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Resumo 

 O presente trabalho assume-se como um contributo para o desenvolvimento do 

pensamento crítico em contexto educativo no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (CEB), 

designadamente na área da Matemática. Com esse propósito, recorreu-se ao 

questionamento com o intuito de construir questões promotoras do desenvolvimento do 

pensamento crítico dos alunos.  

 Tendo em conta que o pensamento crítico integra a família de capacidades 

cognitivas superiores, juntamente com a tomada de decisão e resolução de problemas, 

procurou-se potenciar, também, estas duas competências.  

 A aprendizagem, baseada na resolução de problemas, procura promover o 

pensamento crítico dos alunos e competências essenciais para a aquisição de novas 

técnicas e novos conhecimentos, fulcrais e necessários, para colmatar os obstáculos que 

surgirão no decurso da vida de qualquer cidadão.  

 A utilização de instrumentos com caraterísticas e formatos diferentes, isto é, 

questões cujos propósitos sejam valorizar e avaliar a leitura dos enunciados dos 

problemas e a sua interpretação, pretende obter respostas alargadas, nas quais, os 

alunos, exponham as suas opiniões, pontos de vista e argumentos que os sustentem.  

 No presente trabalho partilhamos, também, uma experiência de ensino realizada 

numa turma de Matemática, com 23 alunos, do 5.º ano de escolaridade do 2.º CEB, na 

qual se implementaram três questões aula. A metodologia utilizada foi de natureza 

qualitativa e interpretativa, recorrendo ao design de estudo de caso. No processamento 

dos dados, relativos à análise das respostas às questões aula, usou-se a análise de 

conteúdo, formulando categorias de análise a posterior, apresentando exemplos 

elucidativos de cada uma das categorias.   

 Com o intuito de manter sempre o questionamento presente de forma apoiar o 

aluno na realização das suas atividades, apresenta-se a proposta de um guião de apoio à 

resolução de problemas. Com a futura implementação deste recurso, pretende-se aferir o 

seu impacto na evolução da reflexão e metacognição do aluno, ajudando-o a selecionar 

e a realizar um conjunto de ações por forma a chegar à solução ótima. Neste processo, 

desenvolverá as suas competências de raciocínio, análise, reflexão, compreensão, 

interpretação, tomada de decisão e a sua capacidade de pensamento crítico.  

 

Palavras-Chave: Pensamento crítico; Questionamento; Questão aula; Guião de apoio; 

Resolução de problemas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 This work is assumed as a contribution to the development of critical thinking in 

educational context in 1st and 2nd cycles of Basic Education, focusing particularly 

mathematics’ area.  In this context, was used questioning in order to build questions that 

can promote the critical thinking’s development of the students. 

 Given that critical thinking is part of the higher cognitive abilities family along 

with decision-making and problem solving, this two skills were promoted also. 

 Learning based on problem solving, seeks to promote students’ critical thinking 

and some essential key competences, in order to acquire necessary new techniques and 

knowledge to overcome the obstacles that arise during the life time of any citizen.   

 The use of instruments with different features and formats, which the main 

purpose is to value and evaluate the reading of the statements of the problems and their 

interpretation, seeks for extended answers which exposed opinions, point of views and 

arguments that support them. 

 In the present work we share also a teaching experience carried out in a math class 

with 23 students of the 5th grade of Basic Education’s 2nd cycle, in which was 

implemented three end of lession tasks. The methodology was qualitative and 

interpretative, using the case study design. In data processing related to the analysis of 

the class end of lession tasks responses, was used content analysis, and we present 

examples that represent each one. 

 In order to always keep the question design present to support the student in 

carrying out his activities, a support problem solving script is proposed. With the future 

implementation of this feature is intended to study its impact on the reflection and 

metacognition student’s evolution, helping him to select and perform a set of actions in 

order to reach the optimal solution. In this process, students will develop their thinking 

skills, analysis, reflection, understanding, interpretation, decision making and critical 

thinking skills.  

 

 

 

 

Keywords: Critical thinking; Questioning; End of lession task; Script support; Problem 

Solving.  
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Introdução 

Mais do que formar cidadãos detentores de saberes estáticos, pretende-se, 

atualmente, que os sistemas de ensino e formação, preparem os alunos para 

desempenharem atividades complexas em diferentes contextos. Para além disso, que 

sejam capazes de resolver problemas desafiantes apresentando soluções inovadoras, 

implicando, assim, que se considerem as competências do pensamento crítico como o 

suporte em todos os níveis de ensino. 

O gosto por novos desafios, como a preferência pela área da Matemática e pelo 

pensamento crítico, em contexto de sala de aula, estimulado pela capacidade de 

questionar e argumentar, justifica a opção por este tema. Escolha reforçada após 

conhecer o trabalho do Practicing the Art of Critical Thinking in the web (webPACT) 

da UTAD e de um grupo em Aveiro que se debruçam sobre esta temática. 

A necessidade de as crianças aprenderem desde cedo, a colocar as suas próprias 

questões, a encontrar e fundamentar argumentos, a tomar decisões sobre o que devem 

fazer ou em que acreditar, constitui um dos principais objetivos deste trabalho, assim 

como, estimular os seus bons hábitos de pensar. Neste sentido, procurou-se demonstrar 

que, o pensamento crítico, juntamente com a tomada de decisão e resolução de 

problemas, fomenta a autonomia dos alunos e o seu raciocínio crítico. Estas 

competências estabelecem os alicerces para o sucesso nas suas aprendizagens, assim 

como, nos múltiplos e complexos desafios que vão enfrentar durante a sua vida.   

No presente trabalho, apresentam-se algumas estratégias e instrumentos, cujo 

objetivo reside na vontade de ajudar o professor a incrementar o pensamento crítico nas 

suas aulas. Como por exemplo, através, do questionamento, da ferramenta educacional 

ArguQuest e da abordagem FRISCO, que potenciam nos alunos o gosto pelo 

questionamento e pela argumentação. No entanto, para que a sua aplicação seja eficaz, o 

professor deverá estar, devidamente, preparado e conhecer estas temáticas. Desta forma, 

poderá estruturar, previamente, a estratégia a utilizar, para que as competências 

cognitivas dos alunos sejam promovidas. Para além destas estratégias, apresentam-se as 

taxonomias1, como a de Ennis (1985), de Bloom (1956) e Biggs e Collis (1982), assim 

como, testes de pensamento crítico, mostrando a possibilidade de um ensino e avaliação 

consistentes, explícitos e sistemáticos do pensamento crítico.  

                                                           
1   Terminologia conceptual baseada em classificações estruturadas e orientadas para definir algumas 
teorias instrucionais. 



 

 

 

 Também o questionamento, pautado pela construção de questões 

impulsionadoras do desenvolvimento do pensamento crítico, juntamente com o trabalho 

do professor, evidenciaram a clara pretensão de investigar o questionamento e as suas 

contribuições para a progressiva evolução da aprendizagem dos alunos. 

De entre os vários motivos enunciados, que incentivaram este trabalho, destaca-

se o facto de, a Prática de Ensino Supervisionada (Estágio I e Estágio II) ter permitido 

identificar algumas lacunas na resolução de problemas, no que diz respeito a aspetos 

fundamentais de interpretação, e compreensão dos enunciados, e posterior procura 

entusiasta pela solução que motivou, em grande medida, a vontade de superar esta 

problemática com novas estratégias.  

Visto que este trabalho apresenta uma feição dissertativa e investigativa, 

procurou-se organizar a informação em duas partes, a componente teórica e a 

componente prática. 

A componente teórica constitui o primeiro capítulo, onde se apresenta o estado 

da arte relativa ao pensamento crítico, em geral, e do questionamento, em particular, 

sustentada por autores de referência. Inicia-se com uma breve contextualização do 

pensamento crítico, identificando diversas definições, de seguida, apresentam-se testes 

para aplicar e avaliar as suas distintas competências cognitivas. O questionamento 

aparece como uma excelente estratégia para o desenvolvimento do pensamento crítico 

no contexto educativo e, em particular, na área da matemática. 

A componente prática, integra o segundo capítulo deste trabalho, no qual, em 

primeiro lugar, se caracterizam, de forma breve, os contextos escolares dos Estágios I e 

II, bem como, se descrevem, pormenorizadamente as atividades desenvolvidas em 

contexto de sala de aula. Seguidamente, apresenta-se um estudo de caso de natureza 

qualitativa e interpretativa, implementado no 2.º CEB, na área da Matemática, que 

consistiu na análise dos resultados apresentados na concretização de três questões aula. 

No processamento dos dados usou-se a análise de conteúdo, formulando categorias de 

análise a posteriori, apresentando exemplos elucidativos de cada uma das categorias. 

Este estudo possibilitou identificar as estratégias e conhecimentos que os alunos 

participantes mobilizavam, assim como, analisar as capacidades de interpretação, 

reflexão e análise que utilizaram na resolução das questões aula. Tendo em conta os 

resultados obtidos, após a concretização destas questões, bem como a observação das 

dificuldades e obstáculos sentidos pelos alunos, propõe-se um guião de apoio para a 

resolução de questões problemáticas.  

x 



 

xi 
 

Ao longo deste trabalho, houve sempre a preocupação de estabelecer uma 

relação entre a componente teórica e a componente prática, uma vez que uma permite 

fundamentar e dar credibilidade à outra.  

Importa referir, que a Prática de Ensino Supervisionada, tanto no Estágio I como 

no Estágio II, foi realizada a pares, sempre com a mesma colega, contribuindo, assim, 

para a realização de trabalhos finais complementares. Refira-se que um dos relatórios 

finais de estágio já foi defendido em provas públicas (A. I. Pereira, 2015). Neste 

sentido, através do trabalho cooperativo, tanto de professores como de alunos, 

implementaram-se atividades desafiadoras e interessantes que permitiram despertar o 

interesse dos alunos e estimularam o gosto por aprender.  
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Capítulo I – Contextualização Teórica 

  

 O pensamento crítico em matemática, a sua eficácia e relevância na educação, a 

formação de professores, o uso de estratégias impulsionadoras do pensamento crítico, 

assim como, a apresentação de testes para aplicar e avaliar o pensamento crítico, 

constitui os temas fundamentais deste primeiro capítulo do relatório final de estágio. 

Abordar-se-á, também, o questionamento como estratégia para o desenvolvimento do 

pensamento crítico em contexto educativo e, em particular, na disciplina de Matemática. 

Neste primeiro momento, começar-se-á por uma breve apresentação, fundamentada, do 

conceito de pensamento crítico, nomeadamente, as definições existentes, as razões que 

sustentam o interesse pelo tema, no processo educativo em geral, e, em particular, na 

área da Matemática. 

 

1. O conceito de pensamento crítico 

O nascimento do conceito de pensamento crítico remonta à Grécia Antiga, onde 

a importância do raciocínio indutivo, associado ao diálogo no processo de ensino, foram 

enfatizados pelo método socrático (Arendes, 1995). O filósofo grego Sócrates 

operacionalizou a necessidade de pensar com clareza e certeza, através do seu método 

de questionamento, conhecido por Questionamento Socrático, considerado uma das 

estratégias mais impulsionadora do pensamento crítico no ensino (Serra, 2006). 

Uma multitude de perspetivas e concetualizações, concordam com o que Ennis 

(1987) refere sobre o pensamento crítico, como uma forma de pensamento racional, 

reflexivo, intencional, autodirigido e sistemático, focado no decidir, na análise de 

argumentos, na avaliação de conceções e na produção de contra-argumentos, 

proporcionando, a cada indivíduo, desenvolver atitudes criativas. O pensamento crítico, 

de um modo geral, associa-se a determinados conceitos, como ao raciocínio e ao bom 

pensamento. Para isso, apoia-se em normas que asseguram um pensamento de 

qualidade, relacionando-se, também, com a intenção e a reflexão, ambas centradas na 

avaliação da situação em causa (Sánchez & R. Rivas, 2012).    

Quando são apresentadas definições de pensamento crítico, existem, sempre, 

quatro aspetos: o pensamento fundamentado; a resolução de problemas; a avaliação 

imparcial; e os juízos informados, revelando este pensamento como sendo mais 

profundo que a memorização e a recolha de informação factual. O pensamento crítico 
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envolve a reflexão da informação recebida, aproximando-se de factos mais profundos da 

aprendizagem, em vez de se restringir aos dados facultados, considerando os 

argumentos como um meio e não como um fim (S. Rivas & Saiz, 2013). O pensamento 

crítico carateriza-se como uma atitude e uma aplicação lógica de aptidões em contextos 

de resolução de problemas, permitindo a construção de um estudo lógico de fenómenos 

orientados para a solução, avaliando corretamente os dados recebidos. Para 

complementar este significado, acrescenta-se que a identificação e análise de 

pressupostos verdadeiros são essenciais para os pensadores críticos revelarem a sua 

curiosidade e ceticismo, motivando-os a descobrir as contradições que facilitam 

soluções, defendendo, assim, o seu pensamento com a evidência (Ennis, 2011). Este 

autor simplifica a definição de pensamento crítico considerando dois grandes aspetos: o 

questionamento e a argumentação, essenciais para que o pensamento crítico se 

desenvolva de forma significativa.  

Ao falar de pensamento crítico, Ennis (1985) afirma que não podemos colocar 

de parte o conceito de criatividade, uma vez que considera os dois conceitos 

interdependentes, alegando que, quando pensamos, estamos a ser criativos. Além disso, 

a criatividade é necessária quando colocamos hipóteses ou definições alternativas, e 

executamos um plano, para chegarmos a uma solução (Ennis, 1998). Uma das 

definições apresentadas para o pensamento crítico, proposta por Ennis (1985), associa o 

pensamento crítico a uma atividade prática reflexiva e ponderada, de facto “o 

pensamento crítico é uma forma de pensamento racional, reflexivo, focado no decidir 

aquilo em que acreditar ou fazer” (p. 45), combinando, assim, nesta definição os 

principais termos-chave: prática reflexiva, sensata, crença e ação. 

Tendo em conta a sua definição de pensamento crítico, Ennis (1985) apresentou 

algumas características que um pensador crítico ideal deve possuir:  

 Uma mente aberta e consciente das várias alternativas que existem;  

 Querer e ser bem informado;  

 Ser capaz de julgar a credibilidade;  

 Identificar conclusões, razões e suposições;  

 Colocar perguntas que lhe permitam ficar esclarecido;  

 Questionar a qualidade de um argumento, incluindo os seus motivos, suposições 

e provas;  

 Defender e manter a sua posição razoável, fazendo justiça às suas ideias;  
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 Formular hipóteses plausíveis e realizar com perfeição os seus planos;  

 Apresentar termos adequados ao contexto em causa e apresentar conclusões 

quando necessário;  

 Por fim, integrar todos os itens apresentados anteriormente.  

 Além disso, o pensador crítico ideal adquiriu as capacidades de clarificar, de 

indagar e de avaliar bem uma situação, para poder intervir sabiamente, fazer conjeturas 

e chegar a uma conclusão, de uma forma rápida, sensível e com competência cognitiva 

(Ennis, 2011). 

 

1.1. Relevância do pensamento crítico na educação 

 A sociedade atual está em constante mudança, tanto a nível tecnológico como 

social, construindo um mundo mais complexo, no qual há mais pressão e uma maior 

mobilidade a nível social, abrindo caminho para mais possibilidades de carreira e novas 

perspetivas de trabalho. Consequentemente, as pessoas, com uma oferta de trabalho 

mais diversificada, têm de ponderar opções, avaliar posições e tomar decisões 

(Tenreiro-Vieira, 2000). 

 Esta realidade, a nível de ofertas de trabalho, exige mais do que um indivíduo 

com instrução, procura, essencialmente, adultos com capacidade de pensar, cidadãos 

ponderados e reflexivos. Neste sentido, as instituições de ensino devem centrar-se no 

desenvolvimento de capacidades importantes para aceder, organizar e usar a 

informação, ajudando os alunos a revelarem-se capazes de lidar, eficazmente, com 

desafios e oportunidades (Miranda, 2009). 

 Neste contexto, exige-se das escolas o desenvolvimento das capacidades de 

pensamento e a prioridade no ensino de conteúdos conducentes à aquisição de atitudes e 

de processos facilitadores da evolução do pensamento crítico. Desta forma, não se fala 

na memorização, mas permite-se aos alunos transformarem-se em indivíduos 

independentes, críticos, criativos e eficazes na resolução de problemas, de preferência, 

cooperativamente (Miranda, 2009). 

 O mundo em mudança exige que os alunos partam à procura da construção do 

seu conhecimento, possibilitando, assim, a aquisição de habilidades de pensamento de 

alto nível, tais como o pensamento crítico. Nos estabelecimentos de ensino, de todos os 

níveis de escolaridade, dever-se-ia ensinar a pensar, isto é, ensinar para obter 

pensadores críticos, capazes de encontrar as melhores explicações, fenómenos ou 
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problemas com o objetivo de os saber resolver. Desta forma, marca a diferença através 

do seu contributo para a sociedade, que requer indivíduos que façam os seus 

julgamentos e tomem decisões com base numa avaliação cautelosa. Esta aprendizagem 

centrada no ensinar a pensar, promoveria o aumento da autonomia dos alunos e do 

pensamento crítico, permitindo, também, que o aluno adquirisse competências cruciais 

para uma aprendizagem ao longo da vida (Brookfield, 2012). 

 Sánchez e R. Rivas (2012) defendem que só há eficácia máxima, no pensamento 

crítico quando temos a capacidade de dar as melhores explicações de forma original. O 

aluno tem de avaliar, valorizar a leitura e interpretar as questões e problemas 

apresentados, fornecendo respostas alargadas, nas quais, expõe as suas opiniões e os 

argumentos que as sustentam de forma criativa. Neste sentido, Brookfield (2012) e Paul 

e Elder (2005) descrevem o pensamento crítico como um processo utilizado para 

descobrir, verificar pressupostos e elaborar resoluções, fundamentadas, para problemas 

complexos, analisando e avaliando o pensamento com vista a o melhorar. 

 Deste modo, torna-se relevante que o professor, em contexto educativo, estimule 

no aluno a iniciativa de formular questões e apresentar argumentos, aspetos importantes 

para que o questionamento ocorra em contexto de sala de aula. Com a sua capacidade 

argumentativa estimulada, o aluno, adquire uma maior eficácia na organização, seleção 

e estruturação do seu pensamento (Ennis, 1985). A propósito, Saiz (2015) defende que a 

argumentação deve ser a protagonista do pensamento crítico apenas no início para, 

posteriormente, se expandir a outras capacidades, não menos importantes, como a 

tomada de decisão e resolução de problemas. 

 Os alunos, enquanto cidadãos, são responsáveis pelos riscos e benefícios do 

conhecimento e pelas consequências das suas ações. Para além da importância do seu 

papel na tomada de decisão necessitam ponderar, criticamente, no que devem acreditar 

ou fazer. De facto, a participação dos indivíduos na sociedade revela-se consciente e 

inteligente quando utilizam as capacidades do pensamento crítico. Cada vez mais, as 

pessoas, para exercerem os seus cargos profissionais, decidem sobre questões que 

envolvem valores, utilizam a informação, resolvem problemas e lidam com novas 

situações do dia-a-dia (Tenreiro-Vieira, 2000). 

 Tanto o ensino como a aprendizagem devem ser, necessariamente, direcionados 

para a gestão de diferentes modos de pensar ou decidir. Hoje em dia é importante que os 

alunos saibam argumentar bem, avaliar argumentos, raciocinar dedutivamente com 

rigor, possibilitando a sua evolução pessoal e profissional, mostrando-se capazes de 
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tomar decisões sólidas e resolver problemas de forma eficaz. Estas competências, 

raciocinar, decidir e resolver, são essenciais para a vida, porque proporcionam, aos 

alunos, uma melhor reflexão em qualquer contexto pessoal ou educacional (Sánchez & 

R. Rivas, 2012). 

 Com a rápida transformação da sociedade, os alunos, quando terminarem os seus 

estudos, podem sentir-se desatualizados, no entanto, se tiverem desenvolvido o 

pensamento crítico, utilizam-no para enfrentar as novas tecnologias, a busca constante 

da informação, em suma, as necessidades da sociedade. Neste sentido, “cada pessoa 

precisa de recorrer ao seu potencial de pensamento crítico para descobrir os seus 

próprios problemas e para gerar e avaliar soluções satisfatórias para si e socialmente 

aceitáveis.” (Tenreiro-Vieira, 2000, p. 65). 

 Para que os adultos manifestem as suas opiniões e utilizem as suas capacidades 

de pensamento crítico, os professores, pais e responsáveis pelo desenvolvimento 

curricular, devem proporcionar às crianças atividades para que possam efetivar estas 

competências de forma coerente. Deste modo, os porquês das crianças devem ser 

valorizados, tendo em conta que constituem a essência do bom pensamento, que as 

conduz na busca de boas respostas e questões originais e genuínas (Tenreiro-Vieira, 

2000). 

 As pessoas ao utilizarem o pensamento crítico, usam uma ferramenta essencial 

para procurar as melhores estratégias e soluções para alcançar determinados objetivos e 

o seu bem-estar, com a máxima perfeição, elemento principal para o pensamento crítico, 

atingindo, assim, refletidamente o conhecimento (Saiz, 2015).  

 A mudança pessoal ocorre no meio da evolução da sociedade, tomando as 

melhores decisões através do pensamento crítico, cujo potencial não está, 

suficientemente, valorizado quando aplicado em ambientes distintos do escolar. Quando 

atingido o momento de maturidade do pensamento crítico, as capacidades são outras, 

passa-se de palavras a atos, de objetivos a ações e de boas decisões à sua execução, isto 

é, há uma passagem da teoria para a prática. Portanto, ser um bom pensador crítico 

implica ser original, na explicação de um problema por outras palavras, de forma segura 

e verdadeira, na escolha da estratégia adequada, na utilização das melhores ferramentas 

e na realização de um processo correto (Saiz, 2015). 

 Desenvolver o pensamento crítico é considerado, por investigadores e 

professores, como um objetivo educacional essencial. Neste sentido, Valente (1989) 

afirma que “o objetivo primeiro da escola e talvez o mais singular é o de promover o 
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desenvolvimento intelectual dos alunos ensinando-os a pensar, crítica e criativamente, 

para que aprendam a eficazmente tomar decisões face a problemas que os confrontam 

[…]” (p.41). Este interesse pelo pensamento crítico, não é algo novo. De facto, Dewey 

(1910) afirmava que um indivíduo que analisava com rigor e persistência uma ação, um 

propósito ou uma crença e usava o conhecimento para estudar consequências e possíveis 

soluções, era um pensador reflexivo.   

 A informação está constantemente a ser ultrapassada por outra mais recente, 

geradora de novo conhecimento, forçando os indivíduos a utilizar o pensamento crítico. 

As capacidades do pensamento crítico são essenciais para adquirir literacia científica, 

implicando, assim, a aquisição e assimilação do conhecimento científico, como também 

o desenvolvimento de capacidades que permitam continuar a aprender, a pensar 

criticamente e a lidar, rigorosamente, com os desassossegos sociais (M. Sanches, 2009). 

 Não é possível dominar, nem prever, todo o conhecimento que os alunos devem 

aceder na sua vida, enquanto cidadãos, compete, assim, à escola preparar os estudantes 

com instrumentos que lhes permitam pensar, analisar e agir face a qualquer situação. 

(Tenreiro-Vieira, 2000). Neste sentido, M. Sanches (2009) acrescenta que a educação 

deve ser impulsionadora de uma formação que possibilite, aos alunos, acompanhar a 

frequente mudança da atualidade, em termos sociais, tecnológicos, económicos e 

profissionais. Tenreiro-Vieira (2000) complementa, esta indicação, afirmando que 

qualquer democracia necessita de profissionais que saibam utilizar as capacidades 

inerentes ao pensamento crítico, que ajudam a formular julgamentos inteligentes 

relacionados com questões públicas e a resolver problemas sociais. A educação deve, 

portanto, colocar ênfase nas capacidades de pensamento crítico para que os seus 

cidadãos resolvam, com clareza e eficácia, os problemas da sociedade moderna. 

 A educação ao treinar as capacidades de pensamento crítico nos alunos, prepara-

os para terem sucesso na sua vida futura, aumentando a sua autonomia, a forma de 

pensar e agir, permitindo-lhes participar, de uma forma plena, numa sociedade 

democrática, resolvendo os seus próprios problemas (Tenreiro-Vieira, 2000).  

 Segundo Tenreiro-Vieira (2000), a educação não se reduz apenas à transmissão 

de informação aos alunos, mas sim ao treino explícito das capacidades de pensamento 

crítico. Esta prática dá liberdade aos alunos de distinguir a verdade da mentira, analisar 

e decidir por aquilo que é exato, dominar, verificar e adquirir novos conhecimentos, isto 

é, torna-os aptos a raciocinarem, criticamente, em novas situações. 
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 No entanto, para atingir estes objetivos, exige-se que os professores estejam 

preparados e sensibilizados para que, na sua prática de ensino, deem relevância às 

capacidades de pensamento crítico (Tenreiro-Vieira, 2000). 

 Atendendo à formação dos professores, Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) 

acrescentam que “(…) os professores só poderão ensinar os seus alunos a usar as suas 

capacidades de pensamento crítico se eles próprios as usarem explicitamente.” (p. 92).  

 

1.2.  Estratégias para o desenvolvimento do pensamento crítico 

 As estratégias de aprendizagem, adotadas pelos professores, têm como principal 

objetivo formar alunos para aprenderem, de forma autónoma e significativa, os 

diferentes conteúdos abordados e com capacidades para monitorizar a sua aprendizagem 

(J. Lopes & H. Silva, 2015). 

 O ensino de capacidades de pensamento crítico constitui uma preocupação, 

assim como a forma de o colocar em prática, isto é, os investigadores não se limitaram à 

teorização do conceito. Neste contexto, considera-se fundamental estar na posse de um 

conjunto de estratégias, de preferência já testadas, ingrediente essencial para o sucesso 

do ensino e da aprendizagem do pensamento crítico (Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

Dada a importância das ações dos professores no desenvolvimento das capacidades do 

pensamento crítico, para além de estratégias e de recursos intencionais, também a 

utilização da linguagem do pensamento crítico potencia o pensamento crítico (Veiga, 

Costa, Cardoso & Jácono, 2015; Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

 Alguns especialistas consideram que para promover o pensamento crítico de 

forma eficiente, na sala de aula, para além de possuir um conjunto de competências, é 

necessário a intervenção de outros componentes como a metacognição e a motivação 

(Ennis, 1996; Magno, 2010; S. Rivas & Saiz, 2013). Articulando capacidades do 

pensamento crítico, como o raciocínio, a resolução de problemas e a tomada de decisão, 

com o auxílio de outros componentes como, a motivação e a metacognição, o aluno 

consegue mobilizar estas capacidades com interesse, dirigindo, organizando e 

planificando as suas capacidades de forma mais assertiva. A intervenção da motivação 

constitui um fator relevante para ajudar a promover, nos alunos, uma maior 

transferência e integração nos conteúdos e, portanto, obter um melhor rendimento nas 

suas tarefas (Olivares, Saiz & S. Rivas, 2013). 
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 Os estudos realizados em contextos educacionais, com o objetivo de desenvolver 

competências para pensar criticamente, têm sido relevantes. Estes estudos pretendem 

criar as bases para a construção de ferramentas, levando cada aluno a crescer em 

diversas áreas, tornando-o capaz de utilizar as suas potencialidades para lidar com a 

multidisciplinariedade. Esta aprendizagem vai mais além de instrumentos, ela estimula-

se através das condições e contextos proporcionados pelo professor, isto é, pelos 

momentos intencionais, que permitem ao aluno passar de um pensamento menos 

consciente para um pensamento racional (J. Lopes & H. Silva, 2015). 

