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Resumo

No âmbito de uma investigação de natureza interpretativa mais alargada, para
obtenção do grau de doutor, incluída no projecto AREA1, apresenta-se a prática
avaliativa de uma professora de Matemática do ensino secundário, Maria. Num contexto
de trabalho colaborativo, procura-se compreender a natureza e as características das
práticas avaliativas de professores de Matemática que promovem a auto-regulação da
aprendizagem matemática pelos alunos; os constrangimentos que encontram e como os
ultrapassam; e a forma como as práticas avaliativas são integradas no quotidiano da sala
de aula. Os primeiros resultados indicam que as práticas avaliativas promotoras da autoregulação são de natureza intencional e interactiva, e têm implicações no processo de
ensino e no processo de aprendizagem. No entanto, são de difícil concretização e
requerem o envolvimento do professor em trabalho adicional para a preparação e
fornecimento de feedback escrito, bem como o envolvimento dos alunos.
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Introdução
A professora Maria é uma das professoras participantes numa investigação para
a obtenção do grau de doutor pelo primeiro autor. Nesse estudo, procura-se
compreender as práticas avaliativas de professores de Matemática do ensino secundário,
concebidas com o propósito de promover a capacidade auto-reguladora do aluno face à
sua aprendizagem matemática. É uma investigação realizada ao longo de dois anos
lectivos (2008/2009 e 2009/2010) para compreender e aprofundar o conhecimento sobre
as formas de actuação do professor de matemática em sala de aula, os tipos de
experiências matemáticas que favorecem o desenvolvimento da auto-regulação das
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Projecto financiado pela FCT de 2008-10 (nº PTDC/CED/64970/2006), http://area.fc.ul.pt/pt/. No
projecto AREA, investigadores e professores têm vindo a desenvolver, implementar e avaliar práticas
avaliativas ao serviço da aprendizagem, quer na Educação Pré-Escolar e no 1.º ciclo, em geral, quer nos
restantes ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário, em Matemática.
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tarefas matemáticas, pelos alunos, e os constrangimentos que os professores de
matemática enfrentam aquando da implementação destas práticas.
Nesta comunicação é analisada apenas a prática avaliativa de Maria. Como
professora do ensino secundário, Maria tem a intencionalidade de desenvolver a
capacidade de auto-regulação das aprendizagens matemáticas, pelos alunos, numa turma
do 11º ano, em Matemática A.
Este estudo ganha, também, pertinência pela necessidade de repensar as práticas
uniformes e pobres de avaliação (Abrantes, 2002; Santos, 2005), que não estão de
acordo com os documentos curriculares em vigor (Fernandes, 2005; Santos, 2004) e não
respondem, actualmente, às heterogeneidades dos sistemas educativos (Guimarães,
2003).
A prática lectiva

