
Teste-piloto ao questionário Q1 – pré-teste e Q2 – pós-teste 

 

(Q1 - Alunos de duas escolas do distrito de Setúbal 

Q2 - uma turma do quinto ano da Escola onde se realizou o estudo que não foi 

incluída na amostra por se ter verificado que integrava apenas alunos provenientes de 

outros agrupamentos – transferidos -  o que correspondia a um dos critérios de exclusão) 

 

Observações: 

Q1 

Questão 2 -  alguns alunos disseram que sentiam falta de mais opções... pois a 

pergunta era formulada em termos de "Áreas de que mais gostaste" e "Áreas de que 

menos gostaste"... " ... há umas áreas de que eu até gostei mas não foi as que gostei mais 

e também não posso dizer que não gostei... e assim não sei o que fazer..."  

  

Questão 4 - Alguma disparidade curiosa entre o gosto pessoal e o que a Mat diria 

sobre eles, levou-me a acrescenter um pedido de justificação (alunos que propõem 3 

assumem que a Mat diz que são alunos Muito Bons... Questionei os alunos sobre a 

disparidade (em alguns casos)  entre a imagem da sua relação com a matemática e o "sou 

um aluno Muito Bom"... "médio" ..."bom". A resposta foi aquela que eu esperava ouvir, o 

que significa que os alunos interpretaram correctamente a diferença entre o sentido da 

pergunta 1 e o da pergunta 4 que são distintos. De qualquer forma, acrescentei apenas um 

pedido de justificação que ponha a claro a noção tão precisa que estas crianças de 9 e 10 

anos já têm entre a diferença do "gostar" e do "desempenho". Isso mostra ao investigador 

que a criança respondeu percebendo o que estava aescrever e as razões/implicações da 

escolha. Eis o que vários alunos disseram que me fizeram assumir que a pergunta 

funciona bem (e as duas funcionam bem em conjunto, porque se completam) e não causa 

dúvidas nas suas mentes: "um menino pode gostar muito da matemática, e depois mesmo 

esforçando-se e fazendo as coisas não conseguir ser um aluno muito bom", "um aluno 

Anexo XIX 



pode não gostar muito duma disciplina como a Matemática mas depois estudar, porque 

tem de ser e ele é responsável, e ter boas notas e ser um aluno muito bom", "eu nunca 

gostei muito de matemática mas sempre fui uma aluna muito boa porque estudava muito 

e fazia bem feito tudo o que a professora pedia". As restantes respostas vão todas neste 

sentido: eles parecem ter percebido que uma coisa era a sua relação afectiva com a 

disciplina e a imagem que tinham dela, outra eram as notas e os resultados.  

 

Q2 

Sendo os questionários Q1 e Q2 semellhantes, os alunos evidenciaram ter 

compreeendido a diferença entre os momentos a que se referiam um e outro, sendo que o 

Q2 se referia à experiência tida durante o 5.º ano de escolaridade (interroguei oralmente 

os alunos sobre esse assunto).  Três alunos perguntaram se podiam colocar mais ou 

menos do que três disciplinas preferidas, tendo a resposta sido positiva. Esse 

esclarecimento prévio foi depois feito na aplicação de todos os questionários às turmas 

que integravam a amostra. 

 

 

Não existiram mais ocorrências, para além das descritas, dignas de nota que 

tenham influenciadoa  alteração da estrutura do questionário. 