 No sentido de integrar o pensamento crítico no sistema educativo, apresentamos, 

como exemplo o projeto Mentes Curiosas na Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, em 

Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, nos Açores, baseado num outro Bichinho 

Carpinteiro, que está a ser implementado na Escola Básica Integrada dos Biscoitos 

(Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores). Pretende-se com este projeto, colmatar o facto 

de as escolas, por vezes, menosprezarem os alunos com melhores resultados, não lhe 

dando a oportunidade de desenvolverem os seus interesses, desmotivando-os, para irem 

mais além. De facto com a teoria da escola inclusiva, os professores dedicam-se, 

obviamente, aos alunos com mais dificuldades. A proposta apresentada pretende 

alcançar um novo patamar, no qual os alunos com resultados acima da média, sejam 

valorizados, oferecendo-lhes um espaço de aprendizagens mais significativas, 

diversificadas e desafiadoras (J. Silva, 2015). 

 Inicialmente, e numa primeira abordagem, selecionou-se um grupo de alunos 

com melhores resultados da escola, ao nível do 9.º ano de escolaridade, podendo mais 

tarde, alargar-se para outros anos de escolaridade. Este projeto tem ainda como 

finalidade, desenvolver capacidades comunicativas e argumentativas; o gosto pela 

ciência e pelo conhecimento, promover atividades que visem a participação ou 

intercâmbios em projetos e concursos de âmbito nacional e internacional. Enriquecendo, 

desta forma, as escolas, com exposições, palestras, debates, apresentação de trabalhos, 

entre outras atividades realizadas pelos alunos desta escola.  

 A integração do aluno no projeto é voluntária, desde que aceite um convite 

enviado pelo professor. Contudo, a partir desse momento, o aluno compromete-se a 

frequentar essa disciplina, isto é, tem a obrigação de assistir às aulas, terá faltas, e 

avaliação, como todas as disciplinas que já frequentava anteriormente. Os alunos serão 

submetidos a uma avaliação no final de cada período escolar, para assim estimular o 

interesse em melhorar e garantir o seu lugar no grupo.  
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 Neste projeto, o professor pode optar por diferentes metodologias, por exemplo, 

a de projeto, a de objetivos e a de descoberta, dependendo dos objetivos que pretende 

que os alunos alcancem. No sentido de complementar a abordagem destas 

metodologias, sugere-se um conjunto de atividades diversificadas, como por exemplo, 

visitas de estudo, seminários, trabalhos de investigação autónomos, debates, atividades. 

Relativamente à avaliação da disciplina, será igual à disciplina de Cidadania, isto é, 

quantitativa e expressa nas menções de Não Satisfaz, Satisfaz Bem e Satisfaz Muito 

Bem. No final de cada período, tanto o professor como o aluno, apresentarão uma 

avaliação do projeto, elaborando no final do ano um relatório (em junho de 2016). 

 O uso de estratégias que promovem o pensamento crítico, são um potencial 

eficaz para desenvolver esta metodologia. Nesta sequência Tenreiro-Vieira e Vieira 

(2000) afirmam que “para ser possível um ensino consciente, explícito e sistemático de 

pensamento crítico é necessária a existência de uma metodologia que permita aos 

professores desenvolver atividades de aprendizagem capazes de promover o 

pensamento crítico.” (p. 75). 

 Desde cedo se procurou integrar o pensamento crítico no sistema educativo, com 

a finalidade de fomentar uma maior reflexão e uma maior curiosidade crítica por parte 

dos alunos. P. Freire (2000) afirmou que: 

Ensinar exige criticidade (…) precisamente porque a promoção da ingenuidade 

para a criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas da 

prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade 

crítica, insatisfeita, indócil. Curiosidade com que podemos nos defender de 

«irracionalismos» decorrentes ou produzidos por excesso de «racionalidade» de 

nosso tempo altamente tecnologizado (p. 36). 

 

 Atendendo que, atualmente, existe uma grande diversidade de concetualizações 

sobre a aplicação do pensamento crítico, adotadas e divulgadas na literatura portuguesa, 

identificamos alguns quadros de referência para o presente trabalho. Estes quadros de 

referência têm sido organizados em listas, tabelas, sistemas de classificação, matrizes e 

taxonomias de questões orientadas para o apelo a capacidades de pensamento crítico 

(Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

 O professor decide e define os objetivos de aprendizagem, optando, em primeiro 

lugar, pelos conceitos mais simples e claros para, depois, seguir para os mais 

elaborados, para que sejam de fácil compreensão para os alunos, visto que nem todos os 

alunos têm o mesmo grau de conhecimento. Desenvolver esta capacidade de planificar, 

de organizar e de decidir sobre os objetivos de aprendizagem nem sempre é fácil, mas, 
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neste sentido, surgiram instrumentos que facilitam esta tarefa fundamental (J. Lopes & 

H. Silva, 2015). 

  

Taxonomias de Boom, de Ennis e de Biggs e Collis 

 A utilização de uma taxonomia em contexto educacional estimula o desempenho 

e a avaliação dos alunos, em diferentes momentos de aprendizagem, oferecendo ideias 

para a construção de ferramentas de avaliação e diferentes estratégias para as utilizar. 

Além disso, estimula os professores a orientarem, os seus alunos, para alcançarem 

competências específicas a partir do domínio de capacidades mais simples para, 

posteriormente, alcançarem as mais complexas de forma organizada e consciente 

(Ferraz & Belhot, 2010). 

 Uma das contribuições académicas para os professores, que pretendem estimular 

nos seus alunos, o raciocínio e a reflexão elaboradas, sem se afastar do programa 

curricular proposto, constitui a hierárquica dos objetivos de aprendizagem segundo uma 

taxonomia (Ferraz & Belhot, 2010). De facto, Bloom (1956), identificou o pensamento 

crítico, como a capacidade de análise, de avaliação e de síntese, constituindo as 

capacidades de nível superior na sua taxonomia de objetivos educacionais. 

 Bloom criou, juntamente com os seus colaboradores, uma taxonomia, quando 

liderava um projeto da American Psycological Association, cujo intuito era definir e 

criar uma taxonomia de objetivos de processos educacionais. Em primeiro lugar, dividia 

o trabalho educacional de acordo com os domínios específicos de desenvolvimento 

cognitivo, de afetivo ou de psicomotor. Estes domínios organizam-se em categorias 

hierarquizadas, isto é, para se ascender a uma nova categoria é necessário atingir a 

anterior (Ferraz & Belhot, 2010). 

 Os processos que se encontram categorizados pela taxonomia dos objetivos 

cognitivos de Bloom, representam resultados de aprendizagem desejados, dependentes 

entre as categorias e organizados de acordo com a sua complexidade dos processos 

mentais. O domínio cognitivo encontra-se subdividido nas categorias de conhecimento, 

de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese e de avaliação (tabela 1). No 

domínio afetivo, relacionado com a área emocional e afetiva, temos a recetividade, a 

resposta, a valorização, a organização e a caracterização. No domínio psicomotor, 

relacionado com as capacidades físicas específicas, encontramos a imitação, a 

manipulação, a articulação e a naturalização (Ferraz & Belhot, 2010). 
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Categoria Descrição 

1.Conhecimento Definição: Habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente abordados como factos, 

datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos, etc. A 

habilidade pode envolver lembrar uma significativa quantidade de informação ou factos específicos. 

O objetivo principal desta categoria é trazer à consciência esses conhecimentos. 

Subcategorias: 1.1 Conhecimento específico: conhecimento de terminologia; conhecimento de 

tendência e sequências; 1.2 Conhecimento de formas e significados relacionados às especificidades 

do conteúdo: conhecimento de convecção; conhecimento de tendência e sequência; conhecimento de 

classificação e categoria; conhecimento de critério; conhecimento de metodologia; e 1.3 

Conhecimento universal e abstração relacionado com um determinado campo de conhecimento: 

conhecimento de princípios e generalizações; Conhecimento de teorias e estruturas. 

Verbos: enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear, combinar, realçar, 

apontar, relembrar, recordar, relacionar, reproduzir, solucionar, declarar, distinguir, rotular, 

memorizar, ordenar e reconhecer. 

2.Compreensão Definição: Habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. Essa habilidade pode ser 

demonstrada por meio da tradução do conteúdo compreendido para uma nova forma (oral, escrita, 

diagramas, etc.) ou contexto. Nessa categoria, encontra-se a capacidade de entender a informação ou 

facto, de captar o seu significado e de a utilizar em contextos diferentes. 

Subcategorias: 2.1 Translação; 2.2 Interpretação; e 2.3 Extrapolação. 

Verbos: alterar, construir, converter, descodificar, defender, definir, descrever, distinguir, 

discriminar, estimar, explicar, generalizar, dar exemplos, ilustrar, inferir, reformular, prever, 

reescrever, resolver, resumir, classificar, discutir, identificar, interpretar, reconhecer, redefinir, 

selecionar, situar e traduzir.   

3.Aplicação Definição: Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações 

concretas. Isso pode incluir aplicações de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e 

teorias. 

Verbos: aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, descobrir, dramatizar, empregar 

ilustrar, interpretar, manipular, modificar, operacionalizar, organizar, prever, preparar, produzir, 

relatar, resolver, transferir, usar, construir, esboçar, escolher, escrever, operar e praticar.  

4.Análise Definição: Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a 

estrutura final. Essa habilidade pode incluir a identificação das partes, análise de relacionamento 

entre as partes e reconhecimento dos princípios operacionais envolvidos. Identificar partes e suas 

inter-relações. Nesse ponto é necessário não ter, apenas, compreendido o conteúdo, mas, também, a 

estrutura do objeto de estudo. 

Subcategorias: Análise de elementos; Análise de relacionamentos e Análise de princípios 

organizacionais.  

Verbos: analisar, reduzir, classificar, comparar, contrastar, determinar, deduzir, distinguir, 

diagramar, identificar, diferenciar, ilustrar, apontar, inferir, relacionar, selecionar, separar, subdividir, 

calcular, discriminar, examinar, experimentar, testar, esquematizar e questionar. 

5.Síntese Definição: Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um novo todo. Essa 

habilidade envolve a produção de uma comunicação única (tema ou discurso), um plano de 

operações (propostas de pesquisas) ou um conjunto de relações abstratas (esquema para classificar 

informações). Combinar partes não organizadas para formar um “todo”. 

Subcategorias: 5.1 Produção de uma comunicação original; 5.2 Produção de um plano ou propostas 

de um conjunto de operações; e 5.3 Derivação de um conjunto de relacionamentos abstratos. 

Verbos: categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, criar, desenhar, elaborar, 

estabelecer, explicar, formular, generalizar, inventar, modificar, organizar, originar, planejar, propor, 

reorganizar, relacionar, revisar, reescrever, resumir, sistematizar, escrever, desenvolver, estruturar, 

montar e projetar. 

6.Avaliação Definição: Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, projeto) para um propósito 

específico. O julgamento é baseado em critérios bem definidos que podem ser externos (relevância) 

ou internos (organização) e podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. Julgar o valor do 

conhecimento. 

Subcategorias: 6.1 Avaliação em termos de evidências internas; e 6.2 Julgamento em termos de 

critérios externos. 

Verbos: Avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, contrastar, criticar, decidir, defender, 

discriminar, explicar, interpretar, justificar, relatar, resolver, resumir, apoiar, validar, escrever um 

review, detetar, estimar, julgar e selecionar. 

Tabela 1 - Estruturação da taxonomia de Bloom no domínio cognitivo (Ferraz & Belhot, 2010, p. 426) 
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 A taxonomia do domínio cognitivo de Bloom revela-se bem mais complexa, 

apresentando subcategorias com a finalidade de orientar a definição dos objetivos 

instrucionais, bem como, apontar as limitações existentes entre eles.  

 Este instrumento de apoio sofreu alterações ao longo do tempo, nomeadamente 

devido a esta associação direta de verbos aos objetivos cognitivos, à avaliação dos 

objetivos e ao desenvolvimento de competências. Os investigadores perceberam que 

ambos os conceitos, verbo e substantivo, deveriam pertencer a áreas diferentes, 

estipulando que os verbos ficariam com a área relacionada com os objetivos cognitivos 

e os substantivos com a área do conhecimento. A nova estrutura, ficou conhecida como 

Tabela bidimensional da taxonomia de Bloom. Encontra-se organizada em duas 

dimensões (tabela 2), a do conhecimento na coluna vertical e a do processo cognitivo na 

horizontal, disponibilizando células para colocar os respetivos objetivos, que podem ser 

inseridos em mais do que uma célula (Ferraz & Belhot, 2010). 

Tabela 2 - Tabela bidimensional da taxonomia de Bloom (Ferraz & Belhot, 2010, p. 429) 

Dimensão 

conhecimento 

Dimensão Processo Cognitivo 

 Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Efetivo/ factual       

Conceitual/ 

princípios 

      

Processual       

Metacognitivo       

             Conhecimento                                       Competência Habilidade 

  

 Na referida revisão da taxonomia de Bloom, a subcategoria do conhecimento no 

domínio cognitivo subdivide-se em quatro subcategorias: efetivo, conceitual, processual 

e metacognitivo. A subcategoria do conhecimento efetivo relaciona-se com as noções 

básicas que o aluno deve possuir para resolver problemas com sucesso. A subcategoria 

do conhecimento conceitual diz respeito à consciencialização e descoberta, à existência 

de uma teoria, de um modelo ou de uma estrutura. Com a estimulação do conhecimento 

abstrato, já na subcategoria do conhecimento processual, o aluno depara-se com o 

conhecimento de quando, e como, deve aplicar um processo específico de entre um 

conjunto de técnicas, de métodos e de critérios (Ferraz & Belhot, 2010). Numa última 

subcategoria, o aluno será capaz de fazer o autoconhecimento, isto é, ter consciência do 

conhecimento assimilado e o usar na resolução de problemas, utilizando o melhor 
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instrumento, método ou técnica. A subcategoria, conhecimento metacognitivo, pretende 

clarificar a possibilidade de autoaprendizagem, por parte do aluno, como sendo cada vez 

mais importante na área educacional (Ferraz & Belhot, 2010). 

 Por outro lado, esta nova taxonomia de Bloom do domínio cognitivo, para além 

da dimensão do conhecimento, contém a dimensão do processo cognitivo, entendido por 

Ferraz e Belhot (2010), como o recurso que permite a aquisição do conhecimento usado 

para resolver os problemas que surgem no dia-a-dia. A categorização desta nova 

taxonomia de Bloom continua a ser constituída por seis categorias: Lembrar; Entender; 

Aplicar; Analisar; Sintetizar e Criar.  

 Recentemente Macmeekin (2014) publicou uma nova adaptação de taxonomia 

de Bloom através de um infográfico, um esquema que contém um conjunto de verbos 

atribuídos a categorias diferentes (Anexo A). A autora pretende simplificar esta 

taxonomia oferecendo apenas as ideias principais, despertando, assim, o interesse dos 

leitores para pesquisar um pouco mais o tema. Neste sentido apresentou seis categorias: 

lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, às quais atribuiu, também, um 

conjunto de verbos. 

 Ennis (1985) propôs, também, uma taxonomia, constituída por determinados 

elementos como capacidades (abilities) e disposições (dispositions), que, segundo o 

autor, definem o pensamento crítico. Estes elementos primordiais da taxonomia de 

Ennis, definem o pensamento crítico e apresentam-se na tabela de Ennis, traduzida para 

português por Oliveira (1992) como citado por Miranda (2009), que se encontra no 

Anexo B. As capacidades e disposições da taxonomia de Ennis apresentam-se separadas 

mas, no entanto, são aplicadas em conjunto quando se procura planear ou discutir algum 

assunto em que acreditar (Ennis, 1985).  

 As quatro capacidades gerais que indicam os aspetos mais cognitivos (Tenreiro-

Vieira, 2000) e que constituem o pensamento crítico, são capacidades relacionadas com: 

a clarificação, que se encontra dividida em conjuntos elementares; a inferência; a 

construção de suporte básico para a inferência; a tomada de decisão de uma forma 

ordenada e útil, muitas vezes chamada de resolução de problemas (Ennis, 1985).  

 As disposições não se conseguem observar diretamente (Ennis, 1996), uma vez 

que estão relacionadas com os aspetos afetivos (Tenreiro-Vieira, 2000), que requerem 

que a pessoa seja bem informada, tenha uma mente aberta, seja atenta à situação, no 

geral, para, assim, conseguir obter as melhores razões que justificam as suas escolhas 

(Ennis, 1985). As capacidades quando são articuladas com as disposições do 
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pensamento crítico, destinam-se a ajudar, exaustivamente, o aluno, no processo de 

decidir em que acreditar ou o que fazer (Ennis, 1985). De acordo com o trabalho de 

Miranda (2009) apresenta-se, na tabela 3, um quadro resumo das capacidades e das 

disposições incluídas na taxonomia de Ennis (1985).  

Tabela 3 - Quadro resumo das capacidades e das disposições da taxonomia de Ennis (1985) 

 

 Para adquirir e expressar estas disposições e capacidades, torna-se necessário o 

contacto com a informação, que ajuda a estar atualizado e a fundamentar, de forma 

eficaz, cada opção. No entanto, o aluno, para alcançar estas capacidades, precisa 

desenvolver as disposições, enfrentando as mudanças e praticando competências como: 

a observação; a formulação de questões e problemas; a procura de semelhanças e 

diferenças; a planificação e a realização de investigações adequadas; a execução de 

inferências; e a comunicação dos resultados obtidos (Tenreiro-Vieira, 2004). 

 A taxonomia de Ennis constitui a base de muitas metodologias, com o intuito de 

ajudar os professores a identificar as capacidades de pensamento crítico, incluídas nas 

atividade ou no material que pretendem criar, podendo, ainda, funcionar como matriz, 

na qual constam estas capacidades (Tenreiro-Vieira, 2004). 

Capacidades  

Clarificação elementar: 1. Focar-se numa questão; 2. Analisar argumentos; 3. Fazer e responder a 

questões de clarificação e ou desafio; 

Suporte Básico: 4. Avaliar a credibilidade de uma fonte; 5. Fazer e avaliar observações – 

considerações importantes; 

Inferência: 6. Fazer e avaliar deduções; 7. Fazer e avaliar induções; 8. Fazer e avaliar juízos de valor; 

Clarificação Elaborada: 9. Definir termos e avaliar definições; 10. Identificar assunções; 

Estratégias e Táticas: 11. Decidir sobre uma ação; 12. Interagir com os outros. 

Disposições 

1. Procurar um enunciado claro da questão ou tese; 2. Procurar razões; 3. Tentar estar bem informado; 

4. Utilizar e mencionar fontes credíveis; 5. Tomar em consideração a situação na sua globalidade; 6. 

Tentar não se desviar do cerne da questão; 7. Ter em mente a preocupação original e/ou básica; 8. 

Procurar alternativas; 9. Ter abertura de espírito: a) Considerar seriamente outros pontos de vista além 

do seu próprio (pensamento dialógico); b) Relacionar a partir de premissas de que os outros discordam 

sem deixar que a discordância interfira com o seu próprio raciocínio (pensamento baseado em 

supostos); c) Suspender juízos sempre que a evidência e as razões não sejam suficientes; 10. Tomar 

uma posição (e modificá-la) sempre que a evidência e as razões sejam suficientes para o fazer; 11. 

Procurar tanta precisão quanto o assunto o permitir; 12. Lidar de forma ordenada com as partes de um 

todo complexo; 13. Usar as suas próprias capacidades para pensar de forma crítica; 14. Ser sensível aos 

sentimentos, níveis de conhecimento e grau de elaboração dos outros. 
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 Biggs e Collis, como objetivo de viabilizarem e reconhecerem patamares de 

formalização do raciocínio, também desenvolveram um instrumento denominado por 

taxonomia SOLO (Structure of Observing Learning Outcome). De facto, através desta 

taxonomia, identificam-se patamares hierárquicos, de interpretação sobre conteúdos de 

diferentes domínios, a partir de instrumentos desenvolvidos para esse objetivo (Neri de 

Souza & Rodrigues, 2013). 

 A taxonomia SOLO permite pormenorizar, com eficácia, o processo que envolve 

a pergunta e a resposta, através de uma escala crescente de dificuldade ou de 

complexidade. Por outro lado, admite usufruir de parâmetros importantes para a análise 

e classificação das perguntas e argumentos expostos, que ajudam a determinar os seus 

níveis de complexidade. Além disso, diferenciam-se de outros instrumentos de análise, 

porque avalia a qualidade das perguntas e dos argumentos, que certo indivíduo 

apresenta numa dada discussão de uma questão-problema (Neri de Souza & Rodrigues, 

2013). 

 Estruturalmente, a taxonomia compõe-se por duas categorias principais, a 

superficial e a profunda, contendo, cada uma, duas fases de complexidade crescente. No 

que diz respeito à categoria superficial, temos as fases unistrutural e multistrutural, que 

envolvem a compreensão de ideias ou de factos. A primeira fase, envolve o 

conhecimento ou a utilização de um aspeto/informação compreendido, e obtido, através 

da atividade  realizada. Num segundo momento, exige-se o conhecimento, e a 

utilização, de dois ou mais aspetos de uma atividade que serão encontrados e 

compreendidos, cada um, separadamente (Hattie & Brown, 2004). 

 Relativamente às duas fases que compreendem a categoria profunda desta 

taxonomia, consistem num pensamento, cognitivamente mais desafiador do que 

questões superficiais, uma vez que requer respostas relacionais, nas quais se integram 

pelo menos dois aspetos de determinado conhecimento, informação ou ideias que se 

inter-relacionam. Numa primeira fase, denominada relacional exige-se que haja uma 

interligação entre vários aspetos, para que a resposta possua uma estrutura coerente e 

significativa. O nível mais elevado desta taxonomia reside na última fase, denominada 

resumo alargado, na qual, o participante, tem de ir mais além dos dados de informação, 

de conhecimento ou ideias. Para isso, relaciona conhecimentos, ideias ou informações, 

com o objetivo de redigir uma resposta, previsão ou hipótese, estendendo os dados a 

uma ampla gama de situações (Hattie & Brown, 2004).  
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 Em suma, os presentes instrumentos permitem ao professor, identificar e avaliar 

o nível em que o aluno se encontra, no momento em que se aplicam as taxonomias. 

Saliente-se que os conteúdos e os objetivos devem ser planificados de forma concisa e 

coerente, tendo sempre o cuidado de classificar os objetivos de forma hierárquica. Desta 

forma, o professor não caminha na direção de um estado de ansiedade pela perceção de 

que os seus alunos não estão a atingir a meta pretendida. Deste ponto de vista, a 

utilização adequada de uma taxonomia pode vir a ser muito útil. Evidentemente, que os 

professores com desenvolvimento cognitivo hierárquico, agem nos momentos 

oportunos, proporcionando a aprendizagem de forma multidisciplinar. Neste contexto, a 

planificação deverá ser clara com objetivos, gerais e específicos, explícitos e 

delimitados, permitindo uma escolha adequada dos conteúdos programáticos e dos 

instrumentos de avaliação (Ferraz & Belhot, 2010). 

 

1.3. Pensamento crítico em matemática 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo Português (Decreto-Lei n.º 49/2005, 30 de 

agosto) atribui uma especial atenção à estimulação e progresso do pensamento crítico, 

assim como, do espírito científico e empreendedor na formação dos alunos.  

 Apesar dos esforços aplicados na reestruturação dos currículos, o desinteresse 

das aprendizagens tanto nas ciências, como na tecnologia e na matemática, tem sido 

destacados a partir de estudos internacionais realizados. A avaliação da literacia, no 

caso português, a nível internacional, tem vindo a destacar resultados insatisfatórios dos 

alunos portugueses, como no Programme for International Student Assessment (PISA). 

Este programa dedica-se ao estudo internacional que avalia a literacia de jovens de 15 

anos de idade e a sua capacidade para lidar com desafios. Estuda a literacia matemática, 

a literacia da leitura, a literacia de ciências e, recentemente a resolução de problemas em 

ciclos de três anos, sendo que, em cada ciclo elege-se uma das três áreas como domínio 

principal. Trata-se de um teste aplicado em papel, com a duração de duas horas, sendo 

que dois terços do tempo é dedicado ao domínio principal.  

 De acordo com uma análise comparativa entre os testes PISA de 2006, 2009 e 

2012, obtidos no espaço da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), observou-se uma evolução significativa dos resultados dos alunos 

portugueses. De 2006 para 2009, na leitura os resultados passaram de 472 para 489, na 

matemática, evoluíram de 466 para 487 e nas ciências de 474 para 493. (Reis, Seabra, 
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Nunes, Ferro & Freitas, 2013). Posteriormente, o relatório PISA 2012 relativo à 

matemática, à leitura e às ciências, revela que Portugal apresentou uma evolução 

positiva, sobretudo em matemática, uma vez que conseguiu manter os 487 pontos 

obtidos, em 2009. Enquanto que nas outras duas áreas os valores desceram, na leitura 

baixou de 489 pontos em 2009, para 488 pontos em 2012 e em ciências baixou de 493 

pontos, em 2009, para 489 pontos em 2012 (A. Sanches, 2013). 

 A avaliação internacional do desempenho dos alunos do 4.º ao 8.º ano de 

escolaridade, em matemática e ciências, é realizada pela Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), desenvolvida pela International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), que se dedica à melhoria dos 

sistemas educativos. O TIMSS, no que diz respeito, à avaliação em matemática, 

considera duas dimensões: o domínio do conteúdo, onde se especificam domínios 

específicos e o domínio cognitivo, onde se especificam os processos mentais 

mobilizados pelos alunos. A prova constitui-se por cadernos que combinam itens de 

diferentes áreas de conteúdo e dimensões cognitivas. Os seus resultados são 

apresentados numa escala de 0-1000, tendo como ponto médio de referência 500 e um 

desvio padrão de 100 (Grupo de Projeto para a Avaliação Internacional de Alunos 

[ProjAVI], A. Ferreira, C. Gonçalves, Lourenço & Araújo, 2012). 

 Portugal participou no TIMSS, apenas em 1995 e em 2011 e, de acordo com a 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), os resultados 

divulgados pelo TIMSS, demonstram que de 1995 para 2011, são mais os países que 

melhoraram o seu desempenho na matemática do que os que pioraram. No caso de 

Portugal, a pontuação passou de 442 em 1995 para 532 em 2011, o que representa uma 

diferença significativa de mais de 90 pontos (ProjAVI et al., 2012). 

 Nestes testes dá-se particular importância à resolução de problemas, pois o 

pensamento crítico, essencial para os alunos no ensino permite-lhes resolver vários 

problemas, nomeadamente sociais e humanos com que se deparam no dia-a-dia. 

Consequentemente, o aluno, ao dedicar o seu tempo a resolver problemas, será, mais 

tarde, bem-sucedido no momento de tomar decisões (Ennis, 1987).  

