Sim, só fica com três mas o quarto aluno… 

Grupo todo a falar ao mesmo tempo para explicar… 

André (grupo)_ Então dividimos em quatro e dá três…dá…dá… 

João (turma)_ Como é que o quarto… 

André (grupo)_ Então temos doze bocados e se dividirmos em quatro 

dá três bocados para cada um…já consegues perceber assim… 

João (turma)_ Então deixa-me ver se é assim o vosso 

raciocínio…deixa-me ver… 

André (grupo)_ Então diz lá… 

João (turma)_ Então, cada baguete foi dividida em quatro e depois 

cada três alunos ficou com três bocados, e o quarto aluno ficou com os 

bocados que sobrou… 

Rosa (grupo) _ Sim, não estás a ver aqui, três, três, três e três… 

Grupo que está a apresentar falam vários ao mesmo tempo para tentar 

explicar. 

João (turma)_ Calma, calma…já percebi. (risos) 

 

(CMA2) 

Destas interações há vários episódios ao longo da discussão em que dois ou mais alunos 

falam entre si sem qualquer intervenção por parte da professora, criando momentos de 

coavaliação entre pares, permitindo a compreensão das diferentes estratégias 

apresentadas pelos diferentes grupos. 
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Analisando as intervenções ao longo do CM, surgem sete episódios com 6, 8, 10, 12, 

17, 27 e 29 interações entre os alunos sem qualquer intervenção por parte da professora. 

Os episódios em que se verificaram um maior número de intervenções consecutivas sem 

a intervenção da professora (17, 27 e 29 intervenções) tiveram a participação 

respetivamente de 7, 8 e 10 alunos diferentes a interagir na discussão.  

Estes dados são confirmados pela perceção que Anabela tem de como decorreu este CM 

“…não houve espaços mortos, o primeiro grupo apresentou o seu trabalho, a turma foi 

bastante interventiva, com intervenções muito boas que valorizaram o trabalho dos 

colegas e enriqueceram-no” (RA5). Anabela mostrou-se muito satisfeita com a forma 

como decorreu este CM, destacando “a interação que eles tiveram, achei genial, eu 

praticamente não fiz intervenções” (RA5). Quando questionada sobre a importância de 

proporcionar este tipo de interações Anabela respondeu “Bem, porque estamos a 

valorizar a comunicação. E é importante em matemática eles saberem comunicar entre 

eles e comunicarem os pensamentos deles e além disso a linguagem deles é muito 

próxima e eles entendem-se…quando são eles a explicarem uns aos outros é…o 

vocabulário deles, aquilo que eles utilizam é próprio deles e eles entendem-se bem. 

Portanto é muito importante, é muito bom eles falarem, eles comunicarem entre eles 

sem a minha intervenção, e hoje isso aconteceu e eles entenderam-se” (RA5). 

Anabela realça que as intervenções efetuadas pelos alunos não carecem de qualidade 

referindo que “…todas as perguntas, todas as questões, intervenções que foram feitas 

tinham um objetivo. Quando isto acontece… quando há uma exposição e há perguntas 

do outro lado… e voltam atrás, outra vez para tentar perceber, quer dizer que estão a 

seguir,… que estão a seguir, não é? E essa troca, essa conversa entre eles… é rica, 

porque… não houve perguntas descabidas… Não houve perguntas tontas… não houve 

nada disso!” (EA2).  

Analisando a dinâmica nos dois CM podemos verificar em termos comparativos que as 

intervenções feitas pelo professor decresceram no segundo CM tendo os alunos 

participado de forma mais ativa e continuada. 
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Quadro XI – quadro comparativo  

 

 

Dinâmica 

 

 

 

1ºCM 

Intervenções 

(%) 

2º CM 

Intervenções 

(%) 

 

Quem 

produz? 

 

Professor (P) 

 

45,5% 
34% 

Aluno (A) 

 

49,5% 
55% 

Grupo de Alunos (GAs) 

 

5% 
11% 

 

 

Para quem é 

direcionado? 

 

 

Professor (P) /Aluno 

 

31% 
19% 

Professor (P) / Grupo de 

alunos (GAs) 

 

15% 
15% 

Aluno (A) / Professor (P) 

 

30% 
18% 

Aluno (A) / Aluno (A) 

 

6% 
26% 

Aluno (A) / Grupo de Alunos 

(GAs) 

 

13% 
11% 

Grupo de Alunos (GAs) / 

Professor (P) 

 

4% 
9% 

Grupo de Alunos (GAs) / 

Aluno (A) 

 

1% 
2% 
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Verificou-se também que em relação ao tipo de interações estabelecidas, as que se 

processaram entre alunos tornaram-se predominantes no segundo CM tendo Anabela 

atribuído parte dessa mudança ao trabalho que efetuou no primeiro CM. Refere que uma 

estratégia que utilizou foi a modelação do tipo de intervenção que gostaria que os alunos 

realizassem “tentei, não quer dizer que isso acontecesse sempre… tentei intervir no 

sentido de ser um congressista, um matemático como eles …” (EA2). Outra estratégia 

utilizada pela professora foi a escolha do local onde se colocou na sala de aula quando a 

discussão começou. Assim, Anabela refere que “Eu afasto-me... coloco-me num local 

da sala em que eles nem me vejam... para estarem uns em frente aos outros e para se 

abstraírem um pouco da minha presença porque se estiver  à frente eles não falam entre 

eles, eles falam para mim...”(RA1).  

Menciona que do primeiro para o segundo CM houve uma evolução na forma como os 

alunos interagiram e houve “… mais envolvência e participação dos alunos em relação 

ao primeiro congresso …” (EA2) tendo reforçado esta ideia ao afirmar que “ Grande 

parte dos alunos envolveu-se, exprimiu as suas opiniões, não teve receio de … de dar a 

sua opinião (…) não tinham medo de dar a opinião certa ou errada. Davam a opinião, 

construtiva… não sucedeu em nenhum dos congressos haver aquela crítica destrutiva. 

Não aconteceu!” (EA2).  

 

Proporcionar feedback 

Quando apresentou as tarefas à turma, Anabela preocupou-se com diversos aspetos 

considerados imprescindíveis para uma correta realização das mesmas. Um dos aspetos 

foi garantir que os alunos compreendiam as tarefas apresentadas. Para atingir esse 

objetivo houve necessidade de fornecer mais e diferentes informações aos alunos 

quando estes não entendiam o que se pretendia como se pode verificar pelo seguinte 

episódio referente à tarefa “O voo dos gansos”: 

 

(Após a apresentação oral da tarefa à turma) 

P_ A Inês quer falar... 

Inês_ Eu estou com dúvidas...não percebi bem… 

P_ Muito bem, temos aqui o exemplo de uma formação. Temos a 

primeira (a professora desenha no quadro a primeira figura), com 

quantos pássaros? 

Turma_ Três... 
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P_ Três... primeira formação...segunda formação? (desenha a segunda 

figura) 

Turma_...cinco... a seguir sete... 

P_ E por aí adiante... vocês aproveitam a folha A4 para fazerem 

primeiro todos os rascunhos e só depois passarem para o cartaz, está 

bem? Então, a primeira questão que vos é posta...vão desenhar a 

quinta figura...quantas figuras têm aí desenhadas... 

Turma_ Quatro... 

P_...vão desenhar a quinta figura (…) pronto, depois de desenharem a 

quinta figura, o desafio é como é que será a centésima figura? Como é 

que será? É o vosso desafio e partir daqui eu não vou dizer mais nada, 

quero ver o que é que as vossas cabeças pensam, está bem? 

(ouvem-se comentários entre os grupos “vai ser difícil”) 

(NC2) 

Este diálogo permitiu aos alunos que não compreenderam numa primeira fase a tarefa 

pudessem esclarecer as dúvidas e iniciar o trabalho. Também na apresentação da tarefa 

desenvolvida no segundo CM “Visita de estudo e distribuição de baguetes” os alunos 

colocaram questões à professora que se prendiam com a dificuldade na interpretação da 

mesma (falas 4 e 14): 

 

(A professora apresenta a tarefa e de seguida coloca algumas questões 

à turma): 

1. P_ Será que têm razão para reclamar? Será que uns alunos comeram 

mais que outros? Acham que sim ou não? 

2. Vários elementos da turma falam ao mesmo tempo uns dizendo que 

sim e outros que não. 

3. P_ Vamos ouvir o André… 

4. André_ Temos que somar as baguetes e os alunos para ver porque se 

calhar a empregada só separou mas pode ter feito o mesmo número. 