Na prática lectiva de sala de aula, o professor concretiza e ajusta uma série de
acções, por si, planeadas (Schön, 1991). Faz sucessivas avaliações. Muda de direcção e
toma decisões, implementa uma verdadeira prática avaliativa. Trata-se de uma
planificação dinâmica, que vai evoluindo a partir da fase de preparação da aula, e é
reajustada aquando da sua concretização. Reflexão após reflexão, de avaliação em
avaliação, o professor modifica a sua planificação, através das sucessivas avaliações,
constrói cenários em que os alunos aprendem. Esta avaliação, na maior parte das vezes,
é apenas uma recolha não organizada de alguns indicadores, informal, e não registada,
que fornece evidência sobre o impacto que a planificação tem na consecução das
aprendizagens esperadas. Como resultado, o professor equaciona, rapidamente,
alternativas. Esta é a assumpção de que a regulação das aprendizagens é um processo de
avaliação formativa, uma prática avaliativa de natureza interactiva e intencional, e tem
implicações directas no ajuste do processo de ensino e aprendizagem (Stiggins, 1995;
Santos, 2005).
O professor tem um papel essencial na construção de contextos que facilitem o
desenvolvimento de atitudes de auto-regulação (Santos, 2002). Vários são os desafios
que se lhe colocam. Por um lado, se o desenvolvimento de competências se faz
trabalhando com situações novas e complexas, isso exige naturalmente que o professor
proponha, regularmente, aos alunos, problemas (Santos, 2003). Assim, impõe que o
professor seja capaz de construir problemas complexos, não rotineiros e pertinentes.
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Muito embora se tenha, nos últimos anos, verificado um aumento significativo de
materiais disponíveis para a sala de aula, para uso dos professores, não há qualquer
dúvida que são os exercícios rotineiros, aqueles que existem em maior quantidade
(Santos, 2003). Assim, planificar, fazendo recurso de forma continuada a situações não
rotineiras, certamente, traz um acréscimo de trabalho e de dificuldade para o professor.
Por outro lado, cabe ao professor ter uma prática pessoal do uso do conhecimento em
acção (Santos, 2003). Também, a gestão de uma aula em que se trabalham tarefas de
natureza mais aberta é, certamente, mais exigente do que aquelas em que o professor
pode ter o controlo sobre todo o desenvolvimento do trabalho. Por muito cuidado, e
aprofundamento, que seja dado à planificação, não é nunca possível prever todas as
questões e vias de solução da tarefa proposta, caso ela seja realmente aberta.
Entende-se como prática avaliativa o conjunto de acções que permitem a recolha de
informação sobre a aprendizagem para possibilitar, quando necessários, ajustes
fundamentados no processo de ensino e para dar feedback aos alunos, sobre o seu
progresso. Assume-se, nesta perspectiva, a integração entre os processos de ensino,
aprendizagem e avaliação, em que o aluno tem um papel importante na concretização
das aprendizagens ao questionar, procurar estratégias, auto-avaliar-se, confrontar as
dificuldades com as ferramentas que tem para as ultrapassar e procurar percursos
alternativos, empenhando-se com afinco na concretização do que é o seu objectivo.
Procura-se, desta forma, promover a aprendizagem através da reflexão sobre a
aprendizagem (Zimmerman, Kitsantas & Campillo, 2005).
Assim, as práticas avaliativas assumem um papel de destaque na concretização da
aprendizagem matemática do aluno, por permitirem regular o ensino e a aprendizagem
(Santos, 2005). Ao desenvolver-se uma abordagem integrada dos processos de ensino,
de aprendizagem e de avaliação promove-se a responsabilização do aluno, e a sua
consciencialização enquanto aprendente, de forma a orientar e (re)orientar o processo de
ensino e aumentar o desempenho matemático do aluno.
Segundo Santos (2003), a interacção escrita constitui uma forma de levar à prática
uma avaliação ao serviço da regulação. O feedback escrito, também pode ser de
diversos tipos e pode ser adequado, ou não, aos fins a que se destina (Dias & Santos,
2009). São comentários, usualmente, feitos sobre produções escritas dos alunos que
tomam como referência os critérios de avaliação definidos para cada tarefa. Mas, o
objectivo é orientar o aluno e promover a reflexão sobre o seu próprio trabalho.
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Segundo Dias e Semana (2009), o fornecimento de feedback escrito e oral favorece a
aprendizagem porque os alunos apresentam produções de qualidade progressivamente
superior. No caso dos relatórios, num estudo realizado por Menino (2004), a redacção
de comentários evidencia-se como uma tarefa difícil para os professores, sendo mesmo
criadora de dilemas.
Pinto e Santos (2006), a propósito da avaliação numa perspectiva formativa,
apontam algumas dificuldades, no desenvolvimento de práticas de avaliação formativa:
a sistematização da informação, em situações mais informais de avaliação; a sobrecarga
de trabalho que a avaliação formativa acarreta, porque, aumenta os momentos de
avaliação; uma desconfiança nos instrumentos não tradicionais e nos processos
informais de avaliação. Para os mesmos investigadores, mesmo nas situações em que se
experimenta ou inova em avaliação, avaliar e aprender aparecem como duas dimensões
pedagógicas relativamente distintas.
Assim, cabe ao professor ser capaz de agir na acção, tomando novas decisões ou
dando novos rumos à aula, que vá ao encontro dos interesses e desenvolvimentos
intelectuais dos alunos. Estamos, obviamente, a supor que a aula está centrada no aluno,
não se sobrepondo o professor ao natural processo de aprendizagem dos seus alunos.
Auto-regulação da aprendizagem