 A promoção da literacia científica e matemática nas crianças e jovens, necessita 

da ajuda imprescindível da intervenção da escola, para que os futuros cidadãos 

participem de forma ativa e adequada na resolução de problemas e necessidades ao 

nível pessoal, profissional e social (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2013). A preocupação em 

incutir, de forma eficaz, uma formação no domínio da ciência e da matemática nos 
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cidadãos, numa perspetiva de literacia, deverá continuar a refletir-se nas futuras revisões 

dos currículos.  

 A educação matemática, ao promover a formação dos alunos tornando-os 

participativos, críticos e confiantes no modo como abordam a matemática para resolver 

problemas, raciocinar e comunicar, revela a presença da matemática na sociedade que, 

até hoje, parece que esteve oculta (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2013).  

 A matemática revela-se, assim, fundamental para a construção de conhecimentos 

úteis, significativos e funcionais, transformando-se numa ferramenta para ajudar os 

alunos a compreenderem e a tomarem consciência dos problemas do quotidiano. 

Ambientes favoráveis à aprendizagem promovem o pensamento crítico, desenvolvendo 

intelectualmente os alunos, incentivando-os a investigar o problema em causa, a avaliar 

a informação e a reagir como um pensador crítico. Tal pode ocorrer no ensino da 

Matemática através da resolução de problemas, atividade fundamental, uma vez que 

permite aos alunos entrar em contacto com situações complexas. Nesse contexto, lidam 

com obstáculos, tomam decisões, enfrentam desafios, despertando o seu interesse para 

pesquisar e adquirir novos conhecimentos (Aizikovitsh & Amit, 2010). 

 Muitas capacidades do pensamento crítico, como a tomada de decisão e 

resolução de problemas, coincidem com capacidades intrínsecas à literacia matemática e 

à literacia científica, uma vez que o pensamento crítico, normalmente, surge num 

contexto de interação com os outros, com o objetivo de decidir, racionalmente 

(Tenreiro-Vieira & Vieira, 2013). 

 Obedecendo a estas ideias, o professor ao aplicar diferentes tarefas e 

implementando estratégias diversificadas, contrariando processos rotineiros, deve estar 

ciente da sua contribuição e caráter desafiador. Desta forma, realça e valoriza a 

criatividade no desenvolvimento intelectual, a curiosidade e a destreza na procura de 

possíveis soluções, despertando, assim, o pensamento crítico e independente (C. Lopes, 

2002). Neste sentido, já Polya (1977) considerava que um professor de Matemática 

deve aproveitar o tempo, que tem com os seus alunos, para estimular a sua curiosidade 

de modo a despertar-lhes o gosto por um pensamento independente.  

 A resolução de problemas constitui uma das estratégias, apontadas por Ponte 

(1992), como uma importante orientação curricular para a disciplina de Matemática. 

Uma vez que permite, aos alunos, através desta atividade, entrar em contacto com 

situações complexas, lidar com obstáculos, tomar decisões, enfrentar desafios que lhes 

proporcionarão momentos de descoberta e aprendizagem. Neste sentido, A. L. Pereira 
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(2001) acrescenta que a resolução de problemas constitui uma metodologia que 

aperfeiçoa o raciocínio, o trabalho mental, estimula a criatividade, a curiosidade pelo 

desconhecido e, simultaneamente, estimula o gosto pela matemática e o desejo de 

aprender mais e melhor. Refira-se, ainda, que a resolução de problemas é considerada 

uma atividade complexa que abrange um grupo, considerável e diversificado, de fatores 

relacionados com o sujeito, a atividade em questão, a situação em que se encontra, com 

o produto apresentado, com todo o processo a desenvolver e consequente avaliação (D. 

Fernandes, Borralho & Amaro, 1994). 

 Segundo C. Lopes (2002), o problema apresenta-se como uma situação que pode 

ser quantitativa ou não, que exige a resolução, uma vez que não se consegue ver, 

inicialmente, um processo ou caminho para chegar à solução. Neste sentido, resolver 

problemas, para este autor, consiste num processo que envolve a aplicação de 

conhecimentos, adquiridos previamente, a situações diferentes e não rotineiras. No 

entanto, para além do conhecimento é necessário conhecer estratégias de resolução, 

como a formulação de questões, a análise da situação, a elaboração de tabelas e o 

registo de resultados, a tentativa e erro e outras técnicas que ajudam o aluno a chegar a 

uma solução.  

 Através da resolução de problemas, os alunos são convidados a lidar com 

situações novas, a responder a questões para as quais não existem respostas rápidas ou 

mecânicas, a pensar e a elaborar estratégias, a construir perguntas, a aplicar os seus 

conhecimentos e capacidades a situações diferentes (Corts &Vega, 2005). 

 No decorrer de um estudo realizado por D. Fernandes e Vale (1994), a dois 

professores, denominados por Rui e Maria, sobre as conceções dos professores sobre a 

resolução de problemas e o ensino da Matemática, definiram a resolução de problemas 

como uma atividade desafiadora, estimulante e compensadora, que facilita a 

aprendizagem da matemática, ajuda a compreender fenómenos reais, exercita e 

desenvolve o raciocínio e requer criatividade. A professora Maria acrescentou, ainda, 

que a resolução de problemas é essencial para aprender a raciocinar e a estimular um 

pensamento complexo, no entanto, revela-se necessário optar por problemas que 

motivem e desafiem os alunos. 

 Polya (1977) identificou alguns benefícios produzidos pela resolução de 

problemas, destacando que:  

 O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo 

as faculdades inventivas, quem o resolver pelos seus próprios meios 
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experimentará a tensão e gozará o triunfo da descoberta. Experiências tais, numa 

idade suscetível, poderão gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar, por toda a 

vida, uma marca indelével na mente e no carácter (p.V). 

 

 Neste sentido, Polya (1977), refere a necessidade de resolver diversos tipos de 

problemas, pois aprende-se a resolver problemas com a prática. A National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, 1991) considera que os problemas devem ser 

problemáticos, ao ponto de não ser evidente, ou seja, cuja solução não é imediata, 

provocando, assim, no aluno o interesse e desafio de chegar à resposta, usando 

capacidades que sejam desafiantes e interessantes.  

 Convém, neste contexto, diferenciar exercício e problema. O problema consiste 

numa atividade para a qual o aluno não dispõe de um método de resolução pontual, 

procurando ativamente chegar à sua solução (Ponte, 1992), desenvolvendo o raciocínio, 

reflexão e comunicação do aluno (Vale & Pimentel, 2005). O exercício consiste, apenas, 

numa atividade de aplicação de um algoritmo, exigindo, assim, um processo ao nível 

intelectual e metódico menos complexo que o problema (A. L. Pereira, 2001), uma vez 

que exige somente a aplicação de um método de resolução, já bem conhecido pelo aluno 

(Ponte, 1992). 

 Uma estratégia promotora do pensamento crítico, nitidamente importante, 

inerente aos problemas e associada aos métodos e regras usadas para a direção da 

descoberta, inovação e resolução de problemas, é a heurística. De entre uma série de 

propostas de estratégias de resolução de problemas, sobressai uma das mais ilustres a de 

Polya (1977), que definiu quatro etapas na resolução de problemas: 

1. Compreender o problema; 

2. Estabelecer um plano de resolução; 

3. Executar o plano; 

4. Verificar o problema. 

 À medida que se avança de etapa para etapa, pela ordem apresentada, e sem 

esquecer nenhuma delas, a resolução do problema progride até alcançar a solução. 

Inicialmente, procura-se compreender o problema, sabendo retirar o que é necessário, 

para, de seguida, perceber qual a relação existente entre os diversos dados apresentados, 

de modo a definir um plano. Para, finalmente, o executar utilizando os dados recolhidos 

de modo a discutir, por fim, os resultados obtidos, fazendo uma revisão (Polya, 1977).  

 Compreender o problema constitui a primeira etapa para se ter sucesso na 

resolução de problemas, tendo em conta que depende da interpretação que cada aluno 
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estabelece, o que, por vezes, não é concretizada da melhor forma, comprometendo os 

passos seguintes. Neste tópico, pretende-se que o aluno identifique, inicialmente, a 

incógnita, depois recolha os dados mais pertinentes e selecione as condicionantes do 

problema (Polya, 1977). Na segunda fase, depois de recolhida a informação, analisa-se a 

estratégia a efetuar, que ajudará a ultrapassar os possíveis obstáculos que se encontrarão 

ao longo da resolução do problema em causa. Esta fase, pode ser a mais morosa, em 

função do tempo que se utiliza na seleção da estratégia mais adequada. Depois, desta 

fase complexa surge a execução do plano definido na fase anterior. Por último, temos a 

fase da verificação, na qual se revê todo o processo, permitindo identificar falhas e, no 

caso de existirem, a possibilidade de encontrar outro processo para resolver o mesmo 

problema (C. Lopes, 2002). 

 Notoriamente, a estratégia de resolução de problemas apresentada por Polya 

(1977), revela-se, ainda hoje, como um método eficaz para o desenvolvimento de 

capacidades de pensamento crítico, como um raciocínio interpretativo, motivando os 

alunos para aprender e conhecer melhor a matemática.  

 Não menos importante, que a definição das etapas da estratégia a utilizar, é 

essencial o apoio por parte do professor em cada fase, auxiliando o aluno a levantar 

questões claras e precisas conclusões, encontrando soluções bem fundamentadas. Desta 

forma, o aluno melhorará a sua reflexão, enriquecerá o seu conhecimento e 

desenvolverá capacidades de ordem superior. Tal só será possível, se o professor sugerir 

bons problemas, encorajando os alunos para a compreensão e para a utilização de várias 

estratégias, instrumentos e técnicas que promovem o seu pensamento crítico. 

 Evidentemente que não existe uma única maneira de resolver um problema, as 

sugestões apresentadas não devem ser particulares, mas sim genéricas, aplicáveis de 

preferência a situações do nosso quotidiano. A imitação e a prática são o meio, através 

do qual se consegue aprender, interiorizar e aperfeiçoar a escolha das melhores técnicas 

e estratégias de resolução de problemas (Polya, 1977). No entanto, para resolver 

problemas necessita-se de criatividade, originalidade e adquirir determinadas 

características como a capacidade para: compreender conceitos matemáticos; observar e 

anotar diferenças e analogias; reconhecer elementos críticos; identificar dados e 

procedimentos corretos. Assim como, detetar aspetos irrelevantes; calcular e analisar; 

observar e compreender dados quantitativos ou relações entre eles; generalizar 

recorrendo a outros exemplos; mudar para um método mais adequado, e, além disso, 
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possuir uma elevada autoestima, confiança e ter uma boa relação com os que a rodeiam 

(C. Lopes, 2002). 

 O ensino da Matemática deve construir-se, assim, a partir da resolução de 

problemas para desenvolver o raciocínio matemático e, consequentemente, o 

pensamento crítico dos alunos, que assumem a posição de elementos ativos (Duarte, 

2000). Não se pretende reduzir o ensino apenas à resolução de problemas, pelo 

contrário, pretende-se que esta atividade seja colocada no centro do ensino da 

Matemática, para que o meio escolar se revele um sítio, no qual os alunos aprendam 

realmente a pensar (Duarte, 2000). O ensino ajudará, assim, os alunos a promoverem as 

suas capacidades de compreensão e de aplicação de estratégias diversificadas, 

permitindo-lhes discutir e examinar diversas situações, até construírem um conjunto de 

estratégias essenciais para aplicarem a diferentes situações do contexto escolar ou social 

(C. Lopes, 2002). 

 O professor, como ator educativo, tem um papel fundamental como organizador 

e dinamizador da aprendizagem em contexto de sala de aula, proporcionando um 

ambiente de descoberta propício a aprendizagens significativas, levando os alunos a 

tornarem-se, progressivamente, sujeitos ativos na aquisição de conhecimentos (Correia, 

2006). 

 

1.4.  Formação de professores no uso de estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico 

 O protagonista do sucesso do ensino do pensamento crítico é um professor cujas 

capacidades de pensamento crítico estão desenvolvidas, abordando conteúdos 

adequados e avaliando a sua credibilidade. Desta forma, os alunos são estimulados, 

desde cedo, a formular as suas questões, a encontrar respostas, a elaborar argumentos, a 

dar opiniões, a optar pelo que acreditam e a tomar sozinhos as suas decisões. Neste 

sentido, devem-se promover os bons hábitos de pensar, incentivando, precocemente, os 

alunos a raciocinarem, aprendendo a pensar de forma crítica e com independência. Para 

que tal aconteça, torna-se fundamental que, nos conteúdos curriculares, estejam 

enfatizadas oportunidades para ativar e fomentar capacidades e competências de 

pensamento crítico (Marchão & Henriques, 2015).  

 De acordo com uma análise das práticas curriculares das escolas portuguesas, 

Tenreiro-Vieira (2000) defende que o ensino do pensamento crítico não tem sido 
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devidamente implementado. Em primeiro lugar, porque não há acordo entre os 

professores quanto às capacidades transversais que devem proporcionar e, os 

educadores, ao desenvolverem as suas estratégias, não definem, antecipadamente, as 

capacidades de pensamento crítico que lhes estão subjacentes. Além disso, não havendo 

concordância entre as capacidades a potenciar e os materiais a utilizar, estes últimos 

deixam de ser adequados para incrementar as capacidades do pensamento crítico. Por 

outro lado, a distribuição destas capacidades pelos diferentes níveis de escolaridade 

conduz, também, a um contacto passageiro. Por último, os testes aplicados em muitas 

escolas não avaliam a aprendizagem das capacidades de pensamento crítico (M. 

Sanches, 2009).  

 A profissão docente é, de facto, muito complexa, mais do que possuir 

conhecimento científico específico, o professor tem de o saber aplicar a novas situações. 

Inicialmente, a sua formação constitui um ponto de partida para a profissão para, 

posteriormente, construir saberes profissionais que promovam a formação de indivíduos 

para uma sociedade cada vez mais exigente, reconhecendo o pensamento crítico como 

uma ferramenta importante para o seu desenvolvimento. A construção da identidade do 

aluno, do seu conhecimento, da sua autonomia, da iniciativa de tomar decisões e 

participar dando uma opinião crítica, devem ser orientadas por um mediador, o 

professor, aquele que ao estimular os processos cognitivos do aluno, estimula a 

formação crítica do pensamento (Marchão & Henriques, 2015). 

 Efetivamente, verifica-se uma situação que precisa, de intervenção, procurando 

melhorar ou reforçar a formação dos professores relativamente à promoção da literacia 

crítica em matemática e ciências. De facto não é previsível que, os futuros professores, 

incutam a literacia científica e matemática crítica nos seus alunos se, a sua formação, 

não lhes permitir estar confiantes e desejosos de atingir níveis de literacia mais elevados 

(Tenreiro-Vieira & Vieira, 2013). 

 Dentro desta perspetiva, Marchão e Henriques (2015) acrescentam que, na 

formação de professores, devem ser oferecidas linhas orientadoras e ferramentas 

adequadas para o ensino e para a aprendizagem do pensamento crítico, de modo a 

colocarem em prática as suas capacidades. Ao referir as capacidades de pensamento 

crítico, como uma ferramenta essencial para os processos de ensino e de aprendizagem, 

não se nega nem se questiona a importância de adquirir conhecimento. Pelo contrário, 

devem estimular-se capacidades de raciocínio e de conhecimento, visto que, o 
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pensamento crítico é fundamental para a aquisição de conhecimento e este é relevante 

para o desenvolvimento do pensamento crítico (Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

 Os professores devem consciencializarem-se da necessidade de se questionarem 

e de alterarem as suas práticas, não enfatizando a memorização e promovendo situações, 

nas quais os alunos se manifestam, usando as suas capacidades de pensamento crítico. 

Um dos argumentos apresentados pelos docentes é a falta de tempo, dando prioridade à 

transmissão de conhecimentos, esquecendo-se que a aquisição de capacidades de 

pensamento crítico facilita o domínio de conteúdos programáticos (Tenreiro-Vieira, 

2000). A incompatibilidade entre professores transmissores e alunos capazes de 

utilizarem as capacidades de pensamento crítico, requer a rápida formação e treino de 

docentes. De facto, quando o professor aplica estas capacidades, elabora atividades e 

utiliza estratégias que as promovem, melhorando, assim, a aptidão dos alunos para 

usarem o pensamento crítico (Tenreiro-Vieira, 2000). 

 Segundo M. Sanches (2009) o professor que orienta uma aula usando estratégias 

explícitas do pensamento crítico, usa a instrução direta, na qual o conteúdo abordado 

será um meio condutor para praticar as estratégias deste pensamento. Desta forma, 

levará os alunos a pensar e a aprender os conteúdos, proporcionando aulas desafiadoras, 

induzindo os alunos, a refletir sobre os conteúdos lecionados. Estas aulas permitem 

desenvolver respostas reflexivas, ajudando os alunos a refletir, metacognitivamente, em 

relação às suas respostas, melhorando-as, criando hábitos mentais significativos para a 

sua vida. Subjacente às aulas, M. Sanches (2009) apresenta três componentes da prática 

de ensino pertinente, que envolvem o pensamento crítico. Em primeiro lugar, o 

professor exemplifica a utilização eficaz do pensamento crítico a aplicar na aula. 

Posteriormente, apresenta propostas explícitas, nas quais os alunos aprendem os 

conteúdos, tomando consciência de como pensam. Por fim, o professor questiona-os, 

para que consigam pensar criticamente e de forma independente. A posse destes 

recursos só fará sentido se os alunos detiverem hábitos de mente aberta e determinadas 

capacidades de pensamento crítico.  

 A formação dos docentes, tendo como referência as ideias de Ennis (1985; 

1987), procurará incentivar, nos futuros profissionais, as capacidades de: 

 Pesquisar razões;  

 Usar e referir fontes credíveis;  

 Tentar não fugir do objetivo principal;  
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 Procurar novas hipóteses;  

 Ter uma mente aberta;  

 Aceitar outras ideias que não as suas;  

 Apresentar uma posição e ser capaz de a modificar quando as razões são 

suficientes para o fazer;  

 Usar a sua própria criatividade para pensar de forma crítica.  

 No mesmo sentido, espera-se encontrar nos professores capacidades como: 

analisar argumentos apresentados; avaliar a credibilidade de todas as fontes; observar e 

analisar; fazer e argumentar inferências; tomar decisões; trabalhar cooperativamente 

(Marchão & Henriques, 2015). De um modo geral, o pensamento crítico deverá ser 

parte integrante do programa das aulas práticas e teórico-práticas na formação inicial 

dos professores, estimulando, assim, um ensino que se baseie na participação dos alunos 

na busca de conhecimento e na sua partilha. Entende-se que, tal só será possível através 

de situações de questionamento, de reflexão, pesquisa, investigação, construção de 

instrumentos de ensino e de aprendizagem, resolução de problemas que ajudarão os 

professores a aceder aos conhecimentos e às competências de pensamento crítico que, 

posteriormente, promoverão o desenvolvimento destas capacidades nos seus alunos (M. 

Sanches, 2009). 

 

2. Testes para avaliar o pensamento crítico  

 Após uma análise do conceito de pensamento crítico e de algumas estratégias 

favoráveis para o desenvolver, com a finalidade de alcançar o objetivo de educar os 

alunos para se tornarem pensadores críticos, emerge a necessidade de uma avaliação 

adequada, permitindo, assim, potenciar as capacidades de pensamento crítico dos 

alunos. Neste contexto, existe um conjunto de testes que pretende identificar as 

capacidades de pensamento crítico e, posteriormente, enriquecer os testes tradicionais 

que enfatizam, apenas, a memorização dos conhecimentos e de conteúdos específicos 

(Ku, 2009). 

  

WGCTA - Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal  

 O teste Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) utilizou-se pela 

primeira vez em 1930, destinado a crianças dos nove anos até à idade adulta (Ennis, 

1993). O WGCTA surgiu com o objetivo de medir capacidades relevantes do 
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pensamento crítico, essenciais para desempenhar um papel ativo e racional no ensino 

superior e em profissões que exigem um pensamento analítico (Álvarez & Yair, 2013). 

 Os primeiros testes de WGCTA foram desenvolvidos por Goodwin Watson em 

1925 e Edward Glaser em 1937, tendo em conta o conceito teórico do pensamento 

crítico bem como as suas aplicações práticas. Em 1964, The Psychological Corporation 

aparece com uma nova versão deste teste, denominada de Watson-Glaser Forms Ym e 

Zm. No entanto em 1980, a forma Ym e a forma Zm foram renovadas para uma versão 

mais clara e sem estereótipos raciais e sexuais, apelidando-se de Forma A e Forma B 

(Watson & Glaser, 2008). 

 Com a finalidade de ajudar o professor a identificar a necessidade de praticar 

determinadas capacidades do pensamento crítico com os alunos, este teste permite 

medir, parcialmente, a eficácia de programas de instrução. Além disso, também avalia a 

evolução destas capacidades durante um longo período de tempo, em virtude das duas 

formas que o constituem. Compõe-se por 80 itens que avaliam as capacidades em cinco 

aspetos do pensamento crítico (Watson & Glaser, 2008): 

 Inferência, distinguir entre verdadeiro ou falso inferências a partir dos dados 

apresentados; 

 Reconhecimento de suposições, retirar os pressupostos de determinadas 

declarações afirmativas ou negativas; 

 Dedução, identificar se certas conclusões surgiram de determinadas declarações; 

 Interpretação, analisar provas e decidir se as conclusões apresentadas estão 

corretas; 

 Avaliação de argumentos, distinguir os argumentos mais fortes e relevantes dos 

mais fracos e irrelevantes para a questão em causa. 

 Cada tipo de teste WGCTA, contém excertos de situações que incluem 

problemas, declarações, argumentos e interpretações de dados semelhantes aos que 

encontramos no nosso dia-a-dia, no trabalho e na sala de aula. Os testes podem 

apresentar dois tipos de conteúdo: neutro, relativo a assuntos que não causam 

sentimento ou preconceito, ou controverso, relativo a questões políticas, económicas, 

sociais que frequentemente provocam respostas emotivas. Este teste aborda cinco 

cenários, a pontuação é calculada na totalidade, com o intuito de apresentar uma medida 

fiável das capacidades de pensamento crítico. O período de tempo necessário para 
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implementar esta versão do WGCTA, Forma A e a Forma B, é de uma hora, contendo 

cada uma 40 itens (Watson & Glaser, 2008).  

 

Ennis-Weir Critical Thinking  

 O teste Ennis-Weir Critical Thinking (Ennis & Weir, 1985), avalia as 

capacidades de argumentação e de pensamento crítico através da formulação de 

respostas e apresentação de argumentos, por escrito, sobre a sua posição em relação a 

uma situação apresentada inicialmente. Trata-se de uma prova, na qual os argumentos 

apresentados exigem uma análise significativa e requerem uma avaliação de conteúdo, 

uma vez que não se limita a procedimentos mecânicos (Ennis, 1993). As capacidades de 

pensamento crítico que o teste abrange são: a apresentação de um ponto de vista; a 

identificação das razões, hipóteses e suposições; a apresentação de boas razões 

(reconhecendo outras possibilidades); a apresentação de respostas que evitam a 

ambiguidade, a irrelevância, a generalização e um excessivo ceticismo; e a apresentação 

de uma linguagem emotiva para persuadir (Álvarez & Yair, 2013). Segundo Hatcher 

(2011), este teste é o indicado quando se pretende avaliar o pensamento crítico 

envolvido em abordagens informais.  

 Este teste é estruturado para analisar a capacidade dos alunos de identificarem 

tanto as falhas de raciocínio no seu pensamento bem como a sua capacidade de defender 

os seus próprios argumentos. Ao contrário dos testes de escolha múltipla que são, 

basicamente, testes de conhecimento verbal e não captam, adequadamente, as 

capacidades de pensamento crítico nem o raciocínio subjacente para a escolha de uma 

resposta (Ku, 2009). 

 Este trabalho, de reflexão sobre as capacidades de pensamento crítico, apresenta 

a forma de uma carta, na qual se elabora uma proposta fundamentada, com um conjunto 

de argumentos a seu favor. Cada argumento ocupa um parágrafo diferente, uma vez que 

são numerados até nove, sendo que dois deles correspondem à proposta. O teste contém 

um manual com uma discussão detalhada para a elaboração de cada parágrafo, do 

argumento e das críticas que podem ser apontadas à situação apresentada na carta. Desta 

forma, alerta-se, assim, para aspetos importantes, devido à variedade de respostas que 

podem ser apresentadas (Ennis & Weir, 1985). 

 Depois de entregarem o teste, os examinadores leem as instruções que são 

simples e explícitas, e esclarecem dúvidas relativamente a estas instruções. Os alunos, 
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têm 40 minutos para o realizarem, sendo que 10 minutos destinam-se à sua leitura e os 

outros 30 minutos para escreverem os nove parágrafos. Tendo em conta que as respostas 

podem expressar o mesmo ponto de vista mas de forma diferente, os critérios de 

avaliação devem ser usados de forma flexível, certificando-se de que as respostas 

apresentam uma discussão detalhada, parágrafo por parágrafo, dos problemas e do 

argumento da carta. Por este motivo Ennis e Weir (1985) solicitam que, no momento da 

classificação, se deve ter em mente que constitui um teste de capacidades de 

pensamento crítico, pretendendo avaliar o raciocínio e a forma de pensar, atendendo ao 

que está escrito e se está de acordo com os critérios de avaliação. Além disso, deve-se 

certificar que na correção são utilizados termos técnicos da lógica para justificar a 

avaliação.  

 O teste de Ennis-Weir Critical Thinking foi validado com 27 estudantes 

universitários e a 28 alunos do grupo de talentos ingleses e cada carta, resultado final 

deste teste, foi classificada por um avaliador diferente. Note-se que os resultados foram 

elevados, tendo em conta que se tratava de um teste de ensaio (Ennis & Weir, 1985). 

 

Teste de Pensamento Crítico - Cornell (Nível X) 

 O Cornell Critical Thinking Test, Level X de Ennis e Millman (1988), traduzido 

em português (Miranda, 2009) para teste de Pensamento Crítico – Cornell (Nível X) 

(Anexo C), constitui um teste para avaliar o pensamento crítico dos alunos. Este teste 

tem algumas vantagens para ser aplicado em Portugal, em contexto educativo (Tenreiro-

Vieira, 2004), visto que: 

 Normalmente testes desta natureza, encontram-se em inglês, mas o presente teste 

está traduzido em português; 

 Pode ser implementado desde o 1.º CEB até aos primeiros anos do Ensino 

Superior; 

 Abrange as capacidades do pensamento crítico na sua totalidade, não se 

dedicando apenas a aspetos específicos; 

 Através da sua aplicação consegue-se determinar o nível e os aspetos do 

pensamento crítico; 

 Pode ser aplicado, na íntegra. No entanto, dependendo da idade dos alunos, será 

na totalidade ou por partes; 



Capítulo I – Contextualização Teórica 

29 
 

 Possui um manual de instruções de administração, incluindo, um conjunto de 

instruções dedicadas aos alunos de nível de escolaridade mais baixos; 

 É um teste que se realiza facilmente e é rápido realizar a cotação.  

 Este teste está organizado em quatro partes, com 76 itens, existindo sobreposição 

e interdependência entre eles, como se observa na tabela 4.  