5. Vítor_ Eu acho que o André se calhar não está a perceber bem. 

André, se somares os alunos que foram ao todo, se somasses cada 

grupo de alunos dava 22 e queria dizer que era uma turma de vinte e 

dois e depois a empregada só fez para dezassete então depois tens que 

ir ver com é que as dezassete baguetes dão para os vinte e dois.  

P_ Não, não, foi mesmo assim, cada grupo foi para um sítio diferente 

e por exemplo os do Museu de Ciência Viva eram quatro alunos mas 

só levaram três baguetes…foram assim, separadas logo nos 

saquinhos… 

André_ Ah! 

6. P_ Primeira pergunta que se põe: os alunos tiveram razão para 

reclamar? 

7. (…) 

8. Alunos_ Sim… 

9. P_ Acham que sim? 

10. Alunos_ Sim… 

11. P_ Toda a gente concorda? 
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12. Raquel_ Não pode sobrar nada? 

13. P_ Não pode sobrar nada… 

14. Raquel_ Há um que vai comer mais… 

15. P_ Olhem, a Raquel disse agora que um vai comer mais…não, a 

ideia é comerem todos o mesmo, para ser justo, todos têm de 

comer a mesma coisa, não é isso? E é isso que vos cabe agora 

descobrir, como é que fazemos isso…agora vou deixar os grupos 

à vontade e já aí vou…discutam uns com os outros… 

(NCA3) 

Estes episódios mostram que o foco da intervenção da Anabela se centra na tarefa 

tentando que os alunos se apropriem corretamente da mesma permitindo assim que 

desenvolvam estratégias baseadas numa interpretação correta dos dados.  

16. As intervenções de Anabela também destacam a forma como a 

tarefa deve ser apresentada num cartaz alertando os alunos para 

determinados cuidados a ter neste campo.  

17. P_ Então para que serve esta folha? (mostrando a folha A3)…o 

que é que vocês acham que é? 

18. Ana_ Para fazer a atividade... 

19. P_ É para fazer o...cartaz com a atividade que irão mostrar à 

turma...aos outros matemáticos, certo? Ora... 

20. André_ Com os cálculos? 

21. P_ Tudo aquilo que tu achas importante... vamos lá a ver... o que 

é que vocês acham que deve ter um cartaz? 

22. Tomás_ O nome da atividade... 

23. P_ Sim o nome e mais... 

24. Gonçalo_ Ter o nome do grupo... 

25. P_ Sim, isso é importante mas são pormenores...vamos lá chegar 

ao sumo.... 

26. André M._ A maior...como é que eu hei de dizer...a maior 

informação possível... 

27. P_ A maior informação possível... para quê? Para que os outros 

que estão a ver, percebam aquilo que vocês querem transmitir, 

não é? Portanto, o cartaz deve ter a informação toda que vocês 

acham importante para mostrar aos outros grupos e deve estar 

apresentável.  

28. Guilherme_ Também tem que chamar à atenção senão as pessoas 

não vão olhar... 

29. P_ Claro que tem que chamar à atenção… 

30. Carlos_ A folha é na horizontal ou na vertical 

31. P_ Vocês escolhem, como quiserem... 

(NCA2) 

Estes esclarecimentos são importantes uma vez que permitem aos alunos trabalhar sobre 

informações corretas que funcionam como uma base sobre a qual podem construir o 

processo e a autorregulação. Verifica-se que Anabela não dá informações muito 
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específicas sobre determinadas particularidades das tarefas não interferindo dessa forma 

com o grau de desafio das mesmas. 

Anabela refere que quando um grupo ou um aluno não consegue ultrapassar um 

problema na resolução de uma tarefa tenta dar breves indicações ou colocar questões 

que reorientem o seu raciocínio para os ajudar a desbloquear: “… depois há aqueles 

miúdos que não conseguem explicar tão bem aquilo que querem dizer e eu intervenho 

para dar um toquezinho, para ajudar aquele que quer explicar ou caso contrário aquele 

que não está a entender…” (EA1). 

No entanto surgem por vezes situações na sala de aula em que Anabela considera que 

“Tens que ser mais diretiva e há momentos em que temos que…agora, lembrei-me de 

repente, quando foi aquela questão da divisão…há uma situação em que tu notas que há 

uma lacuna (…) Aí vais direta ao assunto, porque não vale a pena… estares ali a tentar 

contornar a situação (referindo-se ao fato de os alunos não saberem fazer a divisão). Por 

isso, é ir direto àquilo … à falha…do que…do que esquecê-la. Ah, depois falamos 

nisso! Não, acho que naquele momento era importante (…) Pois, se apareceu naquele 

momento tinha que se tratar naquele momento! Porque isso é que ia permitir que os 

miúdos resolvessem a tarefa…da forma que eles queriam.” (EA2).  

Esta postura de Anabela mostra que considera importante colocar questões e dar apoio à 

reorientação do raciocínio quando os alunos têm uma base sobre a qual trabalhar. Neste 

caso em que havia uma total falta de informação, Anabela considerou que era mais 

vantajoso ensinar a efetuar uma divisão, tendo atuado de forma direta.  

Contudo, as intervenções de Anabela com foco no processo foram as mais frequentes ao 

longo das discussões que se geraram aquando da realização dos dois CM. Os 

comentários feitos pelo professor dão indicações aos alunos do quanto eles se 

aproximaram da correta resolução da tarefa, de possíveis estratégias alternativas e apoio 

na deteção e correção de erros por parte dos alunos.  

O fato do primeiro Congresso Matemático ter gravitado em torno do erro apresentado 

pelo primeiro grupo, levou a turma e a professora, a refazer todo o processo de 

raciocínio de forma a entender a discrepância em termos de resultados.  

(A professora está junto ao cartaz e vai apontando para a resolução do 

grupo1)  

Primeira figura três,... segunda....digam vocês… 

Alguns alunos da turma_ Cinco 
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P_ terceira? 

Turma_ Sete 

P_ Quarta? 

Turma_ Nove 

P_ Quinta 

Turma_ Onze 

P_ Sexta? 

Turma_ Treze 

P_ Sétima? 

Turma_ Quinze 

(Este exercício continua para as figuras seguintes…a professora diz o 

nome da figura e a turma o número de pássaros). 

(CMA1, 173) 

Anabela optou, como mostra o episódio por centrar o discurso em si de forma a levar a 

turma a seguir um longo processo de raciocínio. Ao fazer este percurso com os seus 

alunos, deu-lhes feedback ao nível do processo uma vez que a atenção incide sobre os 

procedimentos subjacentes à realização da tarefa e ao envolver os alunos na deteção do 

erro estes ficam mais motivados para continuar a tentar perceber o que correu mal. 

Anabela em relação a esta situação refere que “Aí não era a questão de estar bem ou não 

estar bem, não é? Era o perceber porque tinham 207, porque havia alguns que diziam: 

“Mas a mim dá-me 201”. Porque os outros grupos, todos, diziam que dava 201…” 

(EA2). Com este comentário Anabela mostra que o seu interesse se centra mais no 

processo do que no produto e refere um comentário de um aluno que traduz a 

necessidade de investigar o trabalho os colegas: “O Guilherme, às tantas, diz: “A mim 

deu-me 201, mas eu não sei se está certo ou se está errado!”(CMA1), porque tal como 

Anabela comenta “Eu nunca disse qual deles é que estava certo ou errado, não é? E a 

verdade é que os outros podiam estar errados…” (EA2).  

No episódio seguinte, Anabela interage com os alunos do grupo que está a apresentar o 

trabalho e com uma aluna que não conseguia entender a estratégia exposta pelo grupo.  

1. P_ Ora…então vamos lá a ver eu quero perguntar ao grupo como 

é que vocês da figura cinco para a seis chegaram logo a essa 

conclusão…logo a essa conclusão…para fazer assim, mais 

assim, mais assim… 

2. Pedro_ Ó stora, porque…onde é que está a folha… (pega na 

folha do enunciado e aponta) …está aqui esta bola…nós não 

contámos esta primeira bolinha… (do vértice). 

3. P_ Tirando a primeira bolinha… 

4. Tomás_ De cada lado está logo o número da figura… 

5. P_ Agora calma Tomás… deixe lá o seu colega congressista do 

lado falar… 



Avaliação reguladora das aprendizagens em contexto de Congresso Matemático 

____________________________________________________ 

156 

 

6. Tomás_ Fala… 

7. Pedro_ Tirávamos a primeira bola e ficava quatro pássaros de um 

lado e quatro pássaros do outro e depois nós vemos logo… 

8. P_ Eu vou desenhar aqui (no quadro) para ajudar, com 

licença…esta era a figura um… então como era Pedro?  