O conceito de auto-regulação tornou-se popular na década de 80, do século
passado, por enfatizar a emergência da autonomia e da responsabilidade dos alunos
acerca da sua própria aprendizagem. O conceito de regulação pretende incluir
estratégias cognitivas, metacognitivas, e de motivação, para as quais contribui a
interacção (Paris & Byrnes, 1989; Pressley, 1995; Zimmerman, 1989). A expressão auto
enfatiza o agente da própria aprendizagem; regulação procura dar respostas às metas,
tácticas e percepções de cada indivíduo para atingir o seu objecto – a concretização de
uma tarefa. Vários investigadores (citados em Schunk & Zimmerman, 1998) dedicaramse ao estudo da auto-regulação nas duas vertentes principais: por um lado, um objectivo
de ensino, pela promoção da autonomia e da motivação; por outro lado, a sua natureza
integradora, através das potencialidades que cria para ajudar, nomeadamente na
resolução de problemas, no desenvolvimento de estratégias investigativas, na
interpretação de resultados.
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Uma primeira aproximação ao que se entende por auto-regulação em
Matemática foi apresentada por Schoenfeld (1992, p. 358): "compreensões e
sentimentos individuais que moldam as formas como cada um conceptualiza e se
envolve no comportamento matemático". É uma perspectiva psíquica, mas que poderá
ajudar a compreender as acções de professores e de alunos nos processos de ensino e
aprendizagem. Actualmente, as orientações curriculares (ME, 2007; ME, 2004)
preconizam que aprender implica ter conhecimento e compreensão e não apenas
informação (NCTM, 2007). Segundo Schwarzkopf (2007), o processo de aprendizagem
tem três componentes funcionais: os símbolos necessários para apresentar o
conhecimento dentro de algum contexto; o contexto de referência para servir de base
para a compreensão; e a interpretação dos símbolos e da estrutura teórica que dá a
possibilidade de operar de um modo significante, num dado contexto. Segundo outros
investigadores (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990) para a aprendizagem autoregulada contribuem os antecedentes do aluno, os seus conhecimentos prévios, as suas
estratégias de aprendizagem, a auto-observação, o auto-juízo, a auto-correcção, e os
contextos – onde se poderão incluir o feedback que é proporcionado para reorientar os
processos usados na concretização de uma tarefa. Esta referência enfatiza que o aluno
pode desenvolver a sua capacidade de auto-regulação, ao longo do tempo, e em contacto
com tarefas diversificadas, de nível elevado (Stein & Smith, 1998).
A auto-regulação está ligada à capacidade do aluno fazer ajustes no seu processo
de aprendizagem, em função do feedback e da observação da sua progressão na
aprendizagem. As fases deste processo podem ocorrer de forma simultânea, numa
interacção entre os diferentes processos e componentes do processo, de forma cíclica,
não necessariamente hierarquizada. A fase prévia é a fase da planificação, em que o
aluno decide o que vai fazer numa determinada situação de aprendizagem e como o vai
fazer; a fase de realização ou de controlo volitivo, refere-se aos processos que ocorrem
durante a aprendizagem, será a fase de execução em que o aluno põe em prática uma
série de acções e estratégias; a fase de auto-reflexão diz respeito às reacções e reflexões
do aluno no final da tarefa, com vista à sua avaliação.
Para aprender eficazmente, o aluno necessita compreender as estratégias a que
pode recorrer, colocando-as ao seu serviço, assim como ser capaz de seleccionar as mais
adequadas, monitorizando e avaliando o uso que delas faz (Zimmerman, 1990). Daí,
estes processos de auto-regulação serem, intrinsecamente, cíclicos e interdependentes
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com três fases: fase prévia; fase de controlo volitivo; e fase de auto-reflexão. Todos
estes processos, auto-reflectidos, influenciam a fase prévia seguinte, tendo um grande
impacto sobre as acções futuras do aluno e a qualidade da sua auto-regulação. Isto pode
ser observado no quadro seguinte, onde são apresentadas as diferentes fases da autoregulação da aprendizagem e os respectivos sub-processos:
Quadro 1: Fases e sub-processos da aprendizagem auto-regulada