Tabela 4 - Relação entre os aspetos de pensamento crítico incluídos no Teste de Pensamento Crítico de 

Cornell (Nível X) e os itens que o avaliam (M. Sanches, 2009, p. 74) 

Aspetos de pensamento crítico Itens do Nível X 

Indução 3 – 25, 48, 50 

Dedução 52 – 65, 67 – 67 

Juízo de valor - 

Observação 27 – 50 

Credibilidade 27 – 50 

Assunções 67 – 76 

Significado Testando implicitamente 

  

 Num primeiro momento, exige-se que se ajuíze se um determinado 

acontecimento suporta ou não uma hipótese. Nos itens do segundo momento, apela-se à 

verificação da credibilidade das observações descritas com base, quer na origem, quer 

nas condições segundo as quais são obtidas. Seguidamente, pretende-se aferir a 

capacidade de dedução dos alunos quando avaliam determinadas hipóteses, que podem 

ser consequência das afirmações apresentadas. No último momento, o aluno identifica o 

que se revela por certo num argumento e o que serve de suporte à construção de 

raciocínios, envolvendo o reconhecimento de assunções (M. Sanches, 2009).  

 Os autores que elaboraram este teste optaram, intencionalmente, por não medir o 

aspeto juízo de valor para que os alunos não fossem alvo de crítica, ou penalizados, 

pelas suas ideias políticas, económicas ou sociais (M. Sanches, 2009).  

 De entre as várias opções de correção que podem ser adotadas, a utilizada por 

Miranda (2009) consiste numa chave em acetato (Anexo D), na qual se colocaram as 

respostas, nos locais correspondentes à numeração dos itens, permitindo assinalar as 

respostas corretas e incorretas, mostrando ser um processo rápido e seguro. Antes de 

iniciar o teste, esclarece-se os alunos para não responderem às questões que lhes 

suscitem dúvidas, visto que, a cotação do teste se obtém através da diferença entre o 
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número de respostas corretas e metade do número de respostas incorretas (M. Sanches, 

2009).  

 Refira-se que Vieira (1995), como citado por Miranda (2009), validou este 

trabalho aplicando-o a alunos do 2.º CEB, no âmbito do seu trabalho de mestrado, 

assegurando-se que o texto do teste estivesse adequado aos anos de escolaridade a que 

se destinava. Neste contexto, o teste de Cornell sofreu algumas modificações, que o 

deixou apenas num livrete, constituído por quatro partes (Miranda, 2009). Alguns 

vocábulos foram substituídos por outros sinónimos, mais simples, elaborando-se um 

glossário de apoio aos alunos na realização do teste, pois algumas palavras podem ser 

desconhecidas para os alunos deste nível de ensino (Miranda, 2009). Além disso Vieira 

(1995), como citado por Miranda (2009), apresentou o teste com caracteres de maior 

tamanho, alterando, também, as opções de resposta, que se encontravam no início de 

cada página, para o final de cada item da primeira parte, substituindo a palavra teste por 

história. Desta forma, a designação Teste de Pensamento Crítico de Cornell (Nível X) 

foi modificada, após a apresentação de sugestões por parte dos alunos que realizaram o 

teste, por Desaparecimento em Nicoma, que foi o mais sugerido (Miranda, 2009).  

 

CCTST - California Critical Thinking Skills Test  

 Publicado pela California Academic Press, o California Critical Thinking Skills 

Test (CCTST) (Facione, 1990) utiliza o formato de escolha múltipla para avaliar as 

principais capacidades de pensamento crítico. É constituído por 34 itens que variam em 

dificuldade e complexidade, requerendo uma interpretação precisa e completa da 

questão, que pode ser de interpretação de informação, de gráficos ou de imagens (Ku, 

2009). O CCTST, pretende analisar as capacidades cognitivas de interpretação, de 

análise, de avaliação, de explicação e de inferência. Estas capacidades consideram-se 

fundamentais para o sucesso de indivíduos em ambientes educacionais ou em locais de 

trabalho, nos quais a resolução de problemas e a tomada de decisões são pela 

regulamentação fundamentada (Facione, 1990). 

 O CCTST foi implementado na California State University durante o ano letivo 

1989-1990 a 1169 alunos universitários, através da articulação da conceitualização de 

pensamento crítico e a pesquisa de 46 peritos que participaram no projeto Delphi 

implementado durante 1987-1989, destinado a identificar e a caracterizar as capacidades 

de pensamento crítico. Trata-se de um teste a realizar durante 40 a 45 minutos, 
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disponível online ou em suporte papel, variando de acordo com a empresa ou instituição 

de ensino (Facione, 1990).  

 O CCTST contém uma matriz de pontuação para avaliar o teste com cinco 

níveis: análise; avaliação; dedução; indução; e, no geral, a capacidade de raciocínio. 

Possui, ainda, uma outra matriz de sete níveis, na qual se acrescentou mais pontuação 

para os níveis de interpretação e explicação (Facione, 1990). 

 Este teste consiste num conjunto de testes, com versões diferentes destinadas a 

diferentes níveis etários ou áreas profissionais. Estes testes de avaliação das capacidades 

de pensamento crítico destinam-se a pessoas com nível de ensino superior. Algumas das 

versões contêm, apenas, questões do quotidiano, outras centram-se em questões cujo 

conteúdo, se baseia em preocupações de interesses específicos e campos profissionais, 

como por exemplo, a ciência da saúde, empresas, direito e de governo. Os testes do 

CCTST têm sido aplicados nos Estados Unidos da América e em países, onde a sua 

tradução foi autorizada, a estudantes e a adultos de nível executivo (Ku, 2009).  

 

HCTAES - Halpern Critical Thinking Assessment Everyday Situations 

 No sentido de melhorar os instrumentos de avaliação do pensamento crítico, de 

forma a permitir um ensino mais enriquecedor, surgiu uma outra ferramenta de pesquisa 

no raciocínio, na resolução de problemas e na tomada de decisões. Com o objetivo de 

terminar com as questões fechadas e de escolha múltipla, que não permitem conhecer o 

raciocínio dos alunos, desenvolveram-se testes que permitem cada vez mais observar e 

avaliar o pensamento crítico dos alunos. Um desses testes desenvolvido, por Halpern, 

professora de psicologia, designa-se por HCTAES - Halpern Critical Thinking 

Assessment Everyday Situations (Butlera et al., 2012). 

 Através deste teste pretende-se avaliar cinco grandes capacidades do pensamento 

crítico: a comprovação de hipóteses; o raciocínio verbal; a análise de argumentos; a 

probabilidade, a incerteza e a tomada de decisão; e a resolução de problemas (Nieto, 

Saiz & Orgaz, 2009), utilizando 25 situações do quotidiano, semelhantes às que 

encontramos na vida real, cinco para cada uma das capacidades. Para cada situação 

apresentada pede-se, aos alunos, para refletirem e tomarem decisões procurando 

soluções fundamentadas (Álvarez & Yair, 2013).  

 Este teste está organizado em duas partes, uma com questões abertas e outra com 

questões fechadas. A primeira requer que o aluno apresente argumentos, uma 

explicação e soluções alternativas para o problema. A outra parte é constituída por um 



Capítulo I – Contextualização Teórica 
 

32 

 

conjunto de soluções para cada situação, trata-se, portanto, de um teste de escolha 

múltipla, que pretende aferir se o aluno é capaz de escolher a melhor solução no meio 

de uma série de alternativas (Nieto et al., 2009). 

 Refira-se que este teste foi aplicado por Nieto e outros (2009), a 335 estudantes 

espanhóis, 283 estudantes universitários do 3.º e 4.º ano e 52 alunos do ensino médio. 

Os participantes tiveram 120 minutos para preencherem o teste em suporte papel, 

repartido em dois momentos, para o teste não se revelar cansativo.  

 Este teste apresenta algumas características que o diferenciam de outros testes, 

como o facto de ser constituído por uma parte de índole aberta e por utilizar situações 

que acontecem no nosso dia-a-dia. Este formato de teste permite, ao professor, aceder a 

informação sobre o raciocínio que o aluno teve, algo que seria mais difícil em questões 

de formato fechado (Nieto et al., 2009). 

 Para além das vantagens apresentadas, Rodrígues, Saiz e S. Rivas (2008) 

indicam algumas desvantagens, como por exemplo, o facto de algumas situações 

problema poderem ser resolvidas através de diferentes alternativas, o que implica não 

existirem medidas certas para corrigir. Além disso, outras situações não necessitam que 

o aluno pense para chegar a uma solução, logo, não havendo raciocínio não será 

necessário aplicar critérios de correção. As desvantagens apresentadas não invalidam o 

teste, no entanto, procurou-se desenvolver um teste alternativo para ultrapassar essas 

dificuldades, mantendo as principais contribuições do teste HCTAES. Provisoriamente 

o teste alternativo foi intitulado de PENCRISAL (Rodrígues et al., 2008). 

 O PENCRISAL é um teste elaborado por investigadores espanhóis, adequado 

para avaliar cinco capacidades de pensamento crítico: o raciocínio redutivo; indutivo; e 

prático; resolução de problemas; e tomada de decisão. Este teste foi aplicado a uma 

turma de 4.º ano de psicologia da Universidade de Salamanca, permitindo fazer algumas 

alterações necessárias, reduzindo, fundamentalmente, o nível elevado de dificuldade de 

alguns itens e modificando o modelo teórico (S. Rivas & Saiz, 2013). 

 Ao contrário do teste inicial, este apresenta 35 situações problema, de resposta 

aberta, com três características fundamentais: cada item refere-se a situações pessoais, 

motivando, assim, os alunos para a sua realização; diz respeito ao uso de domínios 

diferentes, com o objetivo de avaliar o grau de generalização das capacidades; centra-se 

no uso de situações-problema de resposta única permitindo, desta forma, avaliar o 

mecanismo de pensamento correspondente, facilitando, assim, a quantificação de cada 

item. Por este motivo, haverá mais confiança e clareza para avaliar o pensamento crítico 
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(Rodrígues et al., 2008; S. Rivas & Saiz, 2013). Supõe-se, ainda, relativamente à última 

característica, que o pensamento crítico desenvolve-se quando se usam capacidades 

metacognitivas subjacentes a instrumentos que aumentam a probabilidade de um 

resultado esperado (Magno, 2010).  

 O formato de resposta aberta permitiu estabelecer critérios de correção que 

atribuem valores entre zero e dois: zero, quando a resposta é incorreta; um, quando 

apresenta solução mas não argumenta; e dois, quando a resposta está correta e ainda 

justifica e explica o seu processo. O teste é aplicado individualmente e em suporte 

digital, apresentando mais vantagens: um maior interesse e menos cansaço, permite 

mais controle, pois avisa o aluno se deixar alguma questão em branco. Assim, pode 

corrigir respostas e permite-lhe realizar a prova em qualquer momento e lugar que tenha 

ligação à internet (S. Rivas & Saiz, 2013).  

 

3. Questionamento como estratégia para desenvolver o pensamento 

crítico 

 As orientações curriculares relativas à disciplina de Matemática têm sido alvo de 

uma importante evolução no que respeita ao trabalho a realizar na sala de aula, mais 

concretamente, em relação à proposta de estratégias, como o questionamento, visando, 

assim, realçar o raciocínio matemático como capacidade transversal no ensino desta 

disciplina. Torna-se fundamental e urgente, promover, nos alunos, a mobilização de 

conhecimentos, atitudes e capacidades de pensamento crítico associadas à literacia e à 

matemática, através de contínuas questões, para que consigam encontrar respostas mais 

elaboradas e corretas.  

 Neste contexto, o aluno ao questionar e ao questionar-se, permite-lhe refletir, 

ajudando-o a crescer, reforçando, assim, o seu pensamento crítico (Guerra, 2000). Neste 

trabalho, procurou-se apresentar uma breve caraterização do questionamento, a sua 

aplicação em contexto educativo, um conjunto de estratégias para incentivar o 

questionamento nos alunos, e, ainda, como obter um questionamento eficaz na área da 

matemática. 

 

3.1. O conceito de questionamento  

 Na comunicação, tanto escrita como oral, em contexto de sala de aula, entre 

professor e aluno e entre alunos, reside todo o processo educacional, visto que, viabiliza 
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o desenvolvimento de aprendizagens significativas, de atitudes e capacidades como a de 

comunicar com os outros, aprimorando o poder de argumentação. 

 A escola, desde cedo, deve preocupar-se em formar alunos, proporcionando-lhes 

ferramentas conceptuais que lhe permitam lidar com a realidade do dia-a-dia, focando-

se em quatro aspetos considerados basilares: a resolução de problemas, a comunicação, 

o raciocínio matemático e as conexões.  

 Notoriamente a comunicação na aula de Matemática é fundamental, devendo ser 

incrementada pelo professor, dado que, permite aos alunos desenvolver o seu 

conhecimento matemático, como a capacidade de resolverem problemas, melhorar a 

capacidade de raciocínio encorajando a sua autoconfiança. Note-se que o atual 

programa de Matemática para o ensino básico (Bivar et al., 2013), evidencia a 

argumentação nas orientações metodológicas gerais:  

 A apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos, o estudo sistemático 

das suas propriedades e a argumentação clara e precisa, própria desta disciplina, 

têm um papel primordial na organização do pensamento, constituindo-se como 

uma gramática basilar do raciocínio hipotético-dedutivo. O trabalho desta 

gramática contribui para alicerçar a capacidade de elaborar análises objetivas, 

coerentes e comunicáveis. Contribui ainda para melhorar a capacidade de 

argumentar, de justificar adequadamente uma dada posição e de detetar falácias 

e raciocínios falsos em geral. (p.2). 

 

 A comunicação nas aulas de Matemática é considerada indispensável para 

integrar e potenciar, nos alunos, capacidades como o raciocínio crítico e a comunicação 

das suas ideias. O papel do professor é essencial, ouvindo os alunos e pedindo-lhes para 

explicar o seu pensamento. Os professores devem, portanto, adaptar as suas práticas, 

permitindo, ao aluno, ter tempo para explorar, formular problemas, desenvolver 

estratégias, fazer conjeturas e raciocinar sobre a sua validade, discutir, argumentar, 

prever e colocar questões, isto é, ajudando os alunos a valorizarem a matemática. Neste 

contexto, o professor responsabiliza-se pela organização do discurso, colocando 

questões, estimulando, desta forma, a discussão e a partilha de ideias entre os alunos 

(Menezes, Guerreiro, Martinho & Ferreira, 2013). 

 Em contrapartida, refira-se que as aulas de Matemática, tradicionais, apenas se 

limitam à exposição de conteúdo, a comunicação do aluno restringe-se a respostas 

curtas, a perguntas formuladas oralmente e a exercícios já conhecidos. Com este tipo de 

aulas os alunos não explicam as suas ideias, nem têm condições de estabelecer 

comunicação com os colegas (Menezes, 1995).  
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 No final do século XX, o NCTM (1991), aconselhava uma nova abordagem do 

funcionamento das aulas de Matemática, com a ajuda de investigadores na área de 

educação matemática e de agentes intervenientes no processo educativo. Neste sentido, 

dava-se valor ao questionamento, como uma arte que ajuda o professor a reforçar e a 

melhorar a participação dos alunos.  

 Diversos investigadores, apontam benefícios na utilização do questionamento 

em contexto de sala de aula, como Menezes (1995) que defende que, através desta 

prática, o professor deteta dificuldades de aprendizagem, obtém feedback relativo a 

aprendizagens anteriores, motiva e incentiva, levando cada aluno a pensar criticamente. 

De uma forma mais abrangente, ao colocar questões o professor consegue atingir 

determinados objetivos, como obter dados que, ainda, não possui, provocar de imediato 

a realização de ações por parte dos alunos, orientar os alunos na organização da 

informação, de acordo com um dado conceito, e avaliar a qualidade e quantidade das 

aprendizagens. As perguntas demonstram ser uma forte ferramenta de comunicação 

para os professores atingirem diversas finalidades (Menezes et al., 2013). 

 Num estudo realizado por Menezes (1995), a colocação de questões assume 

outras finalidades, como dirigir a atenção do aluno para aspetos que o professor 

considera relevantes, levar o aluno a falar, promover o seu lado intelectual, levando-o a 

pensar, reduzindo, assim, os momentos de indisciplina na sala de aula. O 

questionamento constitui-se como um poderoso instrumento promotor do discurso do 

aluno. No entanto, é necessário que o professor envolva os alunos em atividades 

matemáticas desafiantes, para trabalharem de forma autónoma ou coletivamente de 

modo a enfatizar a discussão e negociação de soluções para os problemas propostos 

(Ponte, 2005). 

 Segundo J. Lopes e H. Silva (2015) o questionamento pode dividir-se em duas 

grandes categorias, o fazer e o produzir questões. A primeira categoria refere-se ao 

número de questões elaboradas pelo professor e a segunda, diz respeito a questões 

realizadas pelos alunos para compreenderem um determinado conceito. Atualmente, o 

questionamento na sala de aula é, maioritariamente, usado pelo professor para o aluno. 

Estes autores constatam, ainda, que a maior parte das questões, efetuadas pelos 

professores, se situa num nível cognitivo baixo, limitando-se a perguntas de caráter 

fechado, verificando, assim, se os alunos aprenderam ou se recordam factos. 

As conceções de ensino e de aprendizagem adotadas por muitos professores, 

conduzem à realização de questões fechadas, pois o seu objetivo consiste apenas, em 
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verificar se os alunos recordam os conhecimentos e a informação, transmitida através de 

processos de repetição e evocação. De facto, as perguntas fechadas utilizam-se com o 

intuito de indagar se o aluno adquiriu a informação, isto é, para avaliar o domínio de 

conhecimentos científicos do aluno. Por outro lado, as perguntas abertas usam-se para 

estimular capacidades criativas e promover processos cognitivos, evoluindo, assim, o 

pensamento crítico, visto que se solicita uma justificação ou provas de modo a 

enriquecer as respostas (J. Lopes & H. Silva, 2015).  

 Saliente-se que Polya (1977) via o questionamento do professor como uma 

técnica essencial para o modelo de resolução de problemas, ajudando a ultrapassar 

obstáculos, desbloqueando os alunos dos seus impasses, através da colocação de 

questões, apoiando-os em todas as fases. Neste sentido, o questionamento na sala de 

aula incrementa o rendimento escolar, porque auxilia o aluno a potenciar determinadas 

capacidades como a compreensão, o raciocínio e a criatividade, essenciais para uma boa 

aprendizagem.  

 

3.2. O questionamento em contexto educativo 

 A ideia de que a escola tem como finalidade transmitir informação foi 

ultrapassada por um novo paradigma de aprendizagem mais ativa por parte do aluno. 

Pretende-se que o contexto escolar proporcione, aos alunos, a aquisição de novas 

competências, como: a argumentação, a leitura, a escrita, o questionamento, a resolução 

de problemas, a criatividade, o pensamento crítico, o raciocínio lógico, o trabalho 

colaborativo, valorizando as relações interpessoais que se desenvolverão ao longo das 

suas vidas (J. Lopes & H. Silva, 2015).  

 A aprendizagem ativa apresenta algumas características que a distingue da 

passiva, na qual, apenas se assistia à aula. Neri de Souza (2009), considerou algumas 

características principais: os alunos deixam de ser apenas ouvintes, para se mostrarem 

mais envolvidos e empenhados na aula, através da valorização das suas capacidades, 

como o pensamento de elevado nível cognitivo; análise; síntese; e avaliação através de 

atividades como ler, discutir e escrever, colocando, assim, grande ênfase na exploração 

de valores e atitudes.  

 A aprendizagem ativa exige uma maior intervenção por parte do aluno, dando-

lhe oportunidade de construir o seu conhecimento fazendo as suas próprias perguntas, 

para, assim, interagir através do questionamento. Para que este objetivo seja alcançado 
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torna-se necessário combater algumas barreiras que afetam a frequência e a qualidade 

das perguntas dos alunos. Os motivos que levam os alunos a não expor as suas 

perguntas podem assumir uma dimensão social, racional ou cognitiva. Formular 

questões, trata-se de um processo cognitivamente complexo, que nem todos os alunos 

conseguem usar, pelo simples facto de terem medo de expor as suas perguntas, com 

receio de serem criticados pelo professor ou ridicularizados pelos colegas. Antes de 

saber formular questões, o aluno necessita de pensar sobre o que sabe, o que não sabe e 

o quer saber (Neri de Souza, 2009). 

As perguntas expostas pelos alunos devem ser consideradas como um incentivo 

para a aprendizagem ativa, através delas favorece-se a compreensão, orientam-se e 

direcionam-se as atividades das aulas, aumentando o seu interesse e envolvimento. 

Desta forma, os professores acedem às conceções prévias e às dificuldades dos alunos 

(Jesus, Neri de Souza, Teixeira-Dias & Watts, 2005). 

 A autonomia e responsabilidade dos alunos, também podem ser trabalhadas 

através do questionamento e atividades que o promovam, como a resolução de 

problemas, o trabalho em grupo, debates, discussões, atividades experimentais e pausa 

nas aulas expositivas, permitindo ao aluno fazer um questionamento ativo (Neri de 

Souza, 2006). 

O incentivo ao questionamento constitui uma estratégia fundamental para o 

professor transformar um aluno ouvinte num aluno ativo, com capacidades para pensar 

e construir o seu conhecimento. Além disso, os alunos para formularem perguntas, de 

alto nível cognitivo, precisam de confiança, curiosidade, convicção e, acima de tudo, 

um professor que os incentive, colocando, também, perguntas complexas e dando 

respostas completas e acabadas (Neri de Souza, 2006). 

 O papel do professor num ambiente de aprendizagem ativa, é de colaborador ou 

orientador da informação, isto é, orienta os alunos nas suas descobertas incentivando-os 

sempre para as interações, enquanto estes assumem um papel de exploradores das suas 

próprias aprendizagens (Neri de Souza, 2006). Neste sentido, os professores, ao 

formularem as perguntas, não devem controlar os temas nem delimitar as questões dos 

alunos, dando-lhe, apenas, a oportunidade de seguirem o raciocínio do professor 

(Almeida, 2007). 

 Investigações recentes (Almeida & Neri de Souza, 2010; Loureiro & Neri de 

Souza, 2013) apresentam o padrão de interação entre professor e aluno, na sala de aula, 

afirmando que: a formulação de perguntas é, maioritariamente, feita pelo professor, 
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cerca de 40 perguntas por hora. Além disso, as perguntas do professor são, normalmente 

de baixo nível cognitivo e a falta de intencionalidade pedagógica concebe às perguntas 

um caráter exclusivamente académico, ou seja, sem contextualização com o quotidiano 

ou caráter CTS (Ciências, Tecnologia e Sociedade). Por outro lado, os professores não 

têm capacidade de esperar mais que um segundo pelas respostas dos alunos, ao 

contrário do professor, os alunos formulam apenas duas a três perguntas por semana. 

Para além de serem poucas, apresentam um nível cognitivo baixo, não são 

cientificamente corretas ou até descontextualizadas. Também se verifica a falta de 

estímulo e incentivo para que os alunos questionem mais, mas sim para que deem 

respostas às perguntas do professor. 

As perguntas dos professores consideram-se como um bom instrumento para 

promover o pensamento crítico e a criatividade, estimulando o raciocínio dos alunos, e 

ajudando o professor a comandar as atividades durante a aula. Deste modo, acede às 

várias conceções dos alunos e negoceia significados, permitindo obter feedback, por 

parte do aluno, relativamente ao processo de aprendizagem, mantendo a atenção do 

aluno focada na aula, envolvendo todos os alunos e mantendo um bom ritmo de 

trabalho. Este tipo de questionamento afeta o interesse dos alunos facilitando a 

verificação da compreensão de conceitos e procedimentos, possibilitando, ainda, 

reforçar um tema abordado recentemente. Desta forma, o professor orienta as 

explicações ou discussões para um determinado conteúdo, esclarecendo as dúvidas dos 

alunos (Almeida, 2007).  

 Um nível cognitivo elevado do questionamento do professor potencia o interesse 

do aluno, desenvolvendo o seu nível de raciocínio crítico. Pelo contrário, se o nível 

cognitivo das perguntas do professor é baixo, considera-se uma estratégia de autodefesa, 

apenas lhe transmite segurança, saber as respostas às perguntas que formula 

(Wellington, 2000).  

 Os vários investigadores (Almeida & Neri de Souza, 2010; Loureiro & Neri de 

Souza, 2013; Aizikovitsh, Clarke & Star, 2013) que estudam a formulação de perguntas 

e a forma mais adequada de serem aplicadas em contexto de sala de aula, afirmam que o 

modo como os professores apresentam as perguntas, sejam elas de baixo ou elevado 

nível cognitivo, é relevante para o desenvolvimento da estratégia de aprendizagem, para 

estimular o pensamento e para o crescimento de capacidades de raciocínio dos alunos. 

 O professor, ao planificar uma aula, atempadamente, prepara e analisa também 

as suas questões, controlando o equilíbrio entre as de índole aberta e as de índole 
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fechada, de importância fundamental para diversificar a forma de pensar dos alunos 

(Wellington, 2000). Este autor apresenta algumas recomendações, quanto à forma como 

o professor deve reagir às respostas dos alunos. Em primeiro lugar, de modo a evitar 

possíveis situações de embaraço por parte do aluno, o professor não deve disponibilizar 

muito tempo para obter respostas, independentemente das respostas estarem corretas ou 

incorretas. Além disso, o professor deve valorizar, sempre, uma resposta a uma pergunta 

aberta, que não está de acordo com a sua opinião, aceitando este novo ponto de vista, 

não permitindo que os colegas de turma reprovem estas respostas, mesmo se incorretas.  

 Quanto aos alunos, estes formulam poucas perguntas e, usualmente, de baixo 

nível cognitivo. Este facto, deve-se em grande parte, às aulas seguirem, em todos os 

níveis de ensino, a sequência das três fases. O primeiro momento dá-se quando o 

professor apresenta uma ou mais perguntas, dando origem ao segundo momento, no 

qual, o aluno dá a sua resposta e, por fim decorre a avaliação do professor. Esta 

sequência, tem implicações para a aula, tanto a nível do conteúdo como a nível da 

estrutura da própria aula, pois os alunos podem não atribuir a mesma relevância, a cada 

tema, que o professor. O papel do aluno, nesta estrutura de aula, acaba por ser 

desvalorizado, desmotivando-o para utilizar os conhecimentos adquiridos 

anteriormente, subestimando, assim, as suas capacidades de raciocínio e submetendo-se, 

apenas, ao ponto de vista do professor. As principais perguntas, colocadas pelos alunos, 

correspondem a pedidos de informação e clarificação, perguntas que solicitam 

concordância ou apoio e perguntas de rotina (Almeida, 2007). 

Menezes e outros (2013) acrescentam que os professores colocam questões com 

a finalidade de concluir os conhecimentos e pensamentos dos seus alunos ou para 

avaliar os seus conhecimentos, não deixando de se focalizar, sempre, nas questões para 

gerar diálogo e cumprir um propósito específico. 

Através das questões, os alunos transmitem, aos professores, as suas conceções 

alternativas, os seus raciocínios e os seus interesses sobre determinado tema, 

permitindo, assim, ao professor formular respostas mais eficazes. Portanto, em vez de se 

preocupar com a exposição de perguntas eficazes na sala de aula de Matemática, é mais 

apropriado o professor concentrar-se em boas práticas de questionamento, ou seja, no 

uso apropriado da pergunta, tendo sempre em conta os objetivos que quer atingir 

(Aizikovitsh et al., 2013). 