9. Pedro_ Não contávamos… (aponta para o vértice) 

10. P_ Tapavam esta… (tapa com a mão o vértice) 

11. Pedro_ Sim, e depois contávamos esta mais esta…só queríamos 

saber aqui quantas bolas eram… 

12. P_ Que era igual a quê? 

13. Pedro_ Ao número da figura… 

14. P_ Ao número da figura…estás a ver o raciocínio dele Inês? 

15. Inês_ Não… 

16. P_ Não porque eles estão na tua frente, não é…desviem-se (o 

grupo desvia-se para o lado) 

17. P_ O que eles estão a dizer é…eles taparam este pássaro 

primeiro, quantos pássaros ficaram de cada lado? 

18. Inês_ Um  

19. P_ Um…que é o número… 

20. Inês_ …da figura 

21. P_ Então, vamos desenhar a próxima… (a professora desenha no 

quadro a segunda figura), figura dois…então diz lá Pedro, como 

é que fizeram agora… 

22. Pedro_ Então tapávamos esta (apontando para o vértice) e depois 

contamos dois daqui e dois dali (apontando para os lados) … 

23. P_... vou fazer…tenho aqui um e um … (desenhando na primeira 

figura uma linha fechada à volta de cada um dos lado do V) e 

aqui (na segunda e fazendo o mesmo) dois e dois…então agora 

vamos para a próxima… 

24. Tomás_ Professora, fomos fazendo isso assim até para as que 

não estavam aí… 

25. P_ Espera…espera…vamos para a próxima …e então agora 

vocês disseram que era… 

26. Pedro_ Três e três e deixavam esta… 

27. P_ Então a conclusão a que chegaram… 

28. Pedro_ Nós começámos logo a ver que se não contássemos a 

primeira (o vértice) dava os pássaros de lado que está aqui 

(aponta para o número da figura). 

29. Tomás_ Por exemplo, lá na minha folha fiz mais coisas…por 

exemplo, o nove … (desenha no quadro), o pontinho (o vértice) e 

agora tapava o pontinho e fazia um, dois, três , quatro, cinco, 

seis, sete, oito, nove (vai desenhando) e do outro lado um, dois, 

três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove …e se repararmos de 

cada lado, fica sempre o número da figura…nós fomos fazendo 

assim…e verificámos isso… 

30. P_ Então tinha nove de cada lado… 

31. Tomás_ É o número da figura…ou seja, é o número da figura 

vezes dois que vai dar os pássaros aqui de lado mais um pássaro. 

32. P_ Então escreve lá aí…o nº da figura…escreve… 
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33. Tomás_ …nº da figura vezes dois, mais um pássaro (o aluno 

escreve: nº da figura x 2 + 1 pássaro). 

34. P_ Olha a Inês quer dizer qualquer coisa… 

35. Inês_ Eu acho que já estou a perceber o vosso raciocínio… 

(CMA1, 405) 

O feedback dado pela professora neste episódio reorienta o discurso do grupo que está a 

apresentar, ajudando-o a percorrer todo o caminho realizado para chegar ao resultado, 

não permitindo “saltos” no processo que os outros alunos não compreendiam (ex. falas 

2, 25 e 32). Este tipo de feedback centrado no processo funciona como um andaime para 

a construção de significado ajudando os alunos a adquirirem sentimentos de confiança 

em si próprios. Por outro lado, a intervenção da professora mostra como agir quando o 

nosso raciocínio não é acompanhado pelos outros tornando os alunos corresponsáveis 

pelas aprendizagens dos colegas. 

No segundo CM verificou-se que grande parte da discussão centrada no processo foi 

gerida em grande parte pelos próprios alunos. Em determinados momentos foi 

necessário um esforço da parte dos alunos na procura de outras formas de explicar 

estratégias que os colegas pareciam não compreender. A professora percebeu este 

esforço e mantendo-se em silêncio permitiu que o diálogo entre os alunos fosse rico e 

proveitoso já que sozinhos conseguiram encontrar a explicação da estratégia para que 

todos a entendessem: 

Rosa (grupo)_ Três quartos (corrigindo o colega), outro aluno come 

três quartos (aponta para o quarto que sobrou da primeira baguete e 

dois quartos da baguete seguinte, pintados de amarelo), faz dois 

alunos mais três quartos e já vai em três (apontando para a segunda 

baguete de onde sobraram dois quartos e para o primeiro quarto da  

terceira baguete) já ficam quatro. 

João (turma)_ Como é que a primeira conseguiu sobrar logo para o 

segundo? (referindo-se à primeira baguete). 

Hugo (grupo)_ Então dividimos cada baguete em quatro… 

João (turma)_ Mas então, eu ainda não percebi bem…já percebi a 

divisão em três…mas ainda não percebi como é que vocês 

conseguiram fazer para o quarto aluno… 

Rosa (grupo)_ Porque cada um só fica com três 

João (turma)_ Sim, só fica com três mas o quarto aluno… 

Grupo todo a falar ao mesmo tempo para explicar… 

André (grupo)_ Então dividimos em quatro (a baguete) e dá 

três…dá…dá… 

João (turma)_ Como é que o quarto… 

André (grupo)_ Então temos doze bocados e se dividirmos em quatro 

dá três bocados para cada um…já consegues perceber assim… 
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João (turma)_ Então deixa-me ver se é assim o vosso 

raciocínio…deixa-me ver… 

André (grupo)_ Então diz lá… 

João (turma)_ Então, cada baguete foi dividida em quatro e depois 

cada três alunos ficou com três bocados, e o quarto aluno ficou com os 

bocados que sobrou… 

Rosa (grupo) _ Sim, não estás a ver aqui, três, três, três e três… 

(CMA2) 

Verifica-se, neste episódio, que o grupo teve que procurar outra forma de explicar a 

estratégia para se certificar que o colega entendia o raciocínio. A frase “Então temos 

doze bocados e se dividirmos em quatro dá três bocados para cada um…já consegues 

perceber assim…” serviu para desbloquear a situação. Este episódio mostra como, no 

momento, se consegue atender às necessidade dos alunos ajudando-os a adquirir uma 

aprendizagem mais profunda e a habilidade de “aprender a aprender”.  

Outro tipo de intervenção que surge em determinados episódios ao longo do CM é o 

apelo que a professora faz à reflexão sobre a estratégia utilizada na realização da tarefa 

ou seja pensar sobre a ação. O excerto seguinte mostra um destes exemplos: 

1. P_ Então vamos acertar ideias ó meninos…vamos lá ver aqui os 

nossos matemáticos…queres dizer alguma coisa Inês? 

2. Inês- O que eu queria dizer…é que se nós não tivéssemos 

algumas faltas de atenção, podíamos ter acertado… 

3. P_ Aqui alguém acha que o raciocínio do grupo da Inês está 

incorreto? Ou que o raciocínio do grupo do Guilherme 2º grupo 

que apresentou está incorreto? Alguém acha que estão 

incorretos?  

4. Alunos- Não 

5. P_ Então que análise é que vocês tiram dos dois raciocínios? O 

que é que vocês acham dos dois raciocínios? Vamos lá a ver, 

depois de muita luta e de muita confusão chegámos à mesma 

conclusão…foi ou não foi? Na 100ª figura há 201 pássaros. O 

que é que vocês acham em relação a uma estratégia e em relação 

à outra? 

6. Júlia_ Posso dizer? 

7. P_ Júlia, diz lá. 

8. Júlia_ Eu acho que a da Inês está mais completa porque mostra 

vários números mas eu acho que a do Guilherme está mais 

simples e mais… 

9. P_ mais simples e mais…  

10. Júlia_ …rápida… 

11. P- …mais rápida…  

12. Outro aluno_ …e mais explicita…. 

13. P_ …mais explicita…  

14. Júlia-… não mais explicita não… 

15. P- …então? 
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16. Júlia- …mais rápida e mais…  

17. P_ …mais certeira, se calhar, não? Mais eficaz, se calhar…  

18. Júlia – …sim é isso… 

(CMA1, 509) 

Anabela ao fazer estas questões à turma coloca o foco do feedback numa primeira fase 

no processo quando pergunta se o raciocínio de algum dos grupos está incorreto (fala 3), 

deslocando de seguida o foco para a autorregulação uma vez que pede aos alunos uma 

reflexão sobre a validade das estratégias utilizadas (fala 5). Desta forma, dá segurança à 

aluna transmitindo-lhe que a sua estratégia também está correta. Continua, no entanto, a 

trabalhar a ideia de eficácia matemática tão importante para ajudar os alunos a atingir a 

ideia de sofisticação matemática exigindo da parte dos alunos uma reflexão sobre a 

ação. 