Previsão (fase prévia)

(Adaptado de Zimmerman, 2000)
Realização (controlo volitivo)

Auto-reflexão

- Análise de tarefa
- Estabelecimento de
objectivos
- Planeamento estratégico

- Auto-controlo
- Auto-instrução
- Imagens
- Focalização da atenção
- Estratégias da tarefa

- Auto-julgamento
- Auto-avaliação
- Atribuições causais

- Crenças auto-motivacionais
- Auto-eficácia
- Expectativas de resultados
- Interesse e valor intrínseco
- Orientação para objectivos

- Auto-monitorização
- Auto-recordação
- Auto-experimentação

- Auto-reacção
- Auto-satisfação

Metodologia

Nesta investigação utiliza-se o paradigma interpretativo, numa metodologia de
natureza qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994). No estudo mais alargado, participam
dois professores do ensino secundário, embora, para esta comunicação, apenas seja
analisado parte de um deles – Maria. O primeiro autor trabalhou durante dois anos
lectivos, 2008-2010, num contexto de trabalho colaborativo, com os dois professores,
em que se conceberam práticas avaliativas, se concretizaram e, posteriormente, foram
objecto de reflexão. A estratégia de trabalho colaborativo surgiu da necessidade de
construir um sentido comum e partilhado de avaliação e de planificação de aulas, e,
ainda, de partilhar os problemas e as dúvidas que surgiam ao longo do desenvolvimento
do projecto. O investigador, como observador participante, é o único que participa, em
parceria com o professor titular da turma, nas aulas em que as tarefas planificadas são
implementadas.
Neste texto, analisam-se os dados obtidos através da observação e do registo
áudio de duas aulas, posteriormente transcritas, e de duas sessões de trabalho, da
entrevista à professora Maria, dos documentos das práticas lectivas e dos produtos do
trabalho realizado por um grupo de alunos, face a uma tarefa proposta. Na análise de
6