 As perguntas assumem um papel preponderante no ensino e na aprendizagem, 

exibindo funções diferentes que dinamizam este processo no contexto educativo. A 
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curiosidade, os pensamentos profundos, as conceções diferentes e as aprendizagens 

significativas dos alunos revelam-se através da formulação de perguntas, estratégia 

cognitiva fundamental na sala de aula. Por outro lado, o autoquestionamento constitui 

uma estratégia que os alunos usam para direcionarem a sua aprendizagem e testarem os 

seus conhecimentos, com o objetivo de verificarem se, realmente, compreenderam o que 

estão a conhecer (J. Lopes & H. Silva, 2015). 

O aluno ao realizar o autoquestionamento, consegue direcionar as suas 

aprendizagens, controlando os seus níveis de compreensão com o auxílio de 

determinadas perguntas. Além do questionamento do professor e do 

autoquestionamento, são também importantes as perguntas colocadas pelos alunos entre 

pares, que têm como função incentivar o aparecimento e resolução de conflitos 

sociocognitivos. A interação entre pares, proporciona ao aluno o contacto com 

diferentes perceções, que o ajudam a transformar conhecimentos anteriores (J. Lopes & 

H. Silva, 2015).  

 Para que esta prática seja eficaz, considera-se que o contexto educativo, mais 

precisamente a sala de aula, apresente condições promotoras de um ambiente propício 

ao questionamento. Tanto os alunos como os professores precisam de se envolver num 

clima de confiança que incentive a exposição de perguntas, dúvidas e dificuldades de 

forma espontânea (Almeida, 2007).  

O desenvolvimento de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

despertou o interesse para reformular as atividades de aprendizagem utilizando novas 

ferramentas. Como exemplo desta nova atitude implementou-se (Dominguez et al., 

2014) uma estratégia de revisão entre pares de trabalhos elaborados pelos alunos através 

de uma plataforma online, vantajosa para desenvolver e aprofundar competências de 

análise, argumentação e contra-argumentação através da comunicação escrita. 

Pretendia-se com esta estratégia ter acesso a indicadores de desempenho em 

comunicação e pensamento crítico, refletir sobre o papel do professor na utilização e 

aplicação de novas tecnologias, como forma de avaliar o trabalho, entre pares, com 

diferentes pontos de vista e contribuir, assim, para a promoção do pensamento crítico 

(Dominguez et al., 2014). 

Após a aplicação desta estratégia, com os alunos agrupados em díades, detetou-

se como desvantagem o aumento de trabalho que compete ao professor, com o 

fornecimento de feedback final e a classificação de todo o processo. Neste sentido, 

procurou-se aferir (H. Silva et al., 2015) os efeitos das atividades, que envolvem revisão 
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por pares e disposição de feedback, sobre o desenvolvimento do pensamento crítico em 

pequenos grupos cooperativos. Para este estudo, contaram com a colaboração de 15 

alunos do curso de 2.º Ciclo em Ensino da UTAD para os desafiar a colocar em prática 

e a desenvolver um conjunto de competências pessoais e cognitivas. 

De acordo com os resultados obtidos (Dominguez et al., 2014; H. Silva et al., 

2015) os estudos confirmam que dar e receber feedback ajuda, notoriamente, a 

enriquecer o trabalho e algumas competências cognitivas. De facto, ao trabalharem em 

grupos cooperativos, conseguem contactar com diferentes visões, o feedback é mais 

completo e claro, uma vez que surge da discussão prévia de diferentes opiniões dentro 

do grupo. 

 

A Plataforma ArguQuest 

 A formulação de perguntas e argumentos válidos e fundamentados consiste num 

dos desafios mais importantes em contexto educativo, porque possibilita através do 

questionamento e da argumentação, o desenvolvimento do pensamento crítico nos 

alunos. Para que este desafio se concretize é necessário colmatar alguns obstáculos 

presentes na sala de aula, como o domínio do discurso pelo professor, assim como, 

substituir as perguntas de baixo nível cognitivo por outras mais elaboradas e 

fundamentadas. Além disso, o ambiente da sala de aula tem de ser melhorado, 

construindo um espaço propício ao questionamento, pensamento e argumentação, por 

parte dos alunos, incentivando-os a apresentar com frequência perguntas mais 

complexas (Neri de Souza & Rodrigues, 2013). 

 Com o objetivo de estimularem o questionamento e argumentação entre 

professores e alunos, em contexto de sala de aula, desenvolveram-se instrumentos e 

estratégias inovadoras, nomeadamente em contexto online. Neste sentido, surgiu a 

ArguQuest, um recurso digital realizado na Universidade de Aveiro a partir de duas 

teses de doutoramento, uma sobre o estudo da argumentação e outra sobre o 

questionamento, originando, assim, o seu nome (Neri de Souza & Rodrigues, 2013). 

 A ArguQuest trata-se de uma ferramenta educacional, baseada num projeto de 

interação, com a finalidade de apoiar e incentivar os alunos a adotarem o 

questionamento e a argumentação numa dada situação-problema de um tema escolhido. 

Para isso, facultam-se, aos alunos, propostas de pontos de vista individuais com as 

respetivas justificações, bem como, a explicação de posições, com o objetivo de 
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promover reflexões de alto nível cognitivo para promover o pensamento crítico (Neri de 

Souza & Rodrigues, 2013). 

 A plataforma ArguQuest permite identificar as várias perceções dos seus 

utilizadores e concebe, essencialmente, a estimulação do questionamento e da 

argumentação através da análise de uma questão-problema, permitindo, assim, averiguar 

as capacidades do pensamento crítico que os seus utilizadores concretizaram (Neri de 

Souza, 2006). 

 Algumas das estratégias equacionadas para estimular as perguntas dos alunos, 

foram apresentadas por Neri de Sousa (2006), como as caixas de Questões, uma caixa 

de acrílico com folhas, sempre presente nas aulas; a plataforma online para incentivar e 

facilitar a troca de perguntas entre os alunos e o professor; caderno de laboratório dos 

alunos apelando à construção de questões a cada fase do registo.  

 Estes investigadores (Neri de Souza & Rodrigues, 2013) concluíram que através 

da utilização desta plataforma online, algumas das barreiras sociais foram ultrapassadas, 

como, por exemplo, o receio que alguns alunos tinham de serem ridicularizados pelos 

colegas com a exposição das suas perguntas. Pelo contrário, a ArguQuest proporcionou 

um maior questionamento, por parte dos alunos, para além da evolução significativa que 

se observou na qualidade das questões, ao longo da interação entre professor e aluno e 

aluno com colega.  

 A plataforma ArguQuest apresenta-se organizada em quatro dimensões: 

tempestades de ideias individuais; treino cooperativo; discussão colaborativa; e, por 

fim, o produto reflexivo final (Neri de Souza & Rodrigues, 2013). 

 Num primeiro momento, antes de se usar a plataforma, constrói-se um projeto, 

para depois, juntamente com os alunos, se escolher uma questão-problema, de acordo 

com o tema que se pretende abordar. O sistema só permite aceder à segunda fase, após o 

aluno formular algumas perguntas, individualmente, sobre o tema proposto, só, assim, 

poderá partir para a interação ou discussão com um dos colegas. O mesmo acontece na 

fase de argumentação, ocorrendo uma única alteração, o aluno tem de apresentar 

argumentos contra, a favor ou neutros. Na última etapa, importante para o produto final 

reflexivo, na fase de integração das perguntas e argumentos, pede-se aos alunos que 

façam uma ligação lógica entre as perguntas e argumentos apresentados online (Neri de 

Souza & Rodrigues, 2013). 

 A avaliação nesta plataforma compõe-se de dois momentos, numa primeira fase, 

identificam-se as capacidades de pensamento crítico e, num segundo momento, aferem-
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se as capacidades de argumentação e de questionamento. Na primeira fase, procurou-se 

avaliar as capacidades de pensamento crítico que a discussão da situação-problema 

mobilizou através do ArguQuest, recorrendo-se às capacidades de pensamento crítico, 

organizadas para as diferentes áreas definidas por Ennis (1996) que funcionaram como 

um instrumento de análise. A opção por este instrumento alicerçou-se nos seguintes 

critérios: pela clareza da definição de pensamento crítico que apresenta; por agrupar, na 

totalidade, as capacidades de pensamento crítico; por ser exata, clara e fácil de 

interpretar; por conceder um reconhecimento rápido das capacidades de pensamento 

crítico e por ser um instrumento com um grande potencial (Neri de Souza & Rodrigues, 

2013). A taxonomia de Ennis teve, assim, um papel preponderante na ajuda da análise 

das capacidades de pensamento crítico que a plataforma ArguQuest promove e, além 

disso, verificar se havia mobilização dessas capacidades ou se se mantinham imóveis.   

 Posteriormente, procurou-se analisar e testar a evolução de duas componentes do 

pensamento crítico, o questionamento e a argumentação, impulsionadas através da 

utilização do ArguQuest. Para a sua avaliação, ao longo do processo de discussão da 

questão-problema com recurso à ArguQuest, optou-se pela taxonomia SOLO. Neste 

caso, esta taxonomia serviu para classificar argumentos e perguntas apresentados pelos 

utilizadores que discutiram uma determinada questão-problema no ArguQuest (Neri de 

Souza & Rodrigues, 2013).  

 Após a utilização da plataforma ArguQuest concluiu-se que a exploração de uma 

questão-problema, com recurso a este instrumento, potenciava o desenvolvimento de 

diferentes capacidades de pensamento crítico nos alunos, ao longo do processo 

educativo. Além disso, incrementou o processo reflexivo das perguntas e argumentos 

dos alunos, ou do grupo, e uma interação entre os pares, através de uma comunicação 

mais esclarecedora e objetiva dos resultados apresentados para a questão-problema. 

Incentivou, também, a argumentação e o questionamento, por parte dos alunos, e uma 

orientação mais distante por parte do professor, no momento da discussão das perguntas 

e argumentos, promovendo a autonomia e a responsabilização, do aluno, na construção 

do seu conhecimento.  

 

Abordagem FRISCO 

 O questionamento, quando utilizado pelos alunos, uma vez que está integrado 

nos processos de ensino e de aprendizagem, permite-lhes solucionar problemas de 

forma crítica. Neste contexto, com o objetivo de permitir aos alunos desenvolver as 
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capacidades de pensamento crítico recorrendo à formulação de questões, ponderou-se a 

realização de um quadro conceptual sobre este tipo de pensamento. Vieira e Tenreiro-

Vieira (2003) são da opinião que, a utilização deste quadro será fundamental para 

incentivar um questionamento com o intuito de incutir o pensamento crítico nos alunos. 

 Tendo em conta a promoção do pensamento crítico, subjacente à definição de 

pensamento crítico apresentada por Ennis (1985;1996), este investigador construiu 

ferramentas de caraterização e avaliação do pensamento crítico, como o Teste de 

Pensamento Crítico do Cornell, já referido anteriormente, assim como, criou formas de 

avaliar o pensamento crítico recorrendo à abordagem FRISCO (Vieira, 2014). Este 

instrumento tem como objetivo promover, este pensamento, através do recurso à 

estratégia de questionamento, impulsionando o aluno a usar capacidades de pensamento 

crítico em diferentes momentos (Vieira & Tenreiro-Vieira, 2003). 

 O questionamento direcionado para a tomada de decisões racionais, verifica-se 

em seis momentos diferentes, cuja inicial, que designa cada um deles, contempla cada 

letra do acrónimo: Foco; Razões; Inferências; Situação; Clareza; Overview 

(Observação global) (Vieira, 2014).  

 No primeiro momento, designado de Foco, o aluno atinge a questão principal do 

problema, isto é, identifica o que está em causa. A concretização deste momento, 

implica enunciar e responder à questão: Qual é a questão principal? Uma vez 

selecionado o Foco, o aluno recolhe as Razões que podem servir como factos relevantes, 

premissas de um argumento apresentado ou até uma opinião baseada numa situação. 

Identificadas e avaliadas as razões, o aluno, estará preparado para iniciar o seu 

raciocínio. Neste sentido, dever-se-á fazer e responder a questões, como: Quais são as 

razões que o(s) autor(es) aponta(m) para a(s) conclusão (ões)? O terceiro momento, 

designado de Inferências, permite ao aluno avaliar as razões recolhidas, argumentando 

se são aceitáveis e se são suficientes para se proceder à conclusão. Neste sentido, será 

necessário que o aluno consiga responder a questões, como: Há alguma alternativa 

plausível para esta conclusão? No elemento intitulado de Situação, é tido em conta um 

conjunto de fatores para a avaliação de uma inferência. Neste caso é sugerido fazer 

questões, como: Que assunção(ões) faz(em) o(s) autor(es)? O elemento Clareza só se 

consegue quando há um certo rigor na linguagem, isto é, quando os termos ambíguos ou 

vagos são evitados e quando detetamos que o que lemos ou ouvimos não é explícito. 

Constituem exemplos de questões que podem ser colocadas: O que quer dizer? O que 

seria um caso aproximado, mas não um exemplo? Finalmente, no último momento, o 
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aluno reflete sobre todo o processo, verificando o que descobriu, aprendeu, considerou, 

inferiu e, por fim, o que decidiu. Este momento pode suscitar questões como: Quais são 

as implicações do que é afirmado pelo(s) autor(es)? (Vieira, 2014).  

 A explicação da abordagem FRISCO apresentada segue uma sequência lógica 

que o aluno deve atender, mas não constitui um processo linear e sequencial. De facto, 

certos elementos, como a Clareza, podem estar presentes em todo o processo, e, 

obviamente, nos momentos da tomada de decisão racional relativamente ao que é 

pedido (Vieira & Tenreiro-Vieira, 2003). 

 

3.3. Estratégias para promover as questões idealizadas pelos alunos 

 As questões, consideradas interessantes e pertinentes, para os conteúdos 

abordados em contexto educativo são propostas pelo professor ao aluno. Contudo, 

também, as questões formuladas pelos alunos promovem a sua aprendizagem e 

estimulam o seu desenvolvimento quer cognitivo quer metacognitivo. Neste sentido, os 

alunos que constroem as suas questões, aprendem mais, em comparação com os alunos 

que adotam as questões feitas pelo professor (Gonçalves, 2012).  

 As questões dos alunos são apresentadas em diferentes contextos, tanto na sala 

de aula, em contexto de aprendizagem, em contacto direto com os colegas ou com o 

professor, como em ambientes de interação. Este último contexto, segundo Gonçalves 

(2012), permite aos alunos sentirem-se mais seguros para colocar questões de nível 

cognitivo superior, que requerem muito tempo para uma análise mais profunda. Esta 

interação, e consequente dinâmica na sala de aula, promove-se através do diálogo entre 

o professor e o aluno, efetuado através de questões, servindo como forma de motivação, 

potenciando a participação do aluno na sua aprendizagem.   

O questionamento ajuda o professor a atingir outros objetivos: desenvolver o 

interesse e a motivação dos alunos a se envolverem, ativamente, nas aulas; avaliar a 

preparação dos alunos; rever e resumir as lições anteriores; estimular a compreensão, 

expondo novas relações entre conceitos; proporcionar capacidades de pensamento 

crítico e analisar atitudes através da argumentação (J. Lopes & H. Silva, 2015). As 

caraterísticas apresentadas constituem algumas das potencialidades educativas do 

questionamento, dito eficaz, que o professor deve inserir, sistematicamente, nas suas 

planificações. 
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 Ao planificar, o professor, deve fazer uso de diferentes tipos de perguntas, não 

se reduzindo às fechadas, assegurando que sejam esclarecedoras, induzindo os alunos a 

pensar criticamente. Ao pensarem, conjuntamente com o professor, os alunos aprendem 

e reforçam capacidades de alto nível cognitivo, fomentando, desta forma, a 

aprendizagem e estimulando o aumento cognitivo (Gonçalves, 2012).  

 O bom questionamento em contexto de sala de aula requer, por parte do 

professor, uma boa preparação. Menezes (1995) apresenta um conjunto de aspetos que o 

professor deve ter em consideração quando organiza o seu questionamento, começando 

por afirmar que algumas questões terão de ser preparadas antecipadamente. Tendo em 

conta que o nível de raciocínio dos alunos não é igual, fazer questões com níveis de 

dificuldade diferentes, dar tempo de pausa depois de colocar as questões, colocar as 

questões para o grupo e, só depois, as individualizar colocando, posteriormente, 

questões que lhe permitam receber feedback sobre o conhecimento dos alunos, favorece 

um bom questionamento em ambiente de sala de aula. 

 Por outro lado, para assegurar a motivação dos alunos para aprender e participar 

ativamente nas aulas, o professor necessita de utilizar estratégias que os cativem e que 

lhes deem autonomia para comunicarem, colocarem questões, esclarecerem dúvidas e 

adquirirem competências essenciais. Para isso, o professor precisa de conhecer as 

melhores estratégias para captar o interesse dos alunos, e assegurar que o ambiente da 

sala de aula é favorável para que as atividades resultem e, desta forma, os alunos 

realizem aprendizagens significativas (J. Lopes & H. Silva, 2015). 

Na sala de aula, a maior parte da investigação centra-se no questionamento 

enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem, nas questões colocadas pelos alunos e 

nas questões que os professores formulam. O questionamento reveste-se de diversas 

potencialidades em termos das aprendizagens que viabiliza (Vieira & Tenreiro-Vieira, 

2005).  

Relativamente ao questionamento, os autores J. Lopes e H. Silva (2015) sugerem 

algumas medidas para o alcançar de forma eficaz. Em primeiro lugar, o aluno precisa de 

sentir-se à vontade e com confiança para apresentar as suas questões sem receio de 

errar, tornando a aula mais ativa. Para que o professor estabeleça este clima positivo na 

sala de aula necessita adotar alguns procedimentos. Cada aluno necessita do seu tempo 

próprio para partilhar os seus pontos de vista, antes de responder. Neste sentido, o 

professor escuta e considera todas as respostas, incentivando os alunos a optar pelo 

mesmo procedimento, analisando todas as respostas apresentadas. Desta forma, 
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proporciona uma igualdade de oportunidades a todos os alunos, porque, assim, até os 

mais tímidos reduzem a sua ansiedade de colocar questões e ganham confiança para 

responder e intervir voluntariamente. Para que haja esta igualdade de participação, o 

professor deve adotar a regra de não permitir que um aluno levante o dedo para pedir a 

palavra, assegurando, assim, que a probabilidade de qualquer aluno receber um convite 

para comunicar as suas ideias é igual, tornando o processo de questionamento mais 

inclusivo. 

 O comportamento que o professor assume, depois de um aluno responder a uma 

pergunta, influencia o processo de discussão na turma, contribuindo para que os alunos 

tímidos mostrem mais segurança ao participar nas discussões, mesmo cometendo erros. 

Para não desmotivar nem deixar os alunos com o receio de responder, o professor 

mantem as perguntas neutras e varia o tipo e grau de dificuldade (Ferreira, 2007).  

Um outro procedimento que facilita ao professor obter um questionamento 

eficaz, consiste em apresentar, no início de cada aula, a grande questão à qual, os 

alunos, responderão no final da aula, assim, no decorrer da aula têm tempo para se 

prepararem. Para que os alunos consigam dar resposta a esta grande questão, o professor 

esforça-se por produzir as perguntas certas, evitando construir várias ao mesmo tempo 

(Ferreira, 2007). 

Um aspeto importante do questionamento eficaz, centra-se na forma como os 

alunos lidam com os comentários, do professor, às suas respostas. Neste sentido, o 

professor não deve elogiar efusivamente cada resposta certa, mas sim às respostas 

excecionais, incentivando os alunos mais inseguros, relativamente as suas respostas 

corretas. O professor precisa de aceitar diferentes respostas, mesmo as incorretas, 

alertando sempre o aluno, primeiro para os aspetos que estão corretos, dando pistas ou 

indícios, para o ajudar a perceber as partes incorretas (J. Lopes & H. Silva, 2015). 

 

3.4. O questionamento nas aulas de Matemática  

 Johnson (1982), como citado por Menezes (1995), é da opinião que o 

questionamento eficaz nas aulas de Matemática permite aos alunos adotarem uma 

postura mais ativa: 

 Tento substituir exposições por um conjunto de perguntas apropriadas. Com 

alguma orientação, os alunos podem descobrir as mesmas ideias que eu tinha 

planeado transmitir-lhes de modo expositivo. Formular perguntas adequadas 

para usar este método constitui um verdadeiro desafio (…) verão que vale a pena 



Capítulo I – Contextualização Teórica 
 

48 

 

quando virem a satisfação dos alunos aos responderem a estas perguntas de 

descoberta guiada (p. 9). 

 

 O ato de questionar, constitui-se um recurso poderoso, capaz de encorajar e 

incentivar os alunos para a investigação ativa de novas ideias e desenvolver capacidades 

como a de pensar e aprender, permitindo, ainda, através das suas respostas, ajudar o 

professor a avaliar o trabalho individual ou colaborativo (Menezes, 1995). Este autor 

destaca a eficácia do questionamento fomentado pelo professor em contexto de sala de 

aula, nomeadamente, a necessidade do professor colocar questões de nível superior, de 

preferência orais, visto que, se consideram mais eficazes do que as escritas. Para além 

disso, adotar atividades de investigação, de modo a promover o questionamento, colocar 

à turma as questões apresentadas pelos alunos, incrementando o tempo de espera, após 

as questões, e a seguir às respostas. 

 Sendo assim, a utilização, de forma consciente e fundamentada, do 

questionamento, quando aplicado em sala de aula, contribuirá para uma melhoria das 

práticas educativas e da aprendizagem dos alunos, que são um forte incentivo para o 

sucesso em contexto educativo (Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

 O discurso na sala de aula, em especial o do professor, orienta a participação dos 

alunos, para colocar questões e propor atividades que desafiem o seu pensamento. De 

facto, o NCTM (1991), propõe que o professor tenha como função iniciar e dirigir este 

tipo de discurso usando-o, habilmente, para desenvolver a aprendizagem dos alunos.  

 Os comentários dos alunos devem ser aproveitados pelos professores para serem 

questionados, através da pergunta Porquê? ou pedindo-lhes para explicarem o seu 

raciocínio, estimulando o seu pensamento crítico. Neste contexto, o NCTM (1991) 

afirma que questões bem colocadas informam, simultaneamente, sobre o pensamento 

dos alunos e como o aplicar. Sendo crucial a habilidade, do professor, na formulação de 

questões que dirijam o discurso oral e escrito na direção do raciocínio matemático. 

 O ensino da Matemática é realizado com o recurso a um conjunto de ações 

realizadas pelo professor, baseado no seu conhecimento e no dos alunos e as suas 

formas de aprendizagem, bem como o seu currículo e a prática profissional (Ponte, 

2012).  O questionamento, no ensino da Matemática é considerado uma componente 

essencial do discurso oral do professor, visto que, provoca uma maior utilidade da 

investigação nesta área. Por outro lado, uma aula sem perguntas, diz-se ser uma aula 

expositiva. A pergunta é um instrumento importante para o professor, na sala de aula, 

no sentido em que lhe oferece a forma como conceber o ensino e a aprendizagem da 
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Matemática. Um estudo desenvolvido por Menezes (1995), confirma que a utilização da 

pergunta viabiliza uma maior participação por parte dos alunos, deste modo, diz-se que 

uma aula com perguntas é considerada uma aula participada.  

 Através do questionamento, o professor consegue controlar os conhecimentos 

dos alunos, a partir de um processo sequencial e debruçado em conceitos prévios, 

utilizando atividades de discussão, de comunicação de ideias e exercícios do 

pensamento. As perguntas, dependendo da forma como cada professor concebe a 

aprendizagem da matemática, podem direcionar os conhecimentos dos alunos para 

determinados conceitos (Menezes, 1995). 

 A aplicação do questionamento na sala de aula, pode ter diferentes finalidades, 

como criar conhecimento, desenvolver diferentes capacidades, funcionar como teste de 

conhecimento e disciplinar os alunos, dependendo das conceções que cada professor 

tem sobre o ensino e aprendizagem da Matemática (Menezes et al., 2013). 

As questões assumem diferentes funções, umas são intituladas de questões teste, 

porque têm como objetivo levar os alunos a participar individualmente, sem 

necessidade de cooperar com os outros, enfatizando, assim, a sua aquisição de 

conhecimentos. As questões de asserção funcionam como apoio do professor, no 

sentido em que procura ganhar a atenção dos alunos para aquilo que está a ser dito. As 

perguntas que proporcionam o diálogo entre os alunos e reações diferentes, quando 

colocadas a toda a turma ou a grupos particulares, intitulam-se de questões 

convergentes. As perguntas que normalmente surgem em momentos de discussão dos 

problemas, chamam-se de questões divergentes. As perguntas com finalidade 

disciplinar, chamadas de questões falsas, têm muito valor, no conjunto de perguntas 

formuladas pelo professor nas aulas, correspondem a chamadas de atenção, de forma 

indireta, que visam uma alteração imediata do comportamento para, assim, 

permanecerem atentos (Menezes, 1995). 

Nos processos tanto de ensino como de aprendizagem é fundamental a existência 

de comunicação, mais especificamente o diálogo e o questionamento entre o professor e 

os alunos. De acordo com esta informação, Abrantes (2005) refere que a pergunta/ 

questionamento “pode contribuir para desenvolver processos cognitivos” (p. 45).  

O professor ao questionar poderá, eventualmente, aceder aos conhecimentos 

prévios do aluno, descobrir os seus interesses e motivações, bem como obter uma 

melhor compreensão de novos conceitos abordados no momento, devido ao elevado 

valor formativo e diagnóstico que o questionamento apresenta (Abrantes, 2005). 
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 O professor deverá ter em conta que “questionar, ouvir e responder aos alunos 

são tarefas exigentes e o modo como o professor as desempenha é determinante para a 

comunicação na sala de aula e a regulação da aprendizagem pelos alunos” (Semana & 

Santos, 2013, p. 361). 

 A comunicação oral desempenha, ainda, um papel importante na avaliação 

formativa, se o professor souber retirar boas informações da aprendizagem dos alunos. 

Neste sentido, Semana e Santos (2012) acrescentam que, “é importante que as 

discussões sejam intencionais e tenham um objetivo bem definido e aceite por todos, se 

centrem em conteúdos ou processos matemáticos, incluam contribuições efetivas dos 

alunos e decorram de forma interativa” (p. 308).   

 O questionamento oral promove a aprendizagem dos alunos quando utilizado 

pelo docente como um ato intencional de comunicação para ajudar os alunos a 

refletirem sobre o seu pensamento, incentivando-os a dizer o que pensam com toda a 

convicção. De facto, trata-se de uma estratégia com potencialidades para auxiliar o 

professor na tarefa de proporcionar aos alunos a participação nas discussões da sala de 

aula, levando-os a tomar a iniciativa de explicarem, justificarem e avaliarem as suas 

ideias e as dos seus colegas (Fallas & Santos, 2015). O professor ao preparar os alunos 

para, no futuro, serem cidadãos exemplares, precisa de pensar, questionar e refletir 

como poderá transmitir conhecimento. Nesse processo, deve incentivar os alunos a 

serem autónomos, questionadores, curiosos, interessados e criativos na sala de aula, 

despertando-lhes o interesse de conhecer e aprender o que é novo e investigar o que já 

foi descoberto (Galego, 2014).  