Tomás_ Stora! 

P_ …diz lá Tomás! 

Tomás_ …eu também acho que a fazer aquilo (referindo-se à forma de 

resolução exaustiva do outro grupo) se cansa um bocado por isso é 

que acho que a Inês se cansou um bocado porque cansa um bocado 

estar ali a escrever muitos números. 

P- Então vamos lá analisar… ambas as estratégias são válidas…só que 

ali a Júlia disse que a estratégia do Tomás era o quê?  

Júlia – Era mais rápida…  

P_ Mais rápida e mais eficaz… e da Inês que era mais… 

Júlia – Mais…completa. 

P_ E tu o que disseste Patrícia? Era mais quê? 

Patrícia_ Mais demorada… 

P_ Mais demorada. E o que é que vocês acham? 

Júlia- A da Inês é mais completa porque mostra desde o um até lá ao 

100. 

P- Desde o um até ao 100…olha mas o facto de estar a fazer isto 

tudo…o que é que aconteceu por estar a fazer isto tudo?  

Grupo de alunos_ Pode errar… 

P_ Pode dar um erro porque acaba por ser uma resolução muito 

longa…é longa e cansativa e é mais propícia de haver um erro. Por 

isso é que o grupo da Inês estava com dificuldade em…chegar lá… 

(CMA1,535)  

Esta reflexão sobre a ação pode permitir ao aluno o desenvolvimento de competências 

metacognitivas de avaliação já que consegue avaliar o seu nível de compreensão sobre a 

tarefa e a eficácia das estratégias utilizadas.  

Por diversas vezes, antes da realização do CM, Anabela menciona o tipo de 

intervenções que se pretende que existam na discussão que vai ter lugar no CM e 
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solicita aos grupos uma avaliação à forma como decorreu o trabalho. O episódio 

seguinte que antecede o primeiro CM ilustra o que se acabou de afirmar: 

P_ Vinte e seis matemáticos...e tal como eu já expliquei no outro dia 

hoje temos uma parte muito importante que é a parte em que vocês 

vão explicar aos restantes matemáticos, as conclusões a que chegaram, 

está bem? Portanto tal como já vos tinha dito, as vossas intervenções, 

quando as fizerem ao grupo que está aqui a apresentar não vale a pena 

dizerem “ah! eu não fiz nada disso, isso está tudo mal” e isso não são 

intervenções... temos que questionar como foi feito, como chegaram 

aquela conclusão para podermos perceber os raciocínios dos colegas, 

está bem? Está percebido? Há outra coisa que eu peço que façam: no 

início de cada apresentação à turma, tal como tinha dito na outra aula, 

quando vocês terminaram o trabalho, eu disse-vos para vocês 

organizarem a vossa apresentação e para verem quais tinham sido as 

dificuldades que tinham sentido...lembram-se disto?  

Alunos_ Sim… 

 P_ Sim, então quando forem apresentar o trabalho à turma se calhar 

deviam começar primeiro por aí, dizer “nós, o grupo sentimos estas 

dificuldades assim, assim mas ultrapassámos assim, assim...ou não 

ultrapassámos”, agora vocês é que vão dizer, está bem? 

(CMA1, 1) 

Neste episódio, verifica-se que o foco do feedback se centra na autorregulação. A 

professora tenta envolver os alunos para que eles orientem as suas ações com o objetivo 

de entender o processo de resolução dos colegas e assim aconteça aprendizagem. Pede-

lhes também uma reflexão sobre a forma como decorreu o trabalho e esta autoavaliação 

permite-lhes identificar as dificuldades e a forma como as conseguiram ultrapassar. 

Também lhes permite tomar consciência de algum obstáculo que não tenham tido 

capacidade de contornar permitindo nessa partilha ouvir outras vozes que podem trazer 

soluções para essa dificuldade. A professora descreve aos alunos o que considera ser um 

bom trabalho indicando desta forma os critérios de referência que orientem os alunos.  

Surgem outros episódios ao longo do CM em que o foco da intervenção da professora é 

a autorregulação promovendo a reflexão sobre a eficácia do processo de pensamento na 

resolução da tarefa.  

Carlos_ Tínhamos a segunda formação (desenha no quadro a segunda 

formação). Então como é que nós víamos que tínhamos que 

acrescentar sempre mais dois? Então vimos que aqui em todas as 

figuras… que aqui em cima…a primeira figura tem 3, a segunda já 

tem 3 acrescentámos mais 2 e a terceira já tinha 5 e acrescentámos 

mais 2…nós percebemos assim para fazer os cálculos… 
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P_ Ora... isso levou pouco tempo? 

Inês_ Não, levou quase a aula inteira... 

P_ Levou quase a aula inteira...então e o que é que vocês pensaram 

sobre isso ao resolver essa atividade dessa forma? 

Inês_ Eu pensei, com os meus colegas, que íamos conseguir, de outra 

forma mas enquanto não descobriam outra forma...nós fazíamos 

assim… 

(CMA1, 120) 

A professora descreve a forma como foi feito o trabalho utilizando para isso as palavras 

do próprio aluno, não tecendo qualquer juízo de valor. Esta reflexão permitiu que os 

alunos explicassem tanto aos colegas como à professora que apesar da morosidade do 

trabalho tinham consciência que este não era o caminho mais simples, simplesmente 

não conseguiram encontrar outo. As intervenções dos colegas e professores na turma ao 

longo do CM permitiram-lhes agir de forma a regular a sua própria aprendizagem.  

Anabela diz acreditar nas capacidades dos seus alunos e gosta de lhes transmitir a ideia 

de que sabem, podem é ter dificuldade por vezes em transmitir “Porque muitos deles 

como já tinha dito sabem, não sabem … não sabem é comunicar aquilo em que estão a 

pensar e portanto temos estas duas vertentes que é o de os fazer pensar e de os fazer 

comunicar.” (EA1). Por isso, Anabela reformula por vezes o que os alunos dizem sem 

lhe retirar o protagonismo “Refazer a frase...a frase é dele… no sentido de cooperar” 

(EA1) porque “…é importante para a autoestima do aluno participar, dar oportunidade a 

todos de participarem motiva-os, acho que trabalham mais…e envolvem-se…” (EA2) 

na discussão e reflexão sobre o trabalho. Este cuidado que Anabela manifesta vai 

permitir tomar conhecimento das dificuldades dos alunos permitindo à professora e aos 

colegas atuar no momento possibilitando que os alunos possam fazer uma 

autorregulação contribuindo assim para uma aprendizagem mais profunda. 

Há intervenções em que o foco do feedback dado por Anabela se centra no aluno (Self) 

fazendo um julgamento sobre a atitude do mesmo, o que poderia criar constrangimentos 

à comunicação “…ó Guilherme já que estás tão interventivo…”. No entanto, o aluno 

parece ter entendido esta intervenção da professora de uma forma positiva e perante a 

devolução da pergunta da professora que tem como objetivo a regulação, o aluno 

continua centrado na discussão:  
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Guilherme_ Eu não concordo, mas como cada grupo vai apresentar 

cada grupo fazia …haaa, pelo menos fingia que achava…e depois no 

fim… quando fosse a nossa vez... 

P_ Fingir? (risos)... a ideia não é fingir... mas ó Guilherme já que estás 

tão interventivo...tu não achas que seja 207 pássaros? 

Guilherme (turma) _ Eu não acho, mas eles também fizeram um 

raciocínio e não sei se o meu está errado. 

P_ Sim senhor, mas estamos aqui no Congresso para chegarmos... 

Guilherme_ A uma conclusão.  

(CMA1, 98)  

Anabela reforça a ideia de que todos os raciocínios são importantes para a discussão, e 

todos serão objeto da reflexão e validados pela comunidade se matematicamente 

válidos. Continua centrada num feedback autorregulador promovendo a cultura de sala 

de aula.  

No episódio seguinte, o foco intervenção da professora continua centrada no aluno 

(Self) Anabela tece um elogio ao aluno dizendo “Pronto, eu gostei disso que disseste, 

uma boa intervenção”. Este tipo de comentário não tem qualquer informação sobre a 

tarefa ou processo e normalmente não origina um maior envolvimento do aluno no 

trabalho.  