dados foram tidos em conta os domínios: a planificação, a prática avaliativa e a
reflexão.
Apresentação e discussão de resultados
A professora. Maria é uma professora com vinte e cinco anos de serviço. A sua
formação inicial é o bacharelato em engenharia civil do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, tendo realizado a profissionalização em exercício em 2000. Na
escola, assumiu o cargo de directora de turma, mais do que uma vez, e de representante
do departamento curricular de Matemática, elemento do conselho pedagógico, elemento
do Conselho Directivo e da Assembleia de Escola. Nos últimos anos, tem integrado a
equipa do secretariado de exames e sido correctora de exames de Matemática A – 12º
ano. Em 2008/2009, fazia parte da Assembleia Constituinte e era directora, ao nível de
escola, do curso profissional de informática de gestão. Ao nível da actividade lectiva,
leccionou o 3.º ciclo nos primeiros anos de profissão, mas, ultimamente, tem leccionado
apenas no ensino secundário. Relativamente à preparação das aulas, Maria destaca a
preocupação com o rigor científico dos conceitos matemáticos, em paralelo com a
diversificação das actividades em aula, e a não leccionação de aulas expositivas.
Segundo as suas afirmações, começa a aula com uma pequena actividade de
investigação, ligada ao real, sempre que possível, de seguida, faz uma generalização dos
conceitos envolvidos, e propõe tarefas, em que os alunos investigam e registam as
conclusões sob a forma de pequenos relatórios e/ou composições. Esta professora
considera que a prática avaliativa é uma tarefa complicada, mas necessária para a
regulação das aprendizagens. Na sua opinião, a avaliação das aprendizagens faz-se pela
inclusão de muitas e diversificadas vertentes, que tenta utilizar. No entanto, destaca o
envolvimento dos alunos na aprendizagem como a parte mais importante da sua prática
avaliativa de sala de aula.
A preparação da prática. A tarefa foi adaptada do livro Matemática Questões
de Exame do 12.º ano (GAVE, 2009). Apresentam-se, a seguir, os dois itens analisados:
a) Sem recorrer à calculadora, a não ser para efectuar eventuais cálculos
numéricos, determine a distância máxima e a distância mínima da Terra
ao Sol. Apresente os valores pedidos em milhões de quilómetros,
arredondados às décimas.
b2) Sabe-se que a última passagem da Terra pelo periélio ocorreu a uma
certa hora do dia 4 de Janeiro. Determine a distância a que a Terra se
encontrava do Sol, à mesma hora do dia 14 de Fevereiro. Apresente o
resultado em milhões de quilómetros, arredondado às décimas. Nos
valores intermédios, utilize, no mínimo, quatro casas decimais.
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Nota: a resolução da questão envolve uma equação que deve ser
resolvida graficamente, com recurso à calculadora, nomeadamente o
gráfico, ou gráficos, obtido(s), bem como coordenadas relevantes de
algum, ou de alguns, ponto(s).
A opção de Maria deriva de entender que os alunos mostravam algumas
dificuldades em distinguir o tipo de resposta a itens que requeriam o uso, e a itens que
não requeriam o uso, da calculadora:
Penso que podemos ir por aí. Eles [os alunos] não sabem fazer a
distinção! Há sempre alguma coisa que está incompleta. Umas vezes não
têm o gráfico ou a janela, sei lá, dão só a resposta e mais nada. (sessão de
trabalho, 28/10/2009)
O aspecto referido por Maria é uma preocupação sua, mas, também, é um
objectivo curricular do ensino secundário, em Matemática A. Segundo o programa da
disciplina, o aluno deve registar, por escrito, os comentários e as observações realizadas
na calculadora, e descrever com cuidado as propriedades constatadas, justificando
devidamente