 O questionamento na sala de aula de Matemática, já foi alvo de estudo no âmbito 

do curso de Mestrado em Ensino da Matemática do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, onde foi feita uma observação não participante a uma 

professora, a quem se deu um nome fictício de Teresa. A recolha dos dados do estudo 

foi feita através de registo áudio juntamente com notas que se retiraram no campo 

(Fallas & Santos, 2015). 

 O predomínio das interações realizadas por Teresa direcionadas tanto para a 

turma como para um dado aluno, demonstram um tipo de comunicação designado de 

transmissão de conhecimentos (Menezes, R. Ferreira, Martinho & Guerreiro, 2014). A 

dinâmica de comunicação foi coerente com as ações tomadas por Teresa ao longo da 

aula, desde informar/sugerir e apoiar/guiar, bem como a prática que destacava o seu 

discurso, isto é, a realização de um pequeno resumo no final da discussão que se fazia 
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em cada questão apresentada. Esta prática, característica do seu discurso, foi o caminho 

que Teresa procurava para sintetizar a informação em que se centrava a discussão ou o 

processo de ensino (Fallas & Santos, 2015). Encontrou-se apenas uma vez a ação de 

desafiar e explorar desacordos, ações que constituem momentos, muito importantes, nas 

discussões matemáticas, especialmente quando contribuem para evidenciar as 

dificuldades que os alunos apresentam na comunicação (Ponte, J. Pereira & Quaresma, 

2013). 

 A interação da professora foi predominante no que respeita a: questionar e 

explicar. Questionar, quando se dirigia aos alunos para solicitar informação com a 

finalidade de comprovar que houve aquisição dos objetivos e explicar, quando 

procurava por outras palavras fazer a descrição das definições ou passos a tomar em 

questões. Por isso expôs exemplos, recorrendo a diferentes representações ou 

instrumentos matemáticos e estabeleceu conexões entre os conhecimentos, previamente 

adquiridos, e a nova aprendizagem. No entanto, o tipo de interação, responder ocorreu 

com menos frequência, visto que, foram poucos os momentos em que a professora foi 

questionada por algum aluno. Tal como na generalidade dos professores, Teresa 

formulou maioritariamente questões diretas e fechadas e, na maioria dos casos, foi a 

própria a responder (Santos & Pinto, 2008). Esta situação observou-se pelo facto de a 

professora, ainda, estar na formação inicial e porque esta prática é muito generalizável e 

complicada de alterar nos docentes, o que leva ao aparecimento de momentos mortos 

antinaturais (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003; Pinto & Santos, 2010).  

 Resumindo, o método interrogativo, que tem vindo a ser mencionado, permite ao 

professor obter o feedback sobre a forma como os alunos pensam e compreendem 

determinado conceito e como é que os alunos problematizam os assuntos abordados. 

Desta forma, motiva-os, criando oportunidades que lhes permitam, participar, voluntária 

e ativamente nas aulas e construir as suas próprias questões (Galego, 2014). Por outro 

lado, quando há intervenção de um aluno, expondo uma questão, o professor deverá 

pensar e estruturar bem uma resposta para que esta seja eficaz. Pode, ainda, dar 

feedback, de modo a estimular o aluno a estruturar e evoluir na sua aprendizagem ou 

redirecionar a questão para a turma. Desta forma, promove o seu reconhecimento e a 

responsabilidade dos alunos como protagonistas da sua aprendizagem (Semana & 

Santos, 2013).  
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Capítulo II – Contextualização Prática 

 

1. Caraterização dos contextos 

 A parte prática constitui, sem dúvida, uma parte essencial da componente de 

iniciação à prática profissional, consistindo em formar docentes capazes de trabalhar em 

contexto escolar. Pretende-se, assim, potenciar capacidades que enriquecem o seu 

processo educativo, para além de elaborarem planificações e instrumentos de avaliação.  

 A Prática de Ensino Supervisionada (Estágio I e Estágio II) realizou-se em 

estabelecimentos de ensino que pertencem ao Agrupamento de Escolas Morgado 

Mateus. O Estágio I, relativo ao 1.º CEB, decorreu no centro escolar da Araucária no 

ano letivo 2013/14. O Estágio II, relativo ao 2.º CEB, desenvolveu-se na Escola 

Secundária de Morgado Mateus ano letivo 2014/15. 

 

Estágio I – Centro Escolar da Araucária 

 O Estágio I teve a duração de 195 horas, dos quais 135 horas foram de 

responsabilização e as restantes, 60 horas, de observação, na turma J8 do 4.º ano de 

escolaridade. Este grupo era composto por 20 alunos, dos quais 10 eram do género 

feminino e 10 do género masculino, com idades compreendidas entre os oito e os 11 

anos de idade.  

 No decorrer do Estágio I ingressaram nesta turma dois alunos (doravante 

denominados aluno A e aluno B) abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008, embora 

referentes a artigos diferentes. O aluno A tinha 11 anos, sofria de Perturbações do 

Espectro do Autismo, necessitando de um apoio individualizado de uma professora de 

Educação Especial, que o ajudava a autonomizar-se na realização das tarefas propostas. 

O seu comportamento revelava-se com frequência, inadequado, pois, manifestava sons e 

gestos perturbadores do bom funcionamento das atividades letivas. Estes 

comportamentos incluíam atitudes agressivas, físicas e verbais, para com os que o 

rodeavam, dentro e fora da sala de aula. O aluno B, tinha 10 anos, apresentava algumas 

sequelas, tanto a nível físico como intelectual, decorrentes de uma meningite que sofreu 

com poucos meses de vida. Devido a esta condição, revelava um défice cognitivo e 

dificuldades de linguagem, visuais e motoras. Este aluno não efetuava atividades 

autonomamente, devido à sua limitação física e intelectual e, por isso, também 

necessitava de um acompanhamento constante.  
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 De acordo com as informações facultadas pela professora cooperante, a turma na 

sua generalidade apresentava um bom aproveitamento escolar, era interessada e 

empenhada, embora em algumas situações, revelasse falta de concentração. Saliente-se 

que três alunos do grupo, estavam sinalizados pela docente, uma vez que evidenciavam 

dificuldades ao nível de conceitos abordados em anos anteriores, refletindo-se no seu 

rendimento escolar. 

 O período de observação, conjuntamente com as informações recebidas pela 

professora cooperante, permitiram identificar os interesses dos alunos nas diversas áreas 

curriculares, que se dividiam entre o Português e a Matemática. No entanto, o Estudo do 

Meio constituiu uma área do interesse de todos. 

 Os elementos desta turma eram de nacionalidade portuguesa à exceção de uma 

aluna que era espanhola, mas não apresentava quaisquer dificuldades em comunicar 

com os colegas.  

 No que diz respeito ao agregado familiar, 80% dos alunos vivia com o pai, mãe e 

irmãos, e os restantes faziam parte de agregados monoparentais. 

 Relativamente às habilitações literárias das mães, sabe-se que um terço tinha um 

curso superior, outro terço tinha apenas o ensino secundário e as restantes tinham 

habilitações equivalentes ao Ensino Básico. No que diz respeito às habilitações literárias 

dos pais, sabemos que a maioria frequentou o ensino até ao 9.º ano de escolaridade e, 

apenas, três possuíam um curso superior. Refira-se que, a escolaridade e as habilitações 

literárias dos pais são uma ferramenta essencial para um melhor acompanhamento dos 

filhos na sua aprendizagem, uma vez que, os pais, muitas vezes, desempenham, em sua 

casa, o papel de professor (Gonçalves, 2012). 

 

Estágio II – Escola Secundária de Morgado Mateus 

 A Prática de Ensino Supervisionada no 2.º CEB (Estágio II) decorreu durante 32 

horas por cada disciplina curricular (Matemática, Ciências da Natureza, Português e 

História) das quais oito horas foram de responsabilização e 24 horas de observação. Não 

foi possível lecionar todas as disciplinas numa só turma do 5.º ano de escolaridade, por 

isso, tivemos a oportunidade de trabalhar com três turmas, o 5.º E, em Português; o 5.º 

G, em Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal; e o 5.º D em 

Matemática. Saliente-se que, esta última turma agrupava, na sua maioria, alunos 

provenientes da turma J8 do 4.º ano de escolaridade, com a qual tínhamos realizado o 
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Estágio I, tornando-se, assim, mais fácil a nossa Prática de Ensino Supervisionada. No 

geral, tratavam-se de turmas heterogéneas, compostas por grupos de alunos 

empenhados, autónomos e responsáveis, existindo, apenas, um aluno que revelava 

algumas dificuldades, recebendo, por isso, acompanhamento especializado.    

 

2. Planificação da prática de ensino 

 A elaboração de uma planificação constitui um processo complexo que requer, 

por parte do docente, uma reflexão sobre a informação, responsabilidade na organização 

dos conteúdos, dedicação na opção das atividades a implementar e algum cuidado com 

o tempo que lhes disponibiliza na aula. No entanto, este instrumento de orientação, do 

docente, não pode ser considerado estático, pois apresenta um caráter flexível, 

suscetível de ser modificado de acordo com o desenrolar da aula, dando ao professor a 

opção de modificar aspetos que já não são pertinentes para a aula em questão 

(Zabalza,1994).     

 Os professores, para fazerem a diferença na aprendizagem dos seus alunos, 

devem pensar na sua prática de ensino, definir os objetivos que pretendem que sejam 

atingidos e qual a melhor estratégia a adotar. Desta forma, conseguem evitar a 

ocorrência de momentos de indisciplina na sala de aula, tornando-a produtiva, com os 

alunos concentrados e efetuando aprendizagens significativas. A planificação trata-se, 

portanto, de um instrumento, que transmite segurança ao docente, permitindo-lhe estar 

consciente do que pedirá aos alunos e como transmitirá, de forma mais clara, as suas 

pretensões (Barroso, 2013).   

 A função de planificar requer uma responsabilidade acrescida por parte do 

professor, tendo em conta que, o que constar na planificação, vai influenciar a 

aprendizagem dos alunos. De facto, constitui uma tarefa complexa, pelo simples facto 

de exigir do professor um rigoroso trabalho de reflexão e envolver uma significativa 

quantidade de fatores, tais como, o tempo, maneira de ensinar, métodos, conteúdos, 

avaliação, competências, objetivos, alunos e gestão da sala de aula (J. Lopes & H. Silva, 

2015).  

 Segundo J. Lopes e H. Silva (2015), os professores ao planificarem devem ter 

em consideração três questões fundamentais: O que é importante que os alunos 

aprendam? Que atividades devo proporcionar para que aprendam? Como posso 

verificar se aprenderam o pretendido? A abordagem, destes aspetos, implica que haja 
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uma seleção de objetivos de aprendizagem, assim como, de atividades, métodos e 

estratégias que ajudem, os alunos a atingir os objetivos. Para além disso, também a 

escolha criteriosa de estratégias de avaliação, tanto para consolidar a aprendizagem 

como para prever atividades que ajudem o professor a esclarecer possíveis dificuldades. 

 Definidos os objetivos de aprendizagem na planificação, recai sobre o professor 

a responsabilidade de conseguir que os alunos os consigam alcançar. Neste sentido, terá 

de optar por atividades que proporcionem, ao aluno, adquirir determinados conceitos e 

aplicar, de forma consistente, o que aprendeu. O questionamento surge neste momento 

como um excelente instrumento para o professor se apoiar, como meio para obter 

informação sobre os conhecimentos prévios dos alunos. Concluídos estes dois 

momentos iniciais, na preparação de uma planificação, o professor procura atividades 

de avaliação que envolvam o aluno, de uma forma contínua e constante, na sua 

aprendizagem. Tal poderá ser alcançado através da elaboração de questões direcionadas 

para os objetivos, definidos inicialmente, com o intuito de os alunos responderem por 

escrito ou oralmente (J. Lopes & H. Silva, 2015).  

 Para Zabalza (1994), numa planificação, estão presentes determinados aspetos, 

como os conteúdos, que o professor pretende abordar com os alunos, os objetivos, que o 

aluno tem de atingir, as estratégias, isto é, como alcançar os objetivos delineados, os 

recursos, a duração das atividades e, ainda, a avaliação do processo desenvolvido na 

aula.   

 Os programas curriculares oficiais são o suporte das planificações, porque 

definem os conteúdos e os objetivos que se pretendem atingir no decorrer das atividades 

letivas. Na prática de ensino supervisionado foi possível num primeiro momento, no 

estágio do 1.º CEB, trabalhar com o anterior programa de Matemática do Ensino Básico 

(Ponte et al., 2007) e num segundo momento, no estágio do 2.º CEB, com o atual 

programa de Matemática do Ensino Básico (Bivar et al., 2013).  

 O elemento avaliação na planificação permite, ao professor, verificar se os 

objetivos foram alcançados. O professor, ao refletir sobre a sua planificação, decide o 

que pode aperfeiçoar e consciencializa-se do que não deve efetuar numa próxima 

planificação (Ferreira, 2007). 

 O questionamento considera-se uma prática de avaliação formativa contínua 

(Ferreira, 2007), uma vez que permite a recolha de informação pormenorizada sobre a 

aprendizagem dos alunos, desde que o questionamento oral incida apenas sobre o que o 

aluno sabe, sente, pensa ou quer.   
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 Em suma, pretende-se com a concretização da planificação que o professor 

reflita sobre a sua prática, no que pretende concretizar e como o irá desenvolver. Dado 

que a planificação constitui uma base fundamental no sucesso educativo, deve ser, por 

esse motivo, uma competência desenvolvida pelos professores, contribuindo para a 

otimização, maximização e melhoria da qualidade do processo educativo. 

 

3. Avaliação das atividades educativas 

 A reflexão sobre a planificação ajuda a avaliar a qualidade dos materiais 

adotados, se houve concordância entre os objetivos e conteúdos apresentados, se o 

tempo disponibilizado foi o suficiente para a realização das atividades e, ainda, se os 

recursos utilizados despertaram motivação e interesse nos alunos a participarem na aula 

(Zabalza, 1994). Ferreira (2007) defende, também, que a avaliação permite regular as 

atividades do docente e do aluno e otimizar tanto o ensino como a aprendizagem. 

 A avaliação constitui um processo de recolha e análise de informação, por parte 

do professor, do qual resultam juízos de valor que, expressos de acordo com a 

finalidade ou função com que é realizada (Ferreira, 2007). Considera-se a avaliação um 

contributo para a melhoria da qualidade do ensino, bem como para a confiança social 

quanto ao funcionamento do sistema educativo, através das suas decisões. No entanto 

não podemos esquecer que a avaliação é um fator integrante e orientador das práticas 

pedagógicas, assumindo, também, um papel determinante na certificação das 

aprendizagens realizadas e das competências promovidas (Abrantes, 2001). Entende-se 

que o processo de avaliar é uma excelente ferramenta de regulação do papel ativo do 

aluno na sua aprendizagem. Desta forma representa um ato intencional que age sobre os 

mecanismos de aprendizagem, contribuindo direta e progressivamente para a evolução 

dessa aprendizagem (Santos, 2002).   

 Segundo Ferreira (2007), a avaliação do processo de aprendizagem do aluno, 

consiste em diagnosticar as dificuldades, interesses e pré-requisitos dos alunos para 

realizarem novas aprendizagens, atribuindo-lhes uma nota quantitativa. Estas 

finalidades delimitam os momentos de avaliação que se apresentam antes, durante e 

após a aprendizagem. Estas funções distinguem três tipos de avaliação: diagnóstica, 

formativa e sumativa. 
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Avaliação Diagnóstica 

 A avaliação diagnóstica determina o ponto de situação do aluno antes de iniciar 

a aprendizagem de uma nova unidade, possibilitando identificar as lacunas que possam 

existir no ensino ou na aprendizagem, dando origem a uma intervenção com medidas 

que visam colmatar os problemas sentidos (Ferreira, 2007). 

 De acordo com o Ministério da Educação e Ciência (2012), a avaliação 

diagnóstica propõe facilitar a integração do aluno no meio escolar, apoiar a orientação 

escolar e vocacional, proporcionando o reajustamento de estratégias para o processo 

educativo. 

 O contributo da avaliação diagnóstica é preponderante para ceder, ao professor, 

informação que o ajudará a adaptar o tipo de estratégias que desenvolverá, assim como, 

as características e conhecimentos dos alunos com que trabalhará. Normalmente, 

convém salientar que os dados fornecidos não podem rotular os alunos, mas sim 

auxiliar, o professor e o aluno, a recolherem um conjunto de informações que indicam o 

nível, a partir do qual, se deve iniciar ou continuar a aprendizagem.  

  

Avaliação Sumativa 

 A avaliação sumativa realiza-se normalmente através de testes ou exames, no 

final de cada unidade curricular, ou de um ano letivo ou no fim de um ciclo. Exprime-se 

através de uma escala de classificação, isto é, quantitativamente, levando a uma 

hierarquização dos alunos (Ferreira, 2007). Como o próprio nome indica, a avaliação 

sumativa representa um sumário, uma análise detalhada dos resultados obtidos numa 

situação de avaliação educativa. A sua representação apresenta-se de acordo com a 

escala escolhida, isto é, de 1 a 5 ou de 0 a 20. No entanto, por vezes aparece através de 

expressões mais qualitativas como: Muito Bem, Conseguiste, ou, ainda, outras formas 

de aprovação ou reprovação como: Bom, Muito Bom, etc. (Abrantes, 2001). 

 Desta forma, a prática desta avaliação complementa-se com a avaliação 

formativa contínua, concretizada ao longo das aulas, possibilitando, assim, o 

diagnóstico atempado das dificuldades sentidas nas aprendizagens dos alunos e a 

intervenção pedagógica se for necessário. Pretende-se que, com a articulação e 

complementaridade das duas avaliações, os alunos evoluam no seu desempenho na 

avaliação sumativa externa, que se realiza na fase terminal de cada ciclo do Ensino 

Básico (Ferreira, 2015). 
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Avaliação Formativa 

 De acordo com o Ministério da Educação e Ciência (2012) a avaliação 

formativa, integra um processo mediador e orientador do percurso escolar, tendo como 

principais objetivos, melhorar o sucesso do ensino através da retificação das 

aprendizagens, dos procedimentos e competências desenvolvidas pelos alunos, 

melhorando o ensino e suprimindo as dificuldades que possam surgir, de modo a evitar 

a decisão de reprovação no final de cada ano letivo.  

 De acordo com Borges, Carvalho, Alves, I Cunha e L. Cunha (2008), a avaliação 

formativa é vista como uma componente que coopera na formação do aluno. Neste 

sentido, Ferreira (2007) acrescenta que a avaliação formativa constitui um processo de 

orientação dos alunos ao longo da aprendizagem. Desta forma, permite identificar as 

dificuldades sentidas e verificar as aprendizagens realizadas com sucesso, bem como, 

intervir para ajudar o aluno a ultrapassar os seus obstáculos.    

 A avaliação formativa não é mais do que um processo contínuo e interativo, que 

está presente, ainda, antes de se desencadear um processo de ensino e aprendizagem, 

durante e após um período longo de aprendizagem, permitindo analisar os seus produtos 

e se necessário reorganizar o trabalho. Na avaliação é necessário ter em atenção o 

produto expresso nas aprendizagens e o processo pelo qual os alunos realizaram a sua 

aprendizagem. A avaliação formativa visa desta forma, acompanhar e orientar os 

processos de ensino e de aprendizagem, através da recolha e análise, com regularidade, 

dos seus produtos (Ferreira, 2007). 

 Segundo Lopes e H. Silva (2015), a avaliação formativa afeta diretamente tanto 

o professor como o aluno, o primeiro recebe informação que, depois de analisada, 

permite-lhe identificar e colmatar as necessidades do segundo. Por outro lado, os alunos 

revelam-se como autorreguladores, capazes de orientar as suas aprendizagens. 

Aprendem a analisar os fracassos na sua aprendizagem e a usar essa informação para 

adotarem outras estratégias para atingir o sucesso.   

  

Articulação entre o Questionamento e a Avaliação Formativa  

 Existem vários instrumentos alternativos de avaliação que poderão, certamente, 

favorecer o desenvolvimento da capacidade de autoavaliação do aluno. O caso do 

portefólio ou dossier do aluno é um bom exemplo, permitindo-lhe reunir na totalidade 

os seus produtos significativos, ilustrativos do que foi capaz de realizar, e 
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representativos da variedade de atividades concretizadas durante um período de tempo, 

ano letivo ou ciclo. O questionamento é, também, considerado um instrumento de 

avaliação, que proporciona ao aluno efetuar a sua autoavaliação de forma consciente, 

refletindo sobre o que está a fazer e como o fez. No entanto, para que este instrumento 

funcione o professor terá de colaborar, colocando boas questões de forma contínua para, 

assim, os alunos adquirirem bons hábitos de construção de questões (Santos, 2002). 

 O questionamento eficaz e a avaliação formativa estão associados auxiliando, o 

professor, numa recolha de dados da posição dos alunos nas suas aprendizagens 

significativas. Desta maneira, obtém um feedback construtivo para, posteriormente, 

adotarem estratégias de ensino adequadas às suas dificuldades. Por outro lado, o aluno, 

também, recebe um feedback, construtivo e esclarecedor, que lhe proporciona uma 

orientação da sua aprendizagem (J. Lopes & H. Silva, 2015).   

 A avaliação formativa é o meio através do qual o professor, de forma contínua, 

tem acesso à qualidade das aprendizagens anteriores e atuais dos alunos, ao pensamento 

que criam relativamente a um conceito novo e à qualidade da aprendizagem que 

desenvolvem, possibilitando adequar o ensino às dificuldades de aprendizagem que os 

alunos apresentam (J. Lopes & H. Silva, 2012). 

 O questionamento constitui um dos elementos-chave para assegurar uma 

avaliação formativa eficaz. No entanto, devem ser considerados alguns aspetos, como, o 

diálogo entre professor e aluno, cauteloso, reflexivo, direcionado para a exploração da 

compreensão do conceito, ou conteúdo em questão, e organizado, uma vez que se 

pretende que todos tenham a oportunidade de pensar e expressar as suas ideias. Para 

obter respostas mais significativas e complexas, que a avaliação formativa requer, o 

professor deve melhorar a sua qualidade e ritmo de questionamento. De facto, não se 

pretende que as questões tenham respostas de sim ou não, as quais não lhe permitem 

verificar se houve ou não compreensão. Aplicado o questionamento, o professor tem a 

possibilidade de conhecer o pensamento dos alunos e, assim, aceder a dados que 

demonstram a capacidade que detêm para resolver os problemas de aprendizagem (J. 

Lopes & H. Silva, 2012). 

 Durante a Prática de Ensino Supervisionada utilizou-se este recurso nas aulas, 

através da qual se conseguiu fazer uma avaliação formativa do processo. O 

questionamento foi trabalhado através de análise de imagens, discussão de ideias entre 

pares ou em pequeno grupos, para, em seguida, informarem a turma das suas conclusões 

através do porta-voz. Neste contexto incentivou-se a exposição de diferentes respostas, 
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umas mais completas que outras, para o aluno optar pela mais correta, a redação de 

respostas para serem apresentadas, mais tarde, aos colegas de turma, e promoveu-se o 

diálogo entre professor e aluno. Os alunos mostraram mais interesse ao discutir ideias e 

a partilhar conhecimentos com os colegas, uma vez que se sentiam mais ativos, ao 

contrário da elaboração de factos, onde apenas se limitavam a responder.  

 O professor ao disponibilizar vários momentos de avaliação de aprendizagem, 

incentiva o aluno a ser mais confiante, competente e motivado para compreender os 

conceitos de uma forma aprofundada, a melhorar o seu desempenho, ao desenvolver 

competências. 

 

Questão aula 

 De entre os vários instrumentos possíveis para obter a informação relativa à 

evolução de cada aluno, existem as questões aula, que poderão potenciar o pensamento 

crítico nos alunos. Trata-se de uma questão apresentada em contexto de sala de aula, no 

início ou no final da aula, tendo normalmente a duração de 20 minutos, baseando-se em 

conteúdos abordados na aula. A questão pode ser fechada ou aberta, dependendo dos 

objetivos que se pretenda que os alunos atinjam. Caso o professor pretenda aferir se o 

aluno é capaz de encontrar uma explicação para o problema em causa, com eficácia, 

opta por uma questão aberta, fomenta, assim, o seu pensamento crítico, competência 

crucial para uma aprendizagem ao longo da vida. Neste contexto, “para promovermos o 

desenvolvimento destas capacidades nos nossos alunos, com vista ao incremento do seu 

pensamento crítico, devemos fomentar um ensino centrado no aluno e não no professor” 

(Vieira & Tenreiro-Vieira, 2014, p. 200).   

 Para que esta prática seja eficaz, a formação profissional dos professores obriga-

se a ser pautada pela construção de questões impulsionadoras do desenvolvimento do 

pensamento crítico nos alunos. A utilização de instrumentos com caraterísticas e 

formatos diferentes, isto é, testes com questões cujos propósitos sejam valorizar e 

avaliar a leitura e a sua interpretação, pretendendo, assim, obter respostas alargadas, nas 

quais, os alunos, exponham as suas opiniões, pontos de vista e argumentos que os 

sustentem.  

 A questão aula apresenta um caráter fundamental no incentivo ao raciocínio 

matemático e ao pensamento crítico dos alunos na aquisição de atitudes autónomas, 

contribuindo para a sua formação como indivíduos responsáveis e colaborativos (A. 

Fernandes, 2011). Neste sentido, este autor acrescenta, ainda, que a resolução de 
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problemas proporciona a aprendizagem e prepara, os alunos, para a obtenção de novas 

habilidades e conhecimentos. Estes podem ser adotados para a resolução de novos 

problemas, facilitando a aquisição de competências e instrumentos, fulcrais, para 

colmatar os obstáculos que poderão surgir no percurso da sua vida.   

 Este instrumento de avaliação permite, juntamente, com o trabalho do professor, 

implementar nos alunos um espírito crítico, que os alerte para a inovação e para a 

mudança. De facto, estas novas formas de ser, estar e agir, aparecem como essenciais, 

ou seja, analisar, interpretar, interagir, tomar decisões assertivas, raciocinar, pensar de 

forma autónoma e mostrar persistência na resolução das suas tarefas, estimulando o seu 

pensamento para a procura de uma solução.    

 

4. Atividades desenvolvidas em contexto de estágio 

 A profissão de um professor está constantemente em evolução, porque educar, 

hoje em dia, é muito mais do que transmitir conhecimentos. Atualmente, são várias as 

formações oferecidas, aos professores, para conseguirem acompanhar a evolução que a 

educação tem sentido. Pretende-se com estas formações, obter profissionais que deixem 

de ser o centro de atenção na aula, proporcionando, aos alunos, interagirem e 

aprenderem cooperando.  

 Com o objetivo de incutir nos alunos o gosto pela aquisição de conhecimentos 

significativos, o professor procura utilizar diversos materiais dinamizadores que 

facilmente captam a sua atenção, levando-os a participar através de intervenções 

enriquecedoras. 