Guilherme (turma) _Vocês procuravam encontrar formas e se não 

conseguissem encontrar outras formas iam para a mais fácil, 

encontraram formas mais rápidas de fazer e outras mais lentas e mais 

fáceis, certo? 

Grupo_ Mais ou menos isso… 

P_ Pronto, eu gostei disso que disseste, uma boa intervenção. Tu 

....concluíste que o grupo enquanto que um fazia a maneira mais 

fácil....o que é que tu achas que é a maneira mais fácil? 

Guilherme_ É...ai...é...a maneira mais fácil...é...sempre... 

P_ É escrever tudo no papel...é isso? Tu achas que a maneira mais 

fácil, eles escolheram o caminho mais fácil? 

Guilherme (turma) _ Escolheram o caminho mais fácil e mais lento 

por tudo... enquanto que o outro é o caminho mais rápido e mais 

complicado (o aluno refere-se ao seu próprio trabalho). 

P_ Achas que há caminhos mais rápidos e mais complicados... 

Guilherme (turma) _ Há caminhos mais rápidos e menos 

complicados... 

P_ Ah! Menos complicados. Porquê menos complicados? 

Guilherme_ Menos complicados porque...como o grupo fez havia 

sempre dois, dois, dois, até chegar à figura cem e como o meu grupo 

fez...ah...fizemos isto mais depressa....fizemos isto mais depressa, 

também demorámos, não estou a dizer que fomos rápidos porque nós 

não fomos, mas nós fizemos um bocado diferente...mas mais rápido... 

(CMA1, 131) 
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No entanto, a professora tem a intenção de valorizar o aluno pela sua intervenção e 

envolvimento e devolve-lhe uma nova questão para reflexão que o leva à construção do 

seu raciocínio. Anabela considera que tecer um elogio ao aluno é muito importante e 

justifica dizendo que “Eu acho que é importante! Isso! Fazer o elogio, dizer: “Gostei 

muito dessa intervenção, estiveste bem!” Além de elogiar o miúdo e contribuir para a 

sua autoestima, também acho que os outros vão-se sentindo motivados a também fazer o 

mesmo” (EA2). 

Anabela ao longo do episódio apresentado anteriormente tenta exercer uma ação 

reguladora e intervém no sentido de levar os alunos a compreender que o método 

recursivo é válido matematicamente mas é muito trabalhoso não se revelando poderoso 

na resolução de uma tarefa. O objetivo é que os alunos entendam a necessidade da 

generalização. Anabela manifesta surpresa pela resposta do aluno pois certamente não 

esperava que este considerasse uma lei mais fácil. Pede novamente uma explicação 

sobre a razão desta conclusão permitindo ao aluno expressar a ideia de que procurar a 

lei geral é menos complicado do que apresentar a recursiva pois esta última é morosa e 

permite a acumulação de erros com facilidade. Ao trabalhar esta ideia, levando-os a 

expressar a sua vivência durante a resolução do problema encaminha-os para a 

necessidade da generalização, objetivo central da tarefa matemática apresentada. 

 

Desafios 

Quando pedi a Anabela que me dissesse qual o maior desafio que pensava encontrar ao 

realizar um CM respondeu sem hesitar que seria “…colocá-los a falar… entre eles, no 

CM.” (RA1). Completou seguidamente a ideia afirmando que primeiro ainda havia 

outro desafio que era colocar os alunos a trabalhar em grupo “…eles têm muitas 

dificuldades em partilhar ideias, em discutir e em aceitar as ideias do outro...eles têm 

muita dificuldade…numa primeira fase é isto, é o trabalho em grupo, a partilha a 

discussão e o aceitar...numa segunda fase é pô-los a falar para o grupo turma…” (EA1). 

Contudo, como nos explica, considera que houve uma evolução positiva, por parte dos 

alunos, no que respeita ao trabalho de grupo. A forma como decorreu o trabalho de 

grupo em que os alunos realizaram a tarefa “O voo dos gansos”, Anabela considerou 

que conseguiu atingir os objetivos que tinha traçado já que os alunos tinham 

“…trabalhado bem em grupo” apesar se ter havido “algumas discordâncias por não 
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estarem habituados a este tipo de trabalho e também por sentirem dificuldade em 

transmitir as suas ideias, de ouvirem as dos outros e de partilharem” (RA2). No entanto, 

refere que “todos os grupos conseguiram resolver a tarefa e fazer os cartazes de forma 

satisfatória” (RA2). Considerou que o trabalho em pequeno grupo foi muito positivo 

porque sentiu que os alunos estavam envolvidos na “…resolução da tarefa estavam 

motivados e interessados em descobrirem uma solução” (RA2). Apesar de quase a 

totalidade dos grupos ter conseguido descobrir uma regularidade e ter apostado numa 

estratégia que lhes facilitava o cálculo, um dos grupos foi pela forma recursiva:  

A maior parte dos grupos escolheram uma estratégia de resolução 

de problemas facilitadora, ou seja, tentaram encontrar uma fórmula 

de cálculo, o pensamento algébrico começou a fluir. Contudo, 

como já referi, a dificuldade em partilhar e aceitar as ideias dos 

outros, fez com que um grupo tivesse de recorrer a uma resolução 

extensa, ou seja, tiveram necessidade de escrever todas as 

possibilidades possíveis até à exaustão, para provarem o seu 

raciocínio. (RA1) 

Anabela refere que para tentar gerir as dificuldades que foram surgindo no 

acompanhamento que fez aos vários grupos, apelou ao trabalho e ao apoio entre pares 

de forma a prestarem auxílio uns aos outros dentro do grupo: 

Através do diálogo entre pares tentei que ouvissem todos os elementos 

e que aproveitassem todos os pensamentos para elaborarem uma 

estratégia comum. As intervenções que fiz foram, em primeiro lugar, de 

tentar que me comunicassem quais as dificuldades que estavam a sentir 

enquanto grupo e aconselhei-os a falar entre si. (RA1) 

Em relação ao empenho dos alunos que normalmente não estão tão motivados ou dos 

alunos mais frágeis, afirma que sentiu que estes alunos estavam “…de uma forma geral 

empenhados e que tinham vontade em mostrar o seu raciocínio perante o grupo” (RA1). 

Considera que o facto de trabalhar em pequeno grupo traz entre outras vantagens, a 

possibilidade de os alunos mais introvertidos se sentirem menos constrangidos e acabar 

por dar a sua opinião com mais à vontade: “…penso que não houve inibições nesse 

sentido. O trabalhar em pequeno grupo deixa-os mais à vontade para tentarem 

resolver… mesmo que errem não se sentem tão expostos e por isso arriscam mais a 

participar” (RA1).  

Relativamente à realização em grupo da tarefa “A visita de estudo e a distribuição de 

baguetes” Anabela referiu que notou uma mudança na forma como os alunos 

trabalharam em grupo considerando que estavam mais desembaraçados e colaborantes: 
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Portanto, houve uma evolução! Do primeiro para o segundo 

Congresso houve essa evolução…na participação, no ambiente de 

sala de aula, no espírito de grupo. Eles próprios, … entre eles ao 

desenvolverem a tarefa já partilharam mais, já conversaram mais… Os 

miúdos têm muita dificuldade em trabalhar em grupo… qualquer um! 

(EA2) 

Segundo Anabela, se os alunos da turma não interagirem essa situação pode 

comprometer o CM “… a comunicação na turma, também tenho um bocadinho receio 

porque eles podem-se inibir…como é a primeira apresentação, podem-se inibir …” 

(RA1). No entanto Anabela já pensou em formas de tentar contornar a situação e refere 

que “...se eles não começarem a discutir...a interagir uns com os outros... vou ter 

que...fazer umas perguntas, lançar o desafio para desbloquear...é isso que vou 

fazer…”(RA1). Sublinha ainda a importância do professor poder lançar a questão que 

vai servir de rastilho à discussão e por isso é preciso “… estar muito atenta para se por 

vezes, determinada questão que pode ser útil para a discussão não é feita por ninguém, 

tenho que ser eu...de uma maneira muito soft para lançar a discussão, a dúvida...” 

(EA1). 

Outra estratégia que a professora utiliza é a modelação para mostrar aos alunos como 

devem participar. Anabela refere que durante o CM tenta também desempenhar o papel 

de congressista tal como os seus alunos, colocando questões aos grupos que estão a 

apresentar, afirmando não entender determinados raciocínios, pedindo esclarecimentos.  

Este matemático também quer… participar. Também quer falar. 

 E eles dizem:” Qual?” “Eu!”. Pronto… 

P_ Olhem, este matemático aqui deste lado tem uma questão a fazer... 