as

suas

conclusões

relativamente

aos

resultados

esperados,

“desenvolvendo-se assim tanto o espírito crítico como a capacidade de comunicação
matemática” (ME, 2004, p. 22).
Na pesquisa que realizou para a selecção da tarefa a propor aos alunos, Maria
estabeleceu alguns critérios. Para além de ser um problema da vida real, com as
necessárias adaptações, Maria pretendia que a situação proporcionasse, aos alunos, a
oportunidade de se esforçarem na compreensão da tarefa. Entre as razões apontadas por
Maria, está, também, a necessidade de os alunos responderem, sem ajuda, às questões
da avaliação sumativa formal (testes escritos em tempo limitado):
Maria – E depois? Estes [problemas] aqui [no manual], que a gente ainda
não fez na aula, também, os alunos não têm obrigação de fazer.
Investigador – Podemos fazer, escolhe-se um deles.
Maria – Este ano, será que vem algum no teste intermédio? Quase todos
os testes têm um deste tipo.
Investigador – Podemos procurar nos testes intermédios.
Maria – Mas, tu ensinas a fazer isso? Olha, com calculadora, e sem
calculadora, o processo de resolução é diferente. Eles [os alunos]
precisam saber o que é a pergunta, compreender, e como lhe devem
responder. É muita coisa! (sessão de trabalho, 28/10/2009)
Para além da selecção da tarefa, Maria, também, referiu a interacção entre
professor e aluno como um aspecto de destaque. Foi discutida a forma de apoio a dar
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aos alunos enquanto se envolviam na tarefa, a realização da tarefa em duas fases, e em
díade, com a produção de um documento escrito por cada grupo de alunos 2 alunos:
Maria – Pronto. E depois isto também é importante. A pessoa ir dando
dicas. É porque eles, assim, se sentirem dificuldade em perceber,
perguntam. Os miúdos estão mais à vontade. Estão mais…
empenhados… sabem que podem contar comigo.
Investigador – Vamos ajudando, mas eles têm de registar tudo para
percebermos as verdadeiras dificuldades.
Maria – Pois, ai é que está. Já é difícil a gente conseguir ver o que eles
fazem, todos, sozinhos? Em pares? E quando perguntarem, todos ao
mesmo tempo.
Investigador – Pode haver a segunda versão. E aí, percebemos melhor as
dificuldades, os avanços e os recuos.
Maria – Ai é que … a pessoa tem um bocado de medo. Não é? (sessão de
trabalho, 28/10/2009)
Por um lado, para Maria, na avaliação, é preciso experimentar, no entanto,
apresenta algumas resistências ao trabalho em pares, em duas fases. Por outro lado, ela
acha que o professor, às vezes, assume o papel de quem valoriza apenas o resultado
final e, na sua perspectiva, o professor durante a aprendizagem é co-responsável pelas
produções do aluno:
Maria - Para que este tipo de avaliação [formativa] se concretize, é
forçoso que o professor assuma o papel de regulador das aprendizagens e
não de “carrasco”, que penaliza o aluno com uma classificação
(qualitativa ou quantitativa) atribuída a uma determinada tarefa, e volta a
penalizá-lo quando a adiciona com outra, posteriormente, fazendo a
média das duas, ainda que o aluno tenha progredido na aprendizagem.
Como eu já li. O professor tem de dar mais atenção à evolução do aluno e
assumir a responsabilidade de o fazer evoluir. E valorizar isso! (sessão de
trabalho, 14/10/2009)
Além disso, Maria salientou a postura do professor quando evita dar feedback às
respostas dos alunos, e os incita a melhorar os seus trabalhos, dando-lhes espaço para
comentarem as ideias uns dos outros:
Maria - Utilizar sempre comentários que dão um reforço positivo ao
trabalho já, anteriormente, feito, incentivando os alunos a reanalisar as
suas respostas, sem apontar os erros graves e indicar pistas para corrigir o
erro, mas sem incluir a correcção do erro, são aspectos que me tocaram,
nas leituras que fiz, para a melhoria dos desempenhos dos alunos no
trabalho matemático, em especial se tiverem oportunidade de o fizer em
trabalho de grupo. (sessão de trabalho, 14/10/2009)
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A prática avaliativa desenvolvida. A tarefa foi proposta aos alunos nos últimos
quarenta e cinco minutos de uma aula de noventa minutos. Durante a realização da
tarefa, a professora forneceu feedback oral aos alunos. Os alunos trabalharam em díade,
e entregaram, à professora, uma produção por cada grupo de dois alunos. A professora
forneceu feedback escrito e, imediatamente, na aula seguinte, nos primeiros quarenta e
cinco minutos da aula, os alunos produziram a versão final dos trabalhos (Figura 1).

A actividade matemática de resolução da tarefa

Trabalho
dos alunos
(1ª versão)
Níveis de
concretização
estabelecidos
pela
professora

Feedback
(oral e escrito)
fornecido pela
professora

Trabalho
dos alunos
(final)