Ser professor requer muita exigência e um profissional com um adequado 

conjunto de saberes e competências difíceis de encontrar, ao mesmo tempo numa só 

pessoa. Para que o desempenho do professor seja bem-sucedido, tem de mostrar 

dedicação e entusiasmo, no seu trabalho, para conseguir cativar os seus alunos para a 

escola e para o estudo da disciplina específica (J. Lopes & H. Silva, 2015). As tarefas 

propostas, aos alunos, são imprescindíveis como ponto de partida das atividades 

matemáticas. Neste sentido, devem ser bem planificadas e analisadas, uma vez que, têm 

de cativar os alunos, mantendo-os interessados e empenhados para terem sucesso nas 

suas aprendizagens. (Pimentel, Vale, Fão, Alvarenga & F. Freire, 2010) 

 Mas isso requer, por parte do professor, uma utilização de diferentes recursos 

que ajudem os alunos a atingir os objetivos que apresentou na sua planificação. Para 

fazer face à multiplicidade de interesses e necessidades que os alunos apresentam, 
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procura-se, cada vez mais, adotar tarefas diversificadas que desenvolvam, nos alunos, 

capacidades cognitivas significativas. As tarefas devem centrar-se ao nível da resolução 

de problemas, do raciocínio mental e da comunicação, sem descurar outras capacidades 

importantes, como a memorização, a prática de procedimentos e o conhecimento de 

factos e conceitos (Pimentel et al., 2010). 

 

4.1. Atividades implementadas no 1.º CEB 

 No decorrer do Estágio I, surgiu a oportunidade de construir materiais, realizar 

atividades com o objetivo de dinamizar as aulas, envolvendo os alunos de forma 

harmoniosa e interessada. Desta forma, dado o caráter interdisciplinar das aulas, as 

atividades foram marcadas pela prática da leitura e questionamento, nas diferentes áreas 

de conhecimento.  

 As atividades procuraram também enriquecer e melhorar as capacidades de 

comunicação, o raciocínio lógico-matemático, o cálculo mental, a interpretação, o 

questionamento e a interação entre os colegas e professores. Não deixando de parte o 

Estudo do Meio, a prática de ensino centrou-se mais nas áreas da Matemática e do 

Português, pelo simples facto de a turma do 4.º ano de escolaridade necessitar de se 

preparar para as provas de avaliação final. Consequentemente, fez-se uma revisão dos 

conteúdos que se encontravam na matriz das provas.  

 A comunicação foi a base das atividades que se implementaram, desde fichas de 

interpretação, cartazes elaborados nas aulas, jogos didáticos, leitura de textos e, ainda, 

os enunciados dos exames de anos anteriores, que se realizam como provas 

preparatórias para a avaliação final.   

 Na área do Português, primeiro apelou-se à leitura silenciosa e, posteriormente, 

em voz alta, de textos que constavam do manual (Lima, Barrigão, Pedroso & Rocha, 

2012) adotado na escola: 

A Primavera de Rosa Lobato Faria;  

Atrás de cada palavra se esconde um mundo de Maria Alberta Menéres;  

Os ovos da Páscoa de Miguel Nuno Rodrigues;  

Alvoroço na Praça Grande de Jorge Lima;  

O exame do Zé Pinto de António Mota;  

 Analisou-se, ainda, A receita do pão de ló, da autoria da professora cooperante.  

 Depois desencadeou-se um questionamento, aos alunos, com o objetivo de aferir 

se realmente conseguiram interpretar a informação que se encontrava em cada texto. 
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Através do questionamento, reviam-se, também, as características dos textos: narrativos, 

poéticos e as receitas culinárias. Para isso, apresentaram-se questões do tipo:  

 Quais são as características do texto em questão? 

 O narrador é participante ou não participante? 

 Quais são as personagens? 

 Qual é a personagem principal? 

 Quais são as personagens secundárias? 

 Porque é que se diz que são secundárias? 

 Em que tempo é que decorreu esta história? 

 Onde é que decorreu a história? 

 Como é que é constituído um poema? 

 Quais são as características do texto poético?  

 O que transmite o poema?  

 Porque é que a estrutura de uma receita é diferente da do texto poético? 

 Este questionamento inicial revelou-se um instrumento importante, para os 

alunos, porque, assim, quando fossem concretizar a ficha de interpretação já 

conseguiam responder às perguntas sem hesitação. Esta comunicação ocorria tanto no 

Português, como no Estudo do Meio e, ainda, na Matemática.  

 Na área da Matemática as atividades que se desenvolveram com os alunos, 

foram muitas e diversificadas. Utilizaram-se materiais diferentes para, assim, cativar a 

atenção e o seu interesse, tanto através de material didático como, com cartazes, 

experiências, representações e jogos educativos. 

 Nesta área, de forma a dinamizar a abordagem das unidades de medida e de 

capacidade, construiu-se um cartaz onde os alunos podiam comparar e ordenar medidas 

de diversas grandezas (Apêndice A). Inicialmente, estabeleceu-se um diálogo entre a 

professora estagiária e os alunos para aferir quais eram os conhecimentos prévios 

relativamente ao volume, à capacidade e às respetivas unidades de medida. 

Posteriormente, implementou-se uma outra atividade, na qual os alunos alcançaram 

novos objetivos relativos aos conteúdos. Pretendia-se que, através de estimativas e com 

o apoio do questionamento da professora estagiária, os alunos concluíssem que as 

unidades de medida de volume (1 𝑑𝑚3) e de capacidade (1l) estavam relacionadas. 

Como se detetaram algumas dificuldades na compreensão de 1 𝑚3, construiu-se com 

esferovite um cubo que permitiu esclarecer muitas dúvidas dos alunos (Apêndice B). 
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Após a apresentação dos conceitos, e esclarecidas as dúvidas que iam surgindo, 

recorreu-se à resolução de problemas relativos a estes conteúdos, aferindo se, desta 

forma, realmente, os objetivos tinham sido atingidos (Apêndice C). 

 Outro conteúdo abordado, em contexto de sala de aula, foi as unidades de 

medida do tempo. Para se introduzir o tema, começou-se por abordar a sua importância 

no quotidiano e de que forma estão presentes no dia-a-dia. Recorreu-se a um relógio 

analógico de grandes dimensões, elaborado em esferovite, para perceberem, 

exatamente, quais eram os ponteiros das horas, dos minutos e o dos segundos. De facto, 

numa das fichas de avaliação, alguns alunos demonstraram que, ainda, não conseguiam 

distinguir as funções dos ponteiros (Apêndice D). Após analisar este relógio usando 

horários de autocarros, abordou-se, através do questionamento as unidades de medida, 

com o intuito de verificar a aprendizagem dos alunos destes conceitos. De seguida, 

resolveram-se problemas envolvendo situações que os alunos poderão enfrentar ao 

longo das suas vidas, como previsto para esta aula (Apêndice E). Como é o caso do 

seguinte problema:  

A Rita está doente e tem de tomar um antibiótico de 8 em 8 horas. Se ela 

começar o tratamento às 9 horas da manhã do dia 20, em que dia e hora deverá 

tomar o medicamento pela sexta vez? Responde no teu caderno. a) Que tempo 

passou entre a primeira toma do antibiótico e a sexta? (Apêndice F).  
  

 A constante resolução de problemas e questionamento na sala de aula tinham 

como objetivo principal ajudar o aluno a preparar-se para a realização das fichas de 

avaliação finais. No entanto, também se realizaram algumas provas com os alunos, 

identificando os itens a entender na realização de uma prova, referir que determinados 

objetos não podem estar presentes no dia da realização da prova. Essencialmente, 

mostrar que uma prova final é como uma ficha de avaliação e que seriam capazes de a 

resolver com o sucesso, afastando a ideia de que se tratava de um bicho-de-sete-

cabeças.  

 Após a realização da prova de Matemática do ano letivo anterior, 2013, 2.ª fase, 

estabeleceu-se um diálogo com os alunos para apurar as principais dúvidas que sentiram 

na sua concretização, para, depois prosseguirem com a sua correção em grande grupo 

(Anexo E). As dificuldades dos alunos centravam-se, principalmente, na interpretação 

das questões, pelo simples facto de, alguns, nem sequer tentarem ler o que lhes era 

pedido. Outros não percebiam o que tinham de fazer, porque não entendiam o 

significado de algumas palavras. Quando se simplificavam as questões, através de um 
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questionamento mais simples, os alunos ficavam perplexos, porque, na verdade, 

conseguiam resolver, facilmente o problema. Com esta técnica percebeu-se que os 

alunos conseguiam chegar ao resultado, sem terem acesso a pistas, pois, durante o 

questionamento chegaram sozinhos ao resultado. O mesmo aconteceu com a realização 

da prova final de Português (Anexo F).  

 Na área do Português, os alunos foram preparados para a prova de avaliação 

final, recorrendo ao Jogo da Glória, adaptando aos objetivos, que consistiam em rever a 

gramática (Apêndice G). Este jogo consistia, em conduzir os alunos, individualmente, 

para a frente da turma, para responderem a uma pergunta, com ou sem a ajuda dos 

colegas. Mais uma vez, através das questões organizadas numa ficha de trabalho, os 

alunos conseguiram demonstrar os conhecimentos, adquiridos anteriormente, com 

sucesso (Apêndice H).  

 Foram vários os materiais didáticos que fizeram parte da Prática de Ensino 

Supervisionada, mas na área do domínio científico, referente à resolução de problemas, 

destacou-se o puzzle Quebra-Cabeças (Apêndice I).  

 Este jogo didático era constituído por 20 peças dependentes umas das outras, 

visto que, cada resposta correta possibilitava o encaixe correto de uma nova peça, onde 

constava uma nova pergunta, permitindo, assim, construir o puzzle na sua totalidade. 

Esta atividade baseava-se, essencialmente, na resolução de problemas, agrupando os 

conceitos, anteriormente abordados na área da Matemática. Com a realização desta 

atividade, avaliou-se, individualmente, o desempenho de cada aluno, uma vez que todos 

tiveram a oportunidade de se dirigir à frente da turma, para responder à questão-

problema que lhe foi atribuída. Desta forma, apresentavam o seu raciocínio lógico até 

chegar à solução, interagindo sempre com os colegas, que estavam no seu lugar a 

resolver o mesmo problema. Inicialmente, foi entregue uma ficha de trabalho com os 

problemas que faziam parte do puzzle, para, assim, acompanharem a atividade 

(Apêndice J).  

 Como meio de trabalhar e fomentar o raciocínio lógico dos alunos, realizou-se o 

Jogo do 24, formando grupos de quatro elementos (Apêndice K). Esta atividade 

despertou um interesse notório, por parte dos alunos, visto que, todos queriam ser 

capazes de chegar à resposta, o mais rápido possível, e explicar aos colegas como 

conseguiram. Esta atividade deu oportunidade aos alunos de partilharem caminhos 

diferentes de chegarem ao mesmo resultado. Sendo assim, verificou-se o seu cálculo 

mental, percebeu-se quem era o mais rápido, o que tinha mais estratégias adequadas de 
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resolução, quem apresentava mais dificuldades e quem mostrava mais precisão nas suas 

respostas (Bivar et al., 2013). 

 No entanto, as atividades promotoras de resolução de problemas, comunicação, 

questionamento e desenvolvimento competências cognitivas, não se ficaram apenas pela 

área da Matemática e Português, também na área de Estudo do Meio, se proporcionou a 

interação entre os alunos, partilhando ideias, através da construção de um bilhete de 

identidade dos rios e atividades experimentais.  

 Devido ao pouco tempo dedicado à área do Estudo do Meio adotou-se a 

estratégia de analisar cartazes e textos através da comunicação, uma vez que os temas, 

que se desenvolveram, já eram do conhecimento dos alunos, assim participaram mais 

ativamente. Ainda, nesta área, realizou-se uma atividade que permitiu aos alunos, em 

pequenos grupos, efetuarem uma apresentação para a turma. Esta atividade consistia em 

cada grupo analisar um texto referente a um rio, para depois construírem o seu bilhete 

de identidade, com o objetivo final de o partilharem com a turma, se surgissem dúvidas 

os alunos podiam questionar os colegas que estavam a apresentar (Apêndice L). 

 Ainda na área do Estudo do Meio, implementaram-se três atividades 

experimentais, começando por explicar aos alunos quais os cuidados a ter na realização 

de uma atividade experimental, apresentou-se a questão problema e leu-se o seu guião. 

Posteriormente, a turma dividiu-se em três grupos que se distribuíram pelas três 

atividades experimentais, para as concretizar de forma rotativa. Desta forma, todos 

passaram pelas três atividades experimentais (Apêndice M). Esta atividade permitiu aos 

alunos discutirem possíveis resultados, partilharem ideias diferentes, discutirem os 

resultados dos colegas, durante o trabalho em grupo, através da cooperação e de 

interajuda.  

 

4.1.1. Reflexão relativa ao decorrer das atividades no 1.º CEB 

 O diálogo entre professora estagiária e alunos esteve sempre presente, como 

meio de manter a comunicação ativa na sala de aula, para motivar os alunos a participar, 

a expor as suas ideias, a partilhar experiências e pensamentos, permitindo, ainda, 

aperfeiçoar o seu poder de argumentação. A comunicação estabelecida entre a 

professora estagiária e os alunos, baseou-se no questionamento, apesar de, a quando do 

decorrer do Estágio I, ainda não ter conhecimento dos estudos científicos publicados.  

 Algumas das dificuldades sentidas, pelos alunos, centravam-se na falta de 

interpretação das perguntas que, consequentemente, prejudicava o êxito das respostas. 
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No sentido de colmatar estas dificuldades realizaram-se questões menos complexas com 

um vocabulário mais simples. Em suma, as atividades realizadas incentivaram e 

motivaram os alunos a envolverem-se nesta comunicação, de forma a desenvolverem as 

suas capacidades de raciocínio e reflexão.  

 Não foi uma tarefa fácil proporcionar aos alunos aulas dinâmicas e motivadoras, 

mas todo o tempo e trabalho investido, refletiu-se na satisfação e nos resultados obtidos 

pelas crianças e pelo apoio incondicional da professora cooperante. 

 Na realização da atividade referente ao tema unidades de medida e de 

capacidade, os conteúdos foram abordados com êxito, os alunos mostraram-se 

interessados, fizeram intervenções positivas e adquiriram conhecimentos. De facto, 

atingiram os objetivos pretendidos, como compreender a noção de volume; 

compreender a unidade de medida de volume; comparar medidas de capacidade; 

estabelecer relações entre as unidades de medida de volume e de capacidade e por fim 

resolver problemas respeitantes a grandezas, utilizando e relacionando as unidades de 

medida SI (Ponte et al., 2007). 

 A construção do relógio em grandes dimensões, proporcionou, aos alunos, 

alcançarem os objetivos definidos, uma vez que mostraram ser capazes de ler e 

representar medidas de tempo e estabelecer relações entre horas, minutos e segundos. 

Além de identificar as horas no relógio, resolveram problemas, envolvendo situações 

temporais, e estimaram a duração de determinados acontecimentos. Denotou-se, apenas, 

num pequeno grupo algumas dificuldades na identificação de intervalos de tempo e na 

comparação da duração de algumas atividades (Ponte et al., 2007). No entanto, foram 

realizados vários exercícios para ultrapassar as dificuldades e, por forma, a que os 

conteúdos fossem compreendidos significativamente.    

 A concretização do jogo da Glória, proporcionou, aos alunos, momentos de 

brilhantes intervenções, partilha de conhecimentos e de grandes aprendizagens. Ao 

explorar a gramática, monitorizou-se a compreensão dos alunos, avaliou-se se 

escreviam e utilizavam a pontuação corretamente, se usavam um vocabulário específico 

e adequado. Também se identificou se conheciam as propriedades das palavras e se 

explicavam aspetos fundamentais da sua morfologia e do seu comportamento 

morfológico, não só através da comunicação, mas também através da sua escrita. 

 Na área da Matemática a resolução de problemas, esteve sempre presente nas 

fichas de trabalho, na realização de exames e nas fichas de avaliação, como meio de 

preparação para a avaliação final. O procedimento era idêntico, respondiam 
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individualmente à prova e, só depois, se corrigia em grande grupo. Independentemente 

do tipo de questão que era colocada, verificou-se que os alunos conheciam os 

procedimentos matemáticos, no entanto, apresentavam dificuldades em transferir a 

linguagem corrente para a linguagem matemática. 

 A atividade do puzzle, Quebra-Cabeças, permitiu trabalhar uma variedade de 

questões com os alunos, motivando-os para ler os enunciados, a interpretá-los, a analisá-

los, a resolvê-los e a explicar os procedimentos adotados. Desta forma, privilegiou-se, 

assim, mais uma vez, a comunicação, a partilha de ideias, a interação entre a turma, bem 

como, o desenvolvimento de capacidades cognitivas.  

 A concretização desta atividade permitiu aperfeiçoar, nos alunos, o seu 

raciocínio, o trabalho mental, a criatividade e a curiosidade pela solução, utilizando as 

etapas de resolução de problemas que Polya (1977) definiu. Inicialmente, era dado um 

tempo, ao aluno, para compreender o problema, para que conseguisse estabelecer um 

plano para o resolver. Posteriormente, era necessário executá-lo para verificar se 

conseguiam chegar à resposta correta. Com o objetivo de fazer uma análise mais 

pormenorizada das capacidades dos alunos na resolução de problemas, preencheu-se 

uma lista de verificação que permitiu detetar a presença de dificuldades na interpretação 

do problema que impedia obter respostas assertivas (Apêndice N). Esta dificuldade foi 

sendo ultrapassada através da construção de questões mais simples, ao longo do 

processo de resolução da questão, com o intuito de ajudar o aluno a chegar à resposta 

com mais rapidez e perspicácia. 

 Note-se que se alcançaram os objetivos estabelecidos na planificação da 

atividade do puzzle, desde a resolução de problemas de vários passos, envolvendo 

números naturais e as quatro operações, ou com números racionais não negativos em 

divisões e multiplicações. Para além, do reconhecimento das propriedades geométricas, 

da medição de comprimentos e áreas, até medição de volumes e capacidades. Revelou-

se uma atividade eficaz, dinâmica e cativante para os alunos e um instrumento bastante 

rico para o professor. De facto, pode ser utilizado para vários fins, não só para revisão 

de conteúdos, mas, também, para iniciar um novo tema ou até colocar em prática pela 

primeira vez um determinado assunto (Ponte et al., 2007).  

 O papel da professora estagiária na realização desta atividade foi apenas de 

orientadora, ajudando os alunos a seguirem um caminho certo, questionando-os para 

conseguirem raciocinar logicamente. 
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 Na área do Estudo do Meio, o desempenho dos alunos na realização das 

atividades experimentais foi muito gratificante. De facto, despertou na professora 

cooperante o interesse de organizar uma feira das atividades experimentais, na qual os 

alunos assumiam o papel de orientadores e os alunos da Educação Pré-Escolar seriam os 

convidados para realizarem as atividades experimentais (Apêndice O). O facto de ser 

tão evidente o empenho com que os alunos se dedicaram a esta atividade, transformou-a 

bastante enriquecedora, tanto para os alunos como para as professoras estagiárias. 

Observar os alunos a desempenharem o papel de professores, fazendo questões idênticas 

às que lhes tinham sido colocadas e construindo novas questões, levando as crianças da 

Educação Pré-Escolar a chegarem às conclusões desejadas, foi espetacular.  

 As atividades apresentadas, foram pensadas, analisadas e planificadas (Apêndice 

P). Neste sentido, importa referir a importância que a planificação desempenhou no 

contexto educativo durante a prática de ensino supervisionada. De facto, viabilizou gerir 

melhor o tempo, as atividades, os recursos e a avaliação, adaptando-a às dificuldades e 

exigências das crianças. 

  

4.2. Atividades implementadas no 2.º CEB 

 O Estágio II concretizado no 2.º CEB, proporcionou oportunidades para 

implementar, mais consistentemente, o questionamento e a resolução de problemas. 

Contrariamente ao que ocorreu no Estágio I este dividiu-se por três turmas diferentes. 

Na turma do 5.º D onde foi lecionado Matemática, desenvolveu-se um estudo com o 

objetivo de potenciar o pensamento crítico, articulando o questionamento com a 

avaliação formativa, num ambiente de resolução de problemas. Saliente-se que existia 

um conhecimento prévio da maioria dos alunos que constituíam esta turma, em virtude 

de terem pertencido à turma do 4.º ano de escolaridade, na qual decorreu o Estágio I. No 

entanto, o questionamento não foi esquecido nas restantes disciplinas, nas quais, teve 

sempre um papel preponderante e central na prática letiva. 

 O mote principal da Prática de Ensino Supervisionada consistiu em levar os 

alunos a atingirem os objetivos sem que fosse necessário dizer, explicitamente, como lá 

chegar. Ou seja, através da comunicação e do questionamento, os alunos, alcançaram o 

que se pretendia, tornando-se mais ativos na realização das suas atividades. O feedback 

das aprendizagens dos alunos, as suas dificuldades e obstáculos, que não os permitiam 

avançar, nunca foram esquecidas. Na generalidade, esta técnica de interagir com os 
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alunos foi vantajosa, porque se apelou e encorajou, os alunos, a participarem ativamente 

na aula, a desenvolverem competências comunicativas e a envolverem-se na discussão. 

 Na possibilidade de trabalhar com os alunos as suas competências 

comunicativas, ao longo das aulas de Português, idealizaram-se atividades direcionadas 

para esta prática. A lecionação de conteúdos programáticos relativos à gramática, 

nomeadamente o grupo nominal, o grupo verbal, o predicado, o complemento direto, o 

complemento indireto e o vocativo, realizou-se através de duas atividades intituladas de 

Tirar do Saco e Bingo como previsto na planificação (Apêndice Q).  

 A primeira refere-se a uma Técnica de Avaliação Formativa (TAF) (J. Lopes & 

H. Silva, 2012), que consiste em agrupar, dentro de um saco, um determinado número 

de cartões com questões ou conceitos. O aluno retira, aleatoriamente, um cartão, em 

seguida, definirá o conceito, ou resolverá a questão. Recorreu-se à utilização desta 

técnica para verificar se houve compreensão da aula e obter feedback eficaz, tanto para 

o professor como para o aluno sobre a aprendizagem efetuada, através das suas 

respostas, permitindo uma verificação individual da compreensão (J. Lopes & H. Silva, 

2012). Através desta atividade procurou-se, mais uma vez, privilegiar a comunicação 

através da troca de ideias ou a questionarem as respostas dos colegas, intervindo e 

demonstrando o seu interesse, motivação e conhecimento.  

 A segunda atividade, o Bingo (Apêndice R), mais que discutir conceitos, 

proporcionou aos alunos aplicar os seus conhecimentos, como a análise sintática de 

pequenas frases, encontrar determinadas funções presentes nas frases indicadas, dar 

exemplos de frases onde estavam presentes funções sintáticas pedidas e esclarecerem as 

suas dúvidas. Inicialmente, entregou-se aos alunos, uma folha de formato A5 na qual 

registavam o número de questões que responderiam. Para que os alunos acedessem aos 

desafios disponibilizou-se uma ficha de trabalho com as questões que poderiam sair no 

Bingo. Desta forma, tomavam nota da atividade com a informação para, posteriormente, 

consultarem (Apêndice S). Com o decorrer da atividade observou-se que uma turma, 

aparentemente, tímida e passiva se revelou interessada, motivada e ativa na realização 

da atividade, fazendo intervenções positivas.  

 A título de exemplo, descreve-se o caso da questão n.º 30 do Bingo (Apêndice 

S):  

 Faz a análise sintática das seguintes frases; 

a) A espada pertencia a Caspian; 

b) A menina respondeu ao pai e aos irmãos; 

c) Ela escreveu uma carta às amigas;  
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 Esta questão viabilizou o trabalho destes conceitos com os alunos e aferiu os 

seus conhecimentos, através do questionamento. Era pedido ao aluno a análise da frase 

e a identificação das funções sintáticas trabalhadas até ao momento, como por exemplo: 

 “Qual é o sujeito das frases? 

 Que tipo de sujeito se encontra na frase a)? 

 Qual é predicado da frase b)? 

 Porque é que escreveu uma carta às amigas, desempenha a função de predicado 

na frase? 

 Acrescenta um vocativo na frase b). 

 Após a conclusão desta atividade os alunos sentiram-se mais confiantes para 

responder às questões seguintes, mostrando-se seguros das suas respostas.  

 Não se utilizou atividades do mesmo género, na disciplina de História e 

Geografia de Portugal, mas adotou-se, com frequência, o questionamento como 

ferramenta para ajudar os alunos a consolidarem os conhecimentos. O programa oficial 

relativo a esta disciplina é muito extenso, o que torna as aulas muito sobrecarregadas se 

o professor apenas transmite a informação. Com o intuito de contrariar esta prática 

recorreu-se ao questionamento para proporcionar uma comunicação dinâmica nas aulas, 

oferecendo aos alunos a oportunidade de falarem em público, partilhando os seus 

conhecimentos e ideias. Após a discussão relativa à informação, imagens e quadros, 

através de uma comunicação ativa entre professor e alunos, fez-se uso do quadro verde, 

existente na sala, para registar se os conceitos de forma esquemática.  

 Através do questionamento, o professor começava a construir o esquema, 

partindo do início da informação abordada na sala de aula, dando oportunidade aos 

alunos de preencherem os espaços, onde constavam os principais conceitos adquiridos. 

Finalizando a sua construção, os alunos tomavam consciência, das aprendizagens que 

realizaram e das possíveis dificuldades que, ainda, existiam. Por outro lado, o professor 

avaliava, realmente, se objetivos tinham sido atingidos. 

 Deste processo, faz parte integrante a formulação de questões por parte dos 

alunos, consideradas ferramentas cognitivas importantes, que só acontecerá se os alunos 

estiverem atentos aos conteúdos. Desta forma, identificarão as ideias principais e 

verificarão se compreenderam os conceitos, facilitando, assim, o processo de construção 

de aprendizagens (Almeida, 2007). 
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Na área de Ciências Naturais, aplicou-se a TAF, Tirar do Saco e uma outra, 

denominada Em Poucas Palavras (J. Lopes & H. Silva, 2012). Esta TAF requer que os 

alunos resumam, por escrito, a sua aprendizagem de um conceito analisado nas aulas. 

Tem como finalidade levar os alunos a refletirem sobre a compreensão que revelam 

sobre determinado conteúdo, proporcionando, ao professor, aferir a fase da 

aprendizagem em que se encontram, planeando, assim, um feedback eficaz para ajudar o 

aluno a ultrapassar as suas dificuldades, caso existam.  

Após a aula, cujo tema era a reprodução animal, os alunos escreveram numa 

folha de formato A5 o que sabiam relativamente a este tema, como observamos, no 

exemplo da figura 1. Antes de ocorrer este processo, durante a aula, abordou-se esta 

temática, através do questionamento, para que no final, todos fossem capazes de 

preencher a TAF com sucesso, como se constatou nas respostas apresentadas.  

 

 

  

 

 

 

 

 Na área da Matemática, o Estágio II permitiu um estudo mais aprofundado da 

importância do questionamento em contexto de sala de aula, como instrumento 

facilitador de acesso ao conhecimento pelos alunos e um poderoso recurso para 

desenvolver o seu pensamento crítico. A lecionação nesta área disciplinar, iniciou-se 

com conteúdos programáticos relativos aos paralelogramos, abordados através da 

construção de um paralelogramo com 10 cm de largura e 8 cm de altura (Apêndice T).  