Inês_ Qual? 

P_ Eu 

(risos) 

(CMA1) 

Anabela refere que é “…uma forma também de mostrar como se faz. Não é só dizer: 

faz-se assim, faz-se assim, faz-se assim. Não, é fazer!” (EA2) e acrescenta que com o 

tempo os alunos entendem que “…a minha intervenção naquele momento uma 

intervenção como congressista é mais uma opinião na sala. Não é “a opinião”…” 

(EA2). No entanto apesar de Anabela saber que o papel de congressista que desempenha 

no CM é muito importante para mostrar aos alunos como atuar, o seu papel de 

professora é fundamental para que a aula atinja plenamente os objetivos propostos: 

“Claro que há momentos em que o meu papel se altera…tenho que mais diretiva e há 
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momentos em que temos que… que… registar ideias, acertar ideias, chegar a uma 

conclusão. Aí tenho que agir como professora! Agora quando faço uma intervenção 

enquanto matemática… lá está… pronto… é dar o exemplo, é fazer uma questão de 

como eles deveriam fazer, não é?” (EA2). 

Outro desafio que Anabela considera difícil de ultrapassar e que surge nas discussões 

coletivas é conseguir que todos os alunos falem e participem. Em relação a um aluno 

que nunca intervém voluntariamente Anabela diz que tem que estar mais atenta e que 

“…tenho que puxar por ele...” (RA1). No entanto salienta que “…por vezes um aluno 

não intervém porque é muito introvertido e puxar por ele pode ser contraproducente...” 

(RA1). Nestas situações Anabela considera que o trabalho de grupo é uma mais-valia 

para este tipo de alunos já que lhe permite “…primeiro funcionar no grupo e fazer 

perguntas no pequeno grupo e não no grande grupo porque aí mais contribui para a 

inibição, portanto tem que ser no pequeno grupo para depois conseguir pouco a pouco 

levá-lo a participar no grande grupo...” (RA1). Salienta ainda que o trabalho realizado 

em grupo permite que o professor possa perceber se um aluno acompanha ou não a 

estratégia que está a ser ponderada no grupo e explica: “...porque há miúdos que têm... 

têm espírito de líder mas há outros que não têm e quando eu passo nos grupos até sei 

que aquele participou, trabalhou, partilhou mas na frente da turma bloqueia, tem medo 

tem receio portanto são coisas que muitas vezes demora tempo a dar a volta...” (EA1). 

Anabela acrescenta que neste ponto não são só aos professores que se colocam desafios 

e “…quando temos alunos assim e depois vão para a frente do grupo e dos outros e têm 

que falar e têm que explicar não é fácil, não é muito fácil para eles…” (EA1).  

Outro desafio apontado por Anabela foi o “…conseguir estar calada! (risos). É um 

desafio porque nós temos a tendência de … tive que me controlar… porque aquilo 

estava a correr bem e nós sentimos sempre necessidade de fazer mais perguntas, de 

explicar mais coisas quando afinal se dermos tempo eles explicam e perguntam. Tive 

por isso esse desafio de me controlar para deixar ser os alunos a colocar essas questões, 

esses desafios uns aos outros.” (RA5). 

A gestão do tempo é outro dilema com que Anabela se depara em todos os CM. A 

realização da tarefa e a construção do cartaz é feita normalmente numa aula de 90 

minutos. Já a discussão coletiva prevista para outra aula de 90 minutos é muito difícil de 

gerir no tempo estabelecido. No entanto, Anabela já não considera tão preocupante não 

terminar um CM numa aula porque começou a perceber que não perde tempo e afirma 
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que o ganha de outras formas já que ao trabalhar vários conteúdos, consegue estabelecer 

várias conexões num só CM. Diz que tenta concluir numa aula o CM mas se não 

terminar é porque “…houve riqueza na discussão…não estou a trabalhar um conteúdo 

que é estanque e fica ali, não é? Portanto, nós ali pegámos em várias coisas, porque 

quando estamos a discutir estamos a fazer várias conexões. Portanto, partimos do geral 

para o particular…podemos gastar mais tempo, mas ganha-se tempo” (EA2).  

Por fim, Anabela salienta que o grande desafio é “…não saber o que nos espera porque 

este tipo de tarefas têm esta vertente…é nós estarmos um bocadinho no escuro, não é? 

Aquilo que me surgiu com esta turma nunca me tinha surgido com outra. Por mais 

preparada que esteja nós não entramos na cabeça deles, não é? Hoje surgiram-me 

situações, por exemplo aquela situação do André que nunca me tinha surgido. Até eu 

tive dificuldade em perceber, porque de repente senti-me assim um bocadinho…não 

estava à espera… lá está, eu não estava à espera que me saísse uma coisa daquelas… foi 

um desafio também para mim.” (RA5). Anabela refere que quando surgem situações 

não previstas não se pode deixar de refletir sobre elas e por isso “…temos que parar e 

refletir em conjunto…até conseguirmos ultrapassar a questão” (RA5).  

Por último, existem algumas estratégias que poderão contribuir para que o trabalho dos 

alunos se aproxime do esperado. É, por exemplo, o caso da construção dos cartazes. 

Anabela refere a importância do tipo e quantidade de material que fornece aos alunos 

considerando que é um fator muito importante a ter em conta: 

Esse foi um dos erros que… eu cometi no primeiro congresso que eu 

fiz… E foi uma coisa que eu aprendi: o fazer cartazes, o mínimo de 

marcadores possíveis, o mínimo de cores possíveis para que eles não 

se dispersem… (EA2) 
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Capítulo 6 - Conclusões  

 

Neste capítulo apresento uma breve síntese do estudo, salientando o seu objetivo 

e as questões de investigação associadas, assim como a metodologia seguida e o 

contexto pedagógico em que é desenvolvido. De seguida, apresento as principais 

conclusões do estudo tendo por referência estas questões.  

 

Síntese do estudo 

 

A avaliação reguladora das aprendizagens é considerada um processo de 

acompanhamento do ensino e aprendizagem, presente no quotidiano da sala de 

aula, nos momentos das atividades de aprendizagem e de reflexão sobre essas 

aprendizagens (Santos, 2008), sendo o aluno considerado o principal agente 

regulador da sua aprendizagem (Pinto & Santos, 2006). O professor desempenha 

um papel fundamental neste processo ao construir uma determinada cultura de 

sala de aula que permita ao aluno intervir e interagir com os outros sem receio de 

errar ou dar opiniões. Neste âmbito, tem ao seu dispor vários processos de 

regulação das aprendizagens que apoiam a aprendizagem dos alunos. 

Tendo em vista aprofundar o conhecimento sobre como, no quotidiano da aula, a 

avaliação está integrada no processo ensino e aprendizagem e quais os seus 

efeitos, pretendi analisar de que modo um professor do 2.º ciclo do ensino 

básico, promove a regulação das aprendizagens dos alunos em contexto de 

Congresso Matemático, procurando, para o efeito, responder às seguintes 

questões: 

4- Que tipo de decisões toma a professora na preparação de um Congresso 

Matemático de modo a regular as aprendizagens dos alunos?  

5- Que tipo de intervenções realiza a professora durante a realização de um 

Congresso Matemático? Como gere a participação dos alunos? Como usa o 

feedback? Como lida com o erro? 
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6- Que desafios, enfrenta a professora na regulação das aprendizagens dos alunos 

em contexto de Congresso Matemático? O que os origina? Como lida com estes 

desafios? 

 De forma a concretizar este estudo, optei por uma metodologia qualitativa de 

cunho interpretativo, uma vez que este paradigma valoriza a compreensão e a 

explicação dos fenómenos sociais, a partir das perspetivas dos participantes que 

estão envolvidos (Bogdan & Biklen, 1994). Ao nível do design da investigação, 

escolhi como abordagem o estudo de caso, por não pretender ter controlo sobre 

os acontecimentos e não ser possível nem desejável manipular as potenciais 

causas do comportamento dos participantes (Yin, 2002). De acordo com os 

critérios definidos para a seleção da participante no estudo, contactei com uma 

professora, a quem foi atribuído o pseudónimo de Anabela, que tinha alguma 

experiência profissional, que se interessava pela inovação no ensino da 

Matemática e que já estava familiarizada com os Congressos Matemáticos (CM), 

na perspetiva de Fosnot e Dolk (2001, 2002), tendo-os concretizado nas suas 

aulas anteriormente ao estudo.  

 

Práticas avaliativas em congresso matemático  

 

Apresento, de seguida, as principais conclusões do trabalho realizado organizadas de 

acordo com as questões de investigação enunciadas. 