Figura 1: A prática avaliativa

Em particular, durante a realização da tarefa, a professora esclareceu algumas
dúvidas de interpretação da figura. Mas, essencialmente, Maria remeteu os alunos para a
figura, que acompanhava a questão:
Aluno 1 – Já sabemos que devemos trocar o X, mas por quanto?
Maria – Olhem lá, para figura! Onde começa o X? O que é o X?
Aluno 2 – Nunca fizemos isto! Mas, sei que trocamos o X e vai dar o
resultado.
Maria – Experimentem! E pensem! (aula da Maria, 2/11/2009)
Apesar de a professora ter alertado, no início da realização da tarefa, para a
apresentação das dificuldades e das tentativas falhadas, os alunos optaram por
apresentar na sua resolução, apenas o que lhes parecia estar correcto (Figura 2):
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Figura 2: Primeira produção do grupo de alunos A

A professora forneceu feedback escrito à primeira produção dos alunos. Na forma
escrita, Maria procurou, à semelhança do que tinha acontecido na aula, fazer alguns comentários
e exclamações para que os alunos reanalisassem, tanto a pergunta, como a resposta dada
(Figuras 3 e 4):

Figura 3: Primeira produção do grupo de alunos A, com feedback escrito dado pela professora
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Figura 4: Primeira produção do grupo de alunos A, com feedback escrito dado pela
professora

Na segunda aula, os alunos não solicitaram a professora para completar a
resolução da tarefa, e centraram-se nas respostas a dar aos comentários e às
exclamações fornecidos através do feedback na forma escrita, por Maria. É de notar que
os alunos, na sua segunda produção, na questão de recurso à calculadora, incluíram os
gráficos obtidos na calculadora, mas excluíram a parte que diz respeito à comunicação
escrita, e que estava incluída na sua primeira produção (Figura 5):

Figura 5: Segunda produção do grupo de alunos A
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A reflexão após a acção. Maria, ao analisar as produções dos alunos,
comparando a primeira com a segunda, salienta que os documentos escritos não
reflectem as aprendizagens realizadas:
Os alunos não fizeram só isto! Há coisas que aprenderam e não podemos
ver. Eles têm que saber estes truques de trabalhar com…duas fases, por
exemplo. Isto dá-lhes uma bagagem para a frente que… Na próxima
completam a resposta e não substituem. (sessão de trabalho, 3/11/2009)
O aspecto realçado por Maria está relacionado com o impacto da interpretação
do feedback escrito, neste grupo de alunos. Na questão com calculadora, os alunos,
deste grupo, substituíram o que tinham realizado na primeira produção pelo gráfico.
Maria não esperava que isso acontecesse:
Nunca me passava pela cabeça que não completassem… o feedback é
para tornar o trabalho melhor… quase perfeito! De qualquer forma, é
aprendizagem, para mim, e para eles [os alunos]. (sessão de trabalho,
3/11/2009)
Esta turma não tinha por hábito a realização de trabalhos em duas fases, mas
Maria referiu que, para si, esse não foi o aspecto essencial desta tarefa. Na opinião de
Maria, esta tarefa serviu para que os alunos distinguissem, através da reflexão sobre o
trabalho realizado, dois tipos de resolução de uma tarefa. A observação dos trabalhos
dos alunos possibilitou que Maria, também, reflectisse sobre as suas práticas avaliativas
de sala de aula, nomeadamente, questionando o impacto do feedback e a sua postura:
Às vezes não me apercebo das dificuldades dos alunos. Olhando para isto
[as produções dos alunos], fico a pensar… agora, sei quais são os pontos
em que devo insistir, e quando não faço esta recolha dos trabalhos?
(sessão de trabalho, 3/11/2009)
Em forma de balanço final do trabalho desenvolvido em torno da desta tarefa,
Maria destacou, como aspectos limitadores, o elevado número de alunos da turma,
tendo em conta a observação que deve fazer em sala de aula, e a quantidade de trabalhos
que tem para ver, sempre que implementa experiências deste tipo. Como positivo,
salienta o impacto na aprendizagem, afirmando que “os frutos” desta experiência não
são reconhecíveis no imediato, mas a longo prazo.
Conclusões