 A resolução de problemas assumiu, também, um papel importante conjugado 

com o questionamento, não só, porque o manual adotado (A. Conceição, Almeida, C. 

Conceição & Costa, 2012) aconselhava a realização deste tipo de atividades, como 

também, as questões aula e as fichas de avaliação formativa remetiam para a realização 

deste tipo de atividades. O uso de questões problemáticas, com frequência deve-se ao 

seu caráter polivalente, uma vez que permite explorar uma diversidade de conteúdos. 

Neste sentido, a prática de ensino das professoras estagiárias procurou estar no 

Figura 1 - TAF "Em Poucas Palavras" 



Capítulo II – Contextualização Prática 

74 

 

seguimento da observação das aulas da professora cooperante. De facto, as suas aulas 

eram orientadas pelo rigor científico e pela avaliação formativa contínua dos alunos. 

 A ficha de avaliação constituiu o último momento de avaliação formativa 

realizado com a turma 5.ºD (Apêndice U). Neste instrumento constavam tanto itens de 

seleção como itens de construção, de acordo com o realizado nas aulas. De facto, os 

resultados obtidos, foram os esperados, visto que, tínhamos observado a evolução 

positiva das competências dos alunos. No entanto, nem todos os alunos estavam ao 

mesmo nível de aprendizagem, em virtude das diferentes dificuldades que 

apresentavam, o que se refletiu nos resultados obtidos (Apêndice V). 

 Desta forma, as aulas supervisionadas foram, de igual modo, reguladas pela 

avaliação formativa realizada pela professora cooperante, que consistia na realização de 

uma questão aula no final de cada unidade.  

 

4.2.1. Reflexão relativa ao decorrer das atividades no 2.º CEB 

 Na área do Português, a atividade do Bingo foi muito positiva no que diz 

respeito às expetativas depositadas na sua execução, tendo em conta que permitiu, de 

uma forma organizada, dinâmica, interativa e divertida, captar o interesse, a motivação e 

atenção dos alunos para a aquisição de aprendizagens significativas. 

 Em História e Geografia de Portugal, o esquema foi a estrutura mais adequada 

para resumir cada aula e registar no caderno diário, como meio de orientação para 

estudarem, mais tarde, para a ficha de avaliação. No entanto, a opção por esta 

modalidade, apresentou alguns pontos fracos. A redação do esquema, no quadro, requer 

que os alunos o transcrevam para os seus cadernos. Contudo, nem todos os alunos 

conseguem escrever com a mesma rapidez o que, por vezes, atrasa o processo, visto 

que, era necessário esperar que todos registassem para se apagar e continuar a escrever. 

Outro ponto fraco, encontrado, foram os erros que se observaram nos cadernos diários, 

mesmo a copiar do quadro, no qual não existiam erros ortográficos. Com o objetivo de 

colmatar esses pontos fracos, no futuro, poder-se-á substituir o quadro verde, por uma 

ficha informativa, na qual constará o esquema, tal e qual como no quadro, mas com 

espaços em branco para os alunos preencherem. Com esta opção talvez seja possível 

ganhar tempo para explorar, mais e melhor, cada tema, e os alunos, não terão de esperar 

pelos colegas para redigirem o esquema. Pretende-se, assim, que a ocorrência de erros 

ortográficos seja cada vez mais escassa ou totalmente nula. 
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 A atividade desenvolvida, na área de Ciências Naturais, conseguiu que os alunos 

respondessem com sucesso ao que lhes foi pedido, visto que foram estimulados no 

decorrer da aula pelo questionamento relativamente ao conceito que descreveram na 

TAF. 

 As TAF constituem um ótimo instrumento para recolher dados sobre as 

aprendizagens dos alunos, que podem ser analisados para diferentes propósitos. Têm 

como principal finalidade orientar o ensino e a aprendizagem, cujo efeito, só será visível 

através da sua interpretação. Além disso, servem para informar o aluno da progressão da 

sua aprendizagem. A prática contínua das TAF permite ao professor avaliar 

formativamente, os alunos, ao longo de diferentes fases da sua aprendizagem (J. Lopes 

& H. Silva, 2012). 

 Na área da Matemática, a atividade do paralelogramo atingiu os seus objetivos. 

No entanto, numa próxima aplicação, este paralelogramo deve contar com a presença de 

um suporte de multimédia para, assim, facilitar a apresentação do paralelogramo e o 

questionamento do professor. 

 

4.2.2. As questões aula no desenvolvimento do pensamento 

crítico. Estudo de Caso 

 As questões aula, para além de facultarem ao professor e ao aluno o feedback 

informativo, demonstram o nível de aprendizagem, identificando, ainda, as dificuldades 

sentidas, pelo aluno, em determinado domínio. Além disso, permitem, também, uma 

análise da aprendizagem, possibilitando intervir, de forma lógica e atempada, 

encaminhando, o aluno, para o caminho certo. Através da realização destas questões 

problemáticas, a avaliação formativa permitiu diagnosticar aspetos essenciais, 

designadamente, a competência que apresentavam para a resolução de problemas e o 

conhecimento que tinham do conteúdo em questão.  

 O estudo que, seguidamente, descrevemos, teve como objetivo caracterizar as 

estratégias e conhecimentos que os alunos participantes mobilizavam, assim como, as 

capacidades de interpretação, reflexão e análise que utilizaram para resolver as questões 

aula. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa e interpretativa, recorrendo ao 

design de estudo de caso (Bardin, 2006; Bogdan & Bilken, 1994; Léssard-Hébert, 

Goyette & Boutin, 1994; Punch, 1998; A. Silva & Fossá, 2013; Yin, 1994). 
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 No processamento dos dados, relativos à análise das respostas às questões aula, 

usou-se a análise de conteúdo, formulando categorias de análise a posterior (Bardin, 

2006; Cohen, Manion & Morrison, 2000), apresentando exemplos elucidativos de cada 

uma das categorias. 

 

Participantes  

 Este estudo de caso contou com a participação dos 23 alunos da turma 5.º D na 

disciplina de Matemática, dos quais 14 eram do género feminino e 9 do género 

masculino. A esta turma pertenciam três dos alunos que estiveram sujeitos a um plano 

de recuperação e de acompanhamento pedagógico individual em anos letivos anteriores. 

No entanto, dois destes ficaram retidos e encaminhados para o acompanhamento ao 

nível do Português, Matemática, Inglês e História e Geografia de Portugal, e o outro 

aluno tinha, também, apoio, em Ciências Naturais. Tendo em conta as dificuldades dos 

alunos apresentados anteriormente, não foi necessário recorrer ao Plano Educativo 

Individual (PEI).  

 Na sua globalidade, a turma do 5.º D, apresentava um comportamento adequado 

e facilidade a nível cognitivo, o que aliado a um grande interesse e dedicação, 

vislumbrava o sucesso no contexto educativo. Saliente-se que, se destacava um grupo, 

de sete alunos (30%), com excelente aproveitamento escolar, distinguindo-se dos 

restantes colegas, que apresentavam uma aprendizagem satisfatória e algumas 

dificuldades em conteúdos específicos.  

 Este estudo de caso iniciou-se, nesta turma, no 1.º período escolar, que terminou 

em dezembro, onde se abordaram diversos conteúdos que sustentaram as três questões 

aula, como se resume na tabela 5. 

Tabela 5 - Conteúdos específicos relativos aos domínios Geometria e Medida (1.ª questão aula) e 

Números e Operações (2.ª e 3.ª questão aula) do 5.º ano de escolaridade (Bivar et al., 2013) 

Domínio: Geometria e Medida 

Subdomínio: Propriedades geométricas 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos/Descritores do desempenho 

1.Reconhecer 

propriedades 

envolvendo 

ângulos, 

paralelismo e 

perpendicularidade; 

5. Identificar dois ângulos como «suplementares» quando a 

respetiva soma for igual a um angulo raso; 

6. Identificar dois ângulos como «complementares» quando a 

respetiva soma for igual a um ângulo reto; 
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2.Reconhecer 

propriedades de 

triângulos e 

paralelogramos; 

7. Identificar paralelogramos como quadriláteros de lados 

paralelos dois a dois e reconhecer que dois ângulos opostos são 

iguais e dois ângulos adjacentes ao mesmo lado são 

suplementares; 

16. Reconhecer que num paralelogramo lados opostos são 

iguais. 

3.Resolver 

problemas 

1. Resolver problemas envolvendo as noções de paralelismo, 

perpendicularidade, ângulos e triângulos. 

Domínio: Números e Operações 

Subdomínio: Números Naturais 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos/Descritores do desempenho  

3.Conhecer e 

aplicar 

propriedades dos 

divisores 

2. Identificar o máximo divisor comum (m.d.c.) de dois 

números naturais por inspeção dos divisores de cada um deles; 

7. Utilizar o algoritmo de Euclides para determinar os divisores 

comuns de dois números naturais e, em particular, identificar o 

respetivo m.d.c.; 

11. Identificar o mínimo múltiplo comum (m.m.c.) de dois 

números naturais por inspeção dos múltiplos de cada um deles. 

4.Resolver 

problemas 

1.Resolver problemas envolvendo o cálculo do m.d.c. e do 

m.m.c. de dois ou mais números naturais. 

 

Estudo de Caso 

 Entende-se por estudo de caso, uma abordagem metodológica direcionada para a 

investigação, que visa interpretar, analisar e descrever situações e contextos complexos, 

que envolvem vários fatores. De acordo com Yin (1994), esta abordagem aplica-se na 

investigação em educação em diversas situações como, quando a complexidade da 

situação não permite, ao investigador, encontrar as variáveis consideradas. Ou seja, 

quando procura obter respostas às questões “como?” e o “porquê?”, quando tenta 

relacionar os principais fatores desse acontecimento, quando quer fazer um estudo de 

um fenómeno, de um programa ou um processo que pretende conhecer. 

 O estudo de caso trata-se, para Ponte (2006), de uma investigação particularista, 

isto é, um estudo que se dedica à análise de situações específicas, de modo a retirar o 

que, de mais interessante e característico, existe nelas, contribuindo para o aparecimento 

de uma nova informação. 
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 Segundo Guba e Lincoln (1994) o estudo de caso tem como finalidade divulgar 

o aparecimento de factos, relatá-los, expandir o seu conhecimento e confirmar, ou 

apresentar, as relações que existem entre eles. Isto é, resumidamente, o estudo de caso, 

explora, analisa ou explica um determinado processo ou situação (Yin, 1994). Além 

disso, Ponte (2006) considera que esta abordagem centra-se na descrição e na análise, 

destas duas finalidades e Merriam (1998) como citado por A. Silva e Fossá (2013) 

acrescenta uma terceira, avaliar. 

 Deste modo, estudo de caso, baseia-se na análise de um pequeno processo ou 

situação, realçando que, os resultados que se obtêm, não se pretendem generalizar à 

população, mas sim fazer chegar a teoria dos resultados a essa mesmo população (A. 

Silva & Fossá, 2013). 

 A disseminação dos estudos de caso, levou alguns investigadores (Bogdan & 

Bilken, 1994; Léssard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994; Punch, 1998; Yin, 1994) a 

estabelecerem dois tipos de estudo de caso: o estudo de caso único e estudo de caso 

múltiplo. 

 No que diz respeito à recolha de dados, o estudo de caso, permite adotar 

diferentes técnicas de investigação, como: entrevistas, observação, relatório e diários de 

bordo. A recolha de dados do estudo em caso, relativo às questões de aula, foi realizada 

através das questões aula implementadas e de observação direta. Como instrumento de 

recolha de dados primários, realizaram-se questões aula em três aulas, onde se 

disponibilizaram apenas 15 minutos para a sua realização.  

 Após a recolha, prossegue-se para o tratamento da informação recolhida que 

representa, basicamente, a situação em causa. Nesta fase, inicialmente, identificam-se os 

dados, organiza-se a base de dados, a partir da qual, se desenvolverem as fases 

seguintes. 

 

Análise de conteúdo  

 Após a recolha dos dados, procurou-se fazer uma análise do material observado 

pelo pesquisador, para o classificar por tópicos ou categorias de análise que serão a base 

do estudo (A. Silva & Fossá, 2013). 

 Esta técnica foi utilizada por Laswell, por volta de 1915, nos Estados Unidos, 

considerado um dos precursores da análise de conteúdo. No entanto, foi com Bardin 

(2006) que a análise de conteúdos conseguiu um reconhecimento privilegiado. 
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 Após a apresentação dos resultados e da metodologia utilizada, seguem-se as 

considerações finais, que incluem uma reflexão de todo o estudo, apresentando as 

limitações e sugestões para se terem em consideração em aplicações futuras (A. Silva & 

Fossá, 2013).   

 No que diz respeito à leitura, à interpretação e à análise de conteúdo, requer-se 

que o pesquisador possua um certo grau de intuição, imaginação e criatividade, 

essencialmente, na apresentação das categorias de análise. No entanto, esta técnica 

exige muita dedicação, paciência, disciplina e tempo, para que haja rigor na 

apresentação dos resultados (A. Silva & Fossá, 2013). 

 O processo de análise de conteúdo abrange várias etapas, até verificar o 

significado dos dados. Tendo em consideração a diversidade de terminologia, optou-se 

pelas etapas propostas por Bardin (2006), que estão organizadas em três fases: 1) pré-

análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação.  

 Na primeira fase, denominada pré-análise, organizam-se as ideias apresentadas 

pelo quadro referencial teórico e determinam-se fatores para a compreensão das 

informações recolhidas. Neste sentido, compreende-se que nesta fase se execute uma: 

 Leitura flutuante: primeiro contacto com as fontes a serem analisadas; 

 Escolha dos documentos: que constituem o corpus de análise; 

 Formulação de hipóteses e objetivos: de acordo com a leitura inicial dos dados; 

 Elaboração de indicadores: para compreender o material. 

A proposta de Bardin (2006) apresenta, ainda, um conjunto de regras que devem 

ser consideradas no momento de análise:  

 Exaustividade: todos os elementos relativos à pesquisa devem ser mencionados; 

 Representatividade: a amostra recolhida deve ser rigorosa e representativa do 

universo inicial; 

 Homogeneidade: os documentos retirados devem ser homogéneos, obedecer a 

critérios precisos de escolha e não apresentarem singularidade fora dos critérios; 

 Pertinência: averiguar se a documentação está de acordo com o que o estudo 

propõe. 

Concretizada a primeira fase, segue-se para a segunda fase, onde se executa a 

exploração do material. Esta fase consiste na codificação do material, definição de 

regras e a classificação e organização da informação em categorias de análise. A 
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codificação para Bardin (2006), consiste na transformação, por meio de recorte, 

agregação e enumeração, que têm como suporte regras precisas sobre os dados textuais, 

que representam as características do conteúdo. 

A terceira e última fase, compreende o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, identificando os conteúdos visíveis e ocultos no material recolhido. Para 

realizar a análise comparativa, recorre-se a diversas categorias existentes em cada 

análise, para fazer uma justaposição, para denunciar aspetos semelhantes e os que se 

consideram diferentes (A. Silva & Fossá, 2013).  

A técnica de análise de conteúdo apresentada por Bardin (2006), constitui, sem 

dúvida, um material enriquecedor para o estudo. No entanto, ao longo dos anos, com a 

intervenção das novas tecnologias, passou-se a utilizar com mais frequência o 

computador e novos software de análise qualitativa. 

 

Metodologia adotada 

 De acordo com o estudo de caso apresentado, importa explicar que a aplicação 

da técnica de análise do conteúdo popularizada por Bardin (2006), caracteriza-se como 

um estudo de natureza qualitativa e interpretativa. Este estudo consiste em conhecer e 

compreender a realidade estudada, observando os fenómenos, descrevendo-os, 

classificando-os e interpretando-os (Bardin, 2006). Sendo assim, no estudo de caso 

apresentado neste trabalho, propõe-se utilizar a técnica de análise de conteúdo às 

respostas a três questões aulas implementadas na turma 5.º D. 

  Após definir o problema, que consistiu na caraterização das principais 

dificuldades sentidas na resposta dada às questões aula, procurou-se estabelecer os 

objetivos de pesquisa, que consistiam em avaliar as capacidades de interpretação dos 

enunciados, de recolha e análise da informação, da execução do processo e da 

verificação e reflexão dos passos realizados. Após uma observação prévia das respostas 

dos alunos, criaram-se as categorias de análise de conteúdo.  

 

Elaboração das categorias de análise 

 Com o objetivo de estudar os resultados obtidos pelas respostas às três questões 

aula apresentadas, procurou-se analisar, previamente, os dados, por meio da análise 

categorial (Bardin, 2006). Por esse motivo, interpretaram-se os dados através do método 
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de análise de conteúdo, que se concretizou como Bardin (2006) sugeriu, após a seleção 

do material e a leitura flutuante, fez-se a exploração dos dados. 

 No estudo que apresentamos optou-se pelo processo de definição de conceitos, a 

posterior, significando que as questões aula e as suas propriedades não eram conhecidas 

previamente. Sendo assim, a definição foi alcançada através da seleção de propriedades, 

deduzidas do conjunto de factos deste objeto (Cohen et al., 2000). 

 Após a concretização das respostas às três questões aula, reuniu-se toda a 

informação, fez-se a sua leitura e análise, para, posteriormente, definir as categorias de 

análise. De acordo com as primeiras impressões, sobre a realidade estudada, definiram-

se as seguintes categorias de análise: falta de interpretação; o erro de cálculo mental; a 

falta de conhecimento dos conteúdos e processos; clareza e precisão na resolução da 

questão. A subjetividade do pesquisador infere-se nesta fase de identificação das 

categorias que são nomeadas em conformidade com os dados que as constituem. 

 No entanto, após a apresentação e discussão destas primeiras categorias, 

considerou-se ser mais proveitoso a aglutinação das três primeiras, criando-se uma 

categoria principal, denominada: dificuldades sentidas, da qual, as três primeiras são 

subcategorias. Relativamente, à categoria, sucesso na resolução da questão, pensou-se 

numa categoria principal denominada clareza e precisão na resolução da questão, que 

se fundiu a anteriormente estabelecida.  

 Sempre que uma categoria de análise possuía mais do que um exemplo de 

análise com interesse para o estudo, procurou-se selecionar uma resposta representativa 

de cada uma das subcategorias de análise definidas. 

 A investigação baseou-se nas respostas dos alunos participantes no estudo de 

três questões aula, cujos resultados foram apresentados através de tabelas com a 

percentagem dos alunos distribuídas pelas categorias de análise. 

 Importa referir que, os alunos, antes de iniciarem as respostas às três questões 

aula, eram, sempre, relembrados para terem em atenção os passos recomendados: a 

leitura, a interpretação da informação, a recolha de dados e palavras-chave e os 

cuidados a ter na resolução dos cálculos. Assim como, não menos importante, o cuidado 

que deviam ter com a apresentação da caligrafia e lerem tudo quando terminavam, para 

não deixarem nenhum exercício por fazer.  

 A estrutura das questões aula apresentadas, estavam de acordo com as questões 

problemáticas realizadas, com regularidade durante as aulas. 
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Figura 2 – questão aula n.º 1 

1.ª questão aula 

 Neste estudo, na realização da primeira questão aula, participaram 21 alunos, 

dos 23 alunos que frequentaram, durante o ano letivo 2014/2015, a turma do 5.ºD de 

Matemática e os resultados obtidos sintetizam-se na tabela 5. 

Tabela 6 - Dificuldades sentidas na 1.ª questão aula 

 

 A primeira questão aula (figura 2) exigia, por parte dos alunos, uma análise 

atenta da imagem, para, posteriormente, identificarem o valor da amplitude dos ângulos, 

ainda desconhecidos, e um dos lados do paralelogramo. Através da implementação 

desta questão aula, pretendia-se apurar se os alunos tinham compreendido os conceitos 

relativos aos paralelogramos, bem como as suas propriedades, necessárias para a 

realização da atividade.  

 Para não induzir os alunos em erro, procurou-se utilizar uma questão aula 

semelhante às questões desenvolvidas em sala de aula. No entanto, os resultados obtidos 

não foram os melhores. Esta questão aula apresentava um enunciado reduzido, ao 

contrário do que aconteceu com as seguintes. Neste sentido, muitos alunos sentiram 

dificuldades em compreender o que lhes era pedido.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 De acordo com as informações equacionadas pela tabela 6, cerca de 14,3% da 

turma, correspondendo a três alunos, não interpretou adequadamente a questão aula, 

comprometendo, assim, o seu processo de resolução. De modo a realizar-se uma análise 

 % Questão aula n.º 1 % 

 

Dificuldades 

sentidas 

 

61,9 

- Falta de interpretação 14,3 

- Erro de cálculo mental 33,3 

- Falta de conhecimento sobre conceitos e processos 14,3 

Clareza e 

precisão na 

resolução da 

questão 

 

38,1 

- Sucesso na resolução da questão 38,1 
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Figura 3 - Dificuldade na interpretação da questão aula n.º 1 

complementar, escolheu-se o exemplo da resolução de um aluno (figura 3), que 

representa esta categoria de análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificou-se que este aluno teve dificuldades em interpretar o que lhe foi pedido, 

evidenciando um conhecimento reduzido relativamente às operações, tal como se pode 

observar. Ele opta por fazer apenas cálculos usando os dados que se encontram na 

imagem, em vez de recorrer às propriedades do paralelogramo.  

 Deste modo, o aluno demonstrou não ter atingido os descritores de desempenho 

definidos, nomeadamente o 5 e o 6, relativos ao objetivos gerais: Reconhecer 

propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade, e o 7 e o 16, 

relativos ao objetivo geral: Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos, 

que constam no domínio de Geometria e Medida (Bivar et al., 2013), como 

considerados na tabela 5. 

 Constata-se, ainda, que o aluno não compreendeu as palavras-chave desta 

questão aula. De facto, estando na posse das propriedades do paralelogramo, os alunos 

conseguiam responder, imediatamente às alíneas a) e f) sem recorrer a cálculos. Caso 

contrário, não seriam capazes de concretizar com êxito a questão aula. 

 Os dados apresentados demonstram que cerca de 33,3% da turma, o que 

representa sete alunos, não teve sucesso na resolução da questão aula devido ao erro de 

cálculo. Isto é, ao realizarem os cálculos erraram na adição, obtendo resultados 

diferentes dos pretendidos, comprometendo, assim, as respostas às restantes alíneas. A 

título exemplificativo, selecionou-se a resolução de um aluno (figura 4), por forma a 

efetuar uma análise complementar.  
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Figura 4 - Erro de cálculo mental na resolução da questão aula n.º 1 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Para responder corretamente, o aluno teria de recordar as propriedades do 

paralelogramo, para resolver as alíneas da questão aula, utilizando o conhecimento 

matemático sem dificuldades. Ou seja, respondendo que: a) é 51º e justificar, afirmando, 

que no paralelogramo [TUDO] já era conhecida a amplitude do ângulo oposto ao 

pedido, e que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, tínhamos que 

b) é 129º, porque a adição das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180º. 

O aluno adicionava as amplitudes dos dois ângulos que tinham sido descobertos, 47 +

51 = 98 e retirava a 180º o valor 98º obtendo 82º. Finalmente, para determinar o valor 

da amplitude total do ângulo, teria de adicionar 82 + 47 = 129. A alínea c) é 47º, 

porque segundo uma das propriedades dos paralelogramos, ângulos adjacentes, ao 

mesmo lado, num paralelogramo, são congruentes; d) é 82º e e) é 82% com justificação 

análoga. No caso da alínea f) é 3 cm, porque segundo uma das propriedades dos 

paralelogramos, lados opostos de um paralelogramo são congruentes. 

 O desempenho do aluno, na realização desta questão, demonstrou não ter 

alcançado o descritor 1 (tabela 5), relativo ao objetivo geral: resolver problemas, 

inserido no domínio Geometria e Medida, uma vez que, não realizou os cálculos de 

forma correta (Bivar et al., 2013).  

 De acordo com as informações recolhidas cerca de 14,3% dos alunos, o que 

representa três alunos, demonstrou não ter assimilado todos os conhecimentos 

necessários, para conseguirem realizar corretamente esta questão. A falta de 

conhecimento, essencialmente, das propriedades dos paralelogramos, que constam no 

programa oficial (Bivar et al., 2013), fez com os alunos não conseguissem chegar às 

respostas pretendidas. 
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Figura 5 - Clareza e precisão na resolução da questão aula n.º 1 

 No entanto, de acordo com os dados recolhidos, cerca de 38,1% dos alunos, isto 

é, os restantes 8 alunos, mostraram ter compreendido os conhecimentos essenciais para 

resolver a questão, como podemos ver na figura 5, na qual observamos uma das 

respostas modelo apresentadas representativa desta categoria de análise. 

 

   

 

  

 

 

 

  

 O aluno em questão percebeu e interpretou, exatamente, o que era pretendido e 

revelou conhecer os conteúdos considerados. 

 

 2.ª questão aula 

 Na segunda questão aula, referente à avaliação formativa das aprendizagens dos 

alunos relativamente ao m.d.c., os 23 alunos da turma 5.º D de Matemática, estavam 

todos presentes e responderam à questão aula.   

 Após o diálogo de preparação para a realização desta atividade, entregou-se, aos 

alunos, a seguinte questão aula: 

Lê com atenção. Apresenta todos os cálculos. 

A Maria tem 80 b0mbons e 60 rebuçados. 

Pretende dividi-los por diversas caixas, contendo cada uma, o mesmo número de 

bombons e rebuçados. Claro que pretende formar o maior número possível de 

caixas sem deixar nenhuma guloseima de fora. 

Quantas caixas, pode, no máximo, formar a Maria? Quantos bombons e 

rebuçados pode ter cada caixa? 
  

 Esta questão aula apresentava um enunciado mais elaborado, exigindo do aluno 

uma interpretação, consistente, para perceber o que é pedido e recolher os dados que 

estão no enunciado.  

 De modo a analisar o conteúdo sobre os resultados das respostas, dos alunos, 

utilizou-se novamente a tabela de análise de conteúdo, isto é, as mesmas dificuldades 

averiguadas no geral das três questões aula, para observar a evolução das capacidades 
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de conhecimento e raciocínio dos alunos. Neste sentido, construiu-se uma tabela com as 

percentagens de alunos distribuídos pelas categorias de análise (tabela 7).  

Tabela 7 - Dificuldades sentidas na 2.ª questão aula 

  

 Globalmente, os alunos desta turma obtiveram bons resultados. No entanto o 

erro de cálculo e falta de conhecimento, ocorreram em alguns casos, prejudicando o 

avanço na resolução da questão. Por outro lado, a interpretação do enunciado foi 

positiva no geral, uma vez que todos os alunos conseguiram interpretar e compreender o 

enunciado. 

 De acordo com as informações da tabela, cerca de 26,1%, isto é, seis dos alunos 

cometeram erros de cálculo, comprometendo, assim, a sua resposta e os resultados da 

questão seguinte. Para uma análise complementar, optou-se pela resolução, do aluno 

que se observa na figura 6, verificando-se, que, o aluno, quando tentava encontrar o 

m.d.c. entre 80 e 60, enganou-se nos cálculos, encontrando um resultado errado.  

 

 

 

 

 

 

 

 Este aluno demonstrou ter alcançado o descritor