1. Preparação de um Congresso Matemático  

Como foi referido no capitulo 3 a preparação de um CM, pelo professor ocorre antes da 

aula em que é apresentada a tarefa que lhe serve de ponto de partida e durante a parte 

da(s) aula(s) que antecedem a sua realização.  

Anabela manifesta preocupação em relação à preparação dos CM selecionando 

cuidadosamente a tarefa a apresentar à turma e explorando-a antecipadamente. Faz esta 

seleção de acordo com a sua agenda pedagógica e tendo em consideração a natureza da 

tarefa. Este último fator é considerado, na perspetiva de Anabela, muito importante, 

tendo optado, nos dois CM, por tarefas de investigação porque as considera mais 

adequadas à promoção de uma boa discussão na aula entre os alunos. A importância da 
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seleção adequada da tarefa é defendida por Stein e Smith (2009) que afirmam que as 

tarefas propostas influenciam o que os alunos aprendem. 

Após a seleção de cada tarefa, Anabela revela o cuidado de a resolver antes da aula. Há 

vários fatores que a levam a dar esta importância a este aspeto: ao resolver a tarefa, 

colocando-se no papel do aluno, percebe o grau de dificuldade da mesma, podendo 

aferir a adequabilidade, ou não, da tarefa à turma com que trabalha; a resolução 

antecipada da tarefa, de preferência com outros professores, permite-lhe maximizar as 

suas potencialidades; a realização da tarefa tentando utilizar todas as estratégias 

possíveis, permite que possa amparar de forma mais eficaz os alunos já que pode 

colocar questões certas para apoiar o seu percurso de aprendizagem.  

Para além de resolver a tarefa utilizando várias estratégias, Anabela também tenta 

identificar as possíveis dificuldades dos alunos para decidir como intervir de forma a 

desbloquear as situações de impasse que apareçam. No entanto, Anabela considera que, 

quer quando se trabalham tarefas exploratórias ou de investigação, quer quando se 

realizam CM, apesar de o professor se preparar adequadamente, nunca se conseguirá 

antecipar todas as intervenções dos alunos, e por isso, refere que há sempre lugar para o 

improviso. Nesta situação, tenta gerir a aula de acordo com a planificação, mas tem 

principalmente em atenção a partilha de ideias e de raciocínios.  

Nas aulas em que se pretende promover e apoiar uma discussão matematicamente 

produtiva, como é o caso dos CM, tanto a escolha das tarefas como o cuidado na 

exploração antecipada das mesmas são aspectos considerados muito importantes (Stein, 

2008, Canavarro, 2011). 

Anabela não apresentou aos alunos a noção de CM no dia em que apresentou à turma a 

tarefa que esteve associada à realização do primeiro congresso. Considera que os alunos 

não se conseguem apropriar repentinamente de novas formas de trabalhar e, por isso, 

teve o cuidado de ir introduzindo a expressão CM e explicando, de forma gradual, o que 

se pretendia e a filosofia subjacente aos CM. Anabela atribui um papel importante à 

disposição da sala para a realização do CM, tendo negociado com os alunos a 

disposição em U para que todos se pudessem ver e interagir mais facilmente. Também 

dá muito valor à forma como se constroem os cartazes, a apresentar durante os 

congressos, tentando transmitir aos alunos a importância de selecionarem bem a 
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informação a registar de modo a que os colegas possam entender o trabalho realizado 

assim como de cuidarem da apresentação estética.  

As tarefas foram apresentadas à turma oralmente. Anabela julga importante este tipo de 

apresentação porque considera que assim prende atenção dos alunos já que a oralidade 

permite apresentar a tarefa “como quem conta uma história”, envolvendo os alunos no 

desafio apresentado. Após a apresentação da tarefa verificou-se, nos dois CM, que 

Anabela coloca algumas questões à turma para confirmar se o seu enunciado foi bem 

compreendido pelos alunos. A professora considera este momento fundamental para a 

realização do trabalho autónomo que os alunos terão que desenvolver de seguida.  

Anabela tem cuidado na formação dos grupos de trabalho, realçando, junto da turma, as 

vantagens dos grupos terem na sua constituição elementos com diferentes caraterísticas. 

Durante a realização dos trabalhos em grupo circulou sempre pela sala dando apoio aos 

grupos e orientações que considerava importantes, tanto na realização da tarefa, como 

na elaboração do cartaz. As orientações facultadas eram dadas sob a forma de 

esclarecimentos que ajudavam o grupo a avançar no seu trabalho, sem no entanto retirar 

o grau de desafio à tarefa apresentada. 

Outro fator que mereceu a atenção de Anabela foi a elaboração dos cartazes por parte 

dos grupos, tendo do primeiro para o segundo CM substituído o suporte onde foi 

realizado o cartaz. Assim, trocou a folha A3 do primeiro CM por uma cartolina, com 

uma maior dimensão, no segundo CM, o que permitiu aos alunos organizar os cartazes 

de modo a que as estratégia utilizadas pudessem ser visualizada por todos dos seus 

lugares.  

Anabela considera muito importante a preparação da apresentação do trabalho à turma. 

Assim, reserva os últimos quinze minutos da aula para que o grupo decida como 

apresentar o cartaz aos colegas e faça uma inventariação das possíveis perguntas que 

estes lhe poderão colocar e respetivas respostas a dar, de forma a poder argumentar, 

mais fundamentadamente, no momento da discussão.  

Nos dois CM optou por serem apresentados todos os cartazes realizados, ou seja, a sua 

atividade não inclui a prática de selecionar referida no modelo de Stein et al. (2008), o 

que vai em sentido contrário a um dos aspetos que Fosnot e Dolk (2001, 2002) referem 

ser essenciais na preparação, pelo professor, de um bom CM. Justifica esta sua prática 

pelo facto de considerar que a seriação de cartazes é muito difícil de fazer e salienta que 
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nem sempre tem a certeza que toma a melhor opção, sentindo-se insegura neste 

processo. No entanto, Anabela tem o cuidado de seriar os cartazes a apresentar à turma. 

Procura mostrar os cartazes que apresentam estratégias mais simples em primeiro lugar, 

deixando para o final as estratégias mais sofisticadas. No caso do primeiro CM, Anabela 

optou por iniciar a apresentação dos trabalhos pelo cartaz que tinha um erro. Esta opção 

não se prendeu só com este fator, mas também porque este era o único grupo que 

apresentou o método recursivo como estratégia de resolução da tarefa. 

As diversas ações da professora associadas à preparação dos CM dotaram-na de 

recursos que, posteriormente lhe foram uteis para  regular as aprendizagens durante a 

realização destes congressos.   

 

Realização de um Congresso Matemático visando a regulação das aprendizagens 

Na perspetiva de Anabela o erro surge como uma oportunidade para poder ajudar o 

aluno a ultrapassar as suas dificuldades e considera que sempre que o erro surge na sala 

de aula deve ser analisado, refletindo sobre o que o originou. No entanto, para se poder 

abordar o erro sem os colocar numa situação de vulnerabilidade penosa, considera 

essencial a criação de uma determinada cultura de sala de aula que permita que o erro 

faça parte da rotina diária sem qualquer constrangimento. Por isso, diz que é necessário, 

antes da realização do primeiro CM, um período de adaptação entre alunos e professora 

para que se possa criar essa cultura o que poderá, mais tarde, permitir que a 

apresentação, por exemplo, de um cartaz com uma estratégia errada seja vista como 

uma mais-valia para a aprendizagem e não como algo que possa embaraçar os alunos. 

Verificou-se no primeiro CM a forma como Anabela lidou com o erro ao decidir iniciar 

a discussão com a apresentação desse cartaz porque considerou ser um bom ponto de 

partida para a discussão em grande grupo. Este trabalho serviu para Anabela mostrar aos 

alunos como intervir sem dar respostas, colocando questões de forma a apoiar o 

raciocínio dos alunos levando-os a uma autocorreção do erro.  

Anabela manifesta ter uma grande preocupação com o ambiente de sala de aula 

considerando que este é fundamental para que os alunos se sintam à vontade para poder 

intervir, ouvir efetivamente o feedback dado pela professora e interpretá-lo de forma 

positiva. Criar um clima de confiança e empatia é, pois, fundamental para que os alunos 
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se sintam predispostos à aprendizagem e que colaborem com a professora na realização 

das tarefas propostas.  