Um primeiro aspecto a destacar é a intencionalidade da professora na realização
de actividades que promovem a auto-regulação das aprendizagens, pelos alunos (Santos,
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2005). Maria assumiu, em parte, a sua vontade de desenvolver nos alunos a capacidade
de dar respostas diferenciadas a questões que envolvem, ou não, a calculadora. Esta
prática, integrada no processo de ensino, serviu para que os alunos se empenhassem na
resposta a um problema que, frequentemente, são confrontados em situação de
avaliação sumativa formal (teste escrito em tempo limitado). É salientado, por Maria,
que uma tarefa isolada não resulta na aprendizagem dos alunos. Mas, a longo prazo, a
própria Maria salienta que, assim, ficou a conhecer as dificuldades dos alunos, a este
nível, e que esta experiência resultou tanto para a aprendizagem, como para a sua
prática avaliativa (Stiggins, 1995; Santos, 2005). A compreensão das dificuldades,
segundo a Maria, levou-a a reflectir sobre a necessidade de alterar o processo de ensino.
Sendo uma prática avaliativa intencional, também, é interactiva (Zimmerman,
1989). Maria prestou apoio aos alunos, em sala de aula, e atribuiu feedback oral e
escrito às produções dos alunos. Na atribuição de feedback surgiram algumas
dificuldades. Na forma oral, Maria procurou não orientar demasiado os alunos na
realização da tarefa. Na parte escrita, o feedback não foi entendido como ela esperava
que o fosse (Menino, 2004). Tanto um aspecto, como o outro, estão relacionados com a
comunicação entre professor e aluno, e com os papéis de cada um no processo de ensino
e aprendizagem. Como, também é referido por Pinto e Santos (2006), mesmo nas
situações em que se experimenta ou inova em avaliação, avaliar e aprender aparecerem
como duas dimensões pedagógicas relativamente distintas, daí a reacção dos alunos do
grupo A aos comentários da professora. Os comentários foram assumidos como uma
imposição de correcção. No entanto, para a professora, a segunda produção teve um
papel importante, para a sua percepção acerca destes acontecimentos.
Na escolha da tarefa, Maria teve em consideração a necessidade de confronto
dos alunos com tarefas de dificuldade não elementar que exijam a compreensão, e a
reflexão, o que é coerente com o estabelecido por Stein e Smith (1998), e é um meio
privilegiado para promover a auto-regulação (Zimmerman, Kitsantas & Campillo,
2005). É de notar que os alunos manifestaram alguns indicadores de auto-regulação da
aprendizagem matemática. Por exemplo, na fase prévia, e na fase de controlo volitivo
(Zimmerman, 2000), identificam-se a análise da tarefa; o auto-controlo; a autoinstrução; a implementação de algumas estratégias da tarefa.
Na realização desta experiência, verificaram-se alguns constrangimentos, que
Maria identificou, por um lado estarem relacionados com questões organizacionais, o
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número de alunos por turma, o tempo disponível para fornecer feedback escrito às
produções dos alunos e, por outro lado, os que se focam no papel do aluno e no
desempenho, associados à compreensão do feedback e ao significado atribuído aos
comentários da professora. O contexto de trabalho, em que se desenvolveu este estudo,
possibilitou a ultrapassagem de parte das dificuldades da professora, pela oportunidade
de reflexão e discussão que desencadeou (Abrantes, 2002).
As práticas avaliativas que promovem a auto-regulação são intencionais e
interactivas. No entanto, uma acção isolada tem pouco impacto no desenvolvimento da
capacidade de auto-regulação das aprendizagens matemáticas, pelo aluno. Estas práticas
devem ter um carácter sistemático e incluir tarefas diversificadas. Nesta abordagem, os
papéis do professor e do aluno são distintos dos que, habitualmente, lhes são atribuídos.
No ensino, o professor dá especial atenção à selecção das tarefas, ao feedback fornecido
às produções do aluno e à recolha de informação sobre a concretização das
aprendizagens. Na aprendizagem, o aluno vive um processo de avanços e recuos, que
requer várias fases (planificação; execução; e reflexão).
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