No primeiro CM, Anabela revela a preocupação em dar oportunidade aos alunos para 

participarem na discussão que se desenvolveu na aula. Neste congresso, a professora 

liderou grande parte da discussão, tendo as suas intervenções o objetivo de auxiliar 

alunos a ultrapassar as suas dificuldades. Verifica-se efetivamente que grande parte das 

intervenções feitas por Anabela são dirigidas a alunos em particular, e só uma minoria 

ao grupo turma, não se encontrando, no entanto, a discussão interditada aos outros 

elementos da turma. Anabela justifica esta sua atitude com o fato de os alunos não terem 

experiência na apresentação e discussão de estratégias, sentindo necessidade de, numa 

primeira fase, modelar as intervenções mostrando aos alunos o que se pretendia numa 

discussão coletiva. Esta postura reflete-se nas intervenções realizadas pelos alunos. 

Assim, a maioria das intervenções dos alunos direcionam-se para o professor surgindo, 

contudo, alguns episódios de interação aluno/aluno sem qualquer intervenção por parte 

da professora.  

No segundo Congresso, Anabela entrega mais o discurso à turma. As intervenções dos 

alunos são em muito maior número do que as intervenções da professora. Ao contrário 

do primeiro CM em que predominaram episódios interação professor/aluno, as 

interações predominantes no segundo CM são as que se realizam entre alunos surgindo 

ao longo da aula muitos episódios em que dois ou mais alunos falam entre si sem 

qualquer intervenção da professora. Uma particularidade das interações entre alunos 

neste CM, é o fato de chegarem a ter um máximo de dez elementos a participarem, de 

forma organizada, na discussão, conseguindo esclarecer dúvidas e ultrapassar 

dificuldades sem que a professora necessite de intervir. Anabela considera que a 

evolução sentida em termos de interação do primeiro para o segundo CM, se deveu à 

utilização da modelação como estratégia para indicar como se colocavam questões, 

como se mostrava o desacordo ou concordância e como se pediam esclarecimentos. 

Atribui, também, esta evolução à escolha do local onde se colocou na sala de aula em 

que tentou não estar na linha de visão dos alunos para que estes se pudessem abstrair, 

um pouco, da sua presença e, desta forma, não se dirigirem a ela com tanta frequência.  

Anabela considera que a apropriação da tarefa por parte dos alunos é fundamental para 

que se desenvolvam estratégias baseadas numa interpretação correta dos dados. Por 

isso, tem o cuidado de esclarecer, sempre que necessário, os alunos para que estes 
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ultrapassem dificuldades que possam surgir. No entanto, verifica-se que Anabela opta 

em determinadas alturas por ensinar em vez de dar feedback. Alega que quando o aluno 

não tem qualquer conhecimento sobre um determinado assunto não há qualquer mais-

valia em colocar questões ou dar pistas. Nestas situações, Anabela refere que ensina 

diretamente o que o aluno precisa de saber para poder ter suporte para continuar a 

desenvolver o seu trabalho. Esta ideia vai ao encontro do que referem Hattie e 

Timperley (2007) quando dizem que o feedback é mais poderoso quando se trata 

interpretações incompletas e não de uma total falta de compreensão, não havendo, neste 

caso, forma de relacionar novas informações com o que já é conhecido. 

Ao longo dos dois CM, verifica-se que o principal foco das intervenções de Anabela é o 

processo. A professora orienta a discussão em torno das estratégias apresentadas pelos 

grupos focando-se, essencialmente, nos processos matemáticos. As intervenções da 

professora são, na sua maioria, feitas sob a forma de perguntas. No entanto, Anabela 

utiliza, muitas vezes, a repetição da frase que o aluno acabou de dizer deixando-a em 

suspenso, o que funciona, por vezes, como uma “provocação” que leva à reação da 

turma. Frequentemente, Anabela interage com os alunos reorientando o discurso do 

grupo, levando-os a explicar todo o raciocínio necessário para chegar às conclusões e 

garantindo, assim, que todos os alunos da turma acompanhem o processo.  

Anabela tem o cuidado de proporcionar aos alunos momentos de reflexão na sala de 

aula. Essa reflexão pode visar a forma como decorreu a realização do trabalho, pedindo-

lhes que apontem as dificuldades com que se depararam e a forma que encontraram para 

as contornar. Pode ser, também, uma reflexão sobre o processo utilizado na realização 

do trabalho e sobre a sua validade trabalhando a ideia de eficácia matemática. 

Anabela considera que um comentário que se faça ao aluno no sentido de elogiar a sua 

intervenção é muito proveitoso já que contribuiu para autoestima do aluno, 

concorrendo, assim, para a sua motivação e consequente aprendizagem. No entanto, há 

autores (Hattie & Timperley, 2007) que consideram que quando o foco do feedback se 

centra no aluno (self), este não tem informações relacionadas com o trabalho que se está 

a realizar e, por isso, raramente é convertido num maior compromisso por parte do 

aluno com a aprendizagem. Sublinham que este tipo de feedback pode, por vezes, ser 

contraproducente para determinados alunos que não gostam de se evidenciar perante os 

colegas.  
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2. Desafios associados à regulação das aprendizagens em contexto de 

Congresso Matemático  

Ao longo das reflexões e entrevistas realizadas, Anabela foi partilhando o que 

considerava serem as suas maiores dificuldades na regulação das aprendizagens no 

contexto de CM. Afirma que o maior desafio que pensa encontrar sempre que uma 

turma realiza, pela primeira vez, um CM é conseguir que os alunos comuniquem entre si 

criando uma dinâmica na sala de aula em que as interações aluno/aluno têm um lugar de 

destaque.  

Anabela ponderou estratégias para tentar ultrapassar situações de impasse no caso 

destas ocorrerem: lançar questões desafiantes ou utilizar o comentário de um aluno para 

lançar uma questão que provoque a discussão. Outra estratégia que a professora utiliza é 

a modelação demonstrando aos alunos como devem participar. Considera importante 

desempenhar, nesses momentos, o papel de “congressista”, à semelhança dos alunos, e 

apresentar questões, pedidos de esclarecimentos e dúvidas.  

Outro desafio com o qual se depara no início do ano é o trabalho de grupo em que os 

alunos manifestam alguma dificuldade em discutir ideias e negociar consensos. Anabela 

refere que quando realiza o trabalho de monitorização circulando pelos diferentes 

grupos, vai dando orientações e ajudando os alunos a ultrapassar estas dificuldades.  

A seriação de cartazes é algo que é apontado por Anabela como um problema que tem 

que resolver em todos os CM, experimentando, no entanto, uma sensação de 

insegurança que não consegue ultrapassar.   

Garantir que todos os alunos participem durante a discussão que se pretende que ocorra 

durante o CM é algo que Anabela considera difícil. O professor deve estar atento aos 

alunos que não intervêm, podendo solicitar a sua participação através de uma pergunta 

que lhe é colocada diretamente. No entanto, Anabela sublinha que esta estratégia pode 

ser contraproducente com alguns alunos que são extremamente tímidos e que não 

gostam de se expor. Anabela afirma que nestes casos o professor deve acompanhar mais 

de perto estes alunos, quando se encontram a trabalhar em pequeno grupo, permitindo 

desta forma a comunicação mas num meio mais reservado.  
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A tendência em monopolizar o discurso é outro dos desafios apontados por Anabela e 

que é referido por Alrø e Skovsmose, (2002) como sendo habitual em muitas salas de 

aula. A professora refere que tem que continuar a esforçar-se para não intervir tanto e 

orientar excessivamente o discurso. Afirma que sente sempre a necessidade de fazer 

mais perguntas ou proceder a mais esclarecimentos. No entanto, se o professor aprender 

a dar tempo aos alunos eles também conseguem questionar e explicar (Black, Harrison, 

Lee, Marshall & Wiliam, 2002). 

A gestão do tempo é algo que Anabela também considera um desafio. No entanto, refere 

que já não se sente tão pressionada pelo tempo porque compreendeu que numa 

discussão coletiva se trabalham vários temas permitindo estabelecer conexões 

importantes para uma aprendizagem mais profunda.  
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Anexo 1 - Pedido de autorização à Direção do Agrupamento 
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Anexo 2 - Pedido de autorização aos Encarregados de Educação 
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Anexo 3 – Guião da primeira entrevista 
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Anexo 4 – Guião da segunda entrevista 
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Anexo 5 – Guião da segunda entrevista 
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Anexo 6 – Breve diálogo após a aula 
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Anexo 7 – A tarefa do primeiro Congresso Matemático 

 

O Voo dos Gansos 
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Anexo 8 – A tarefa do segundo Congresso Matemático 

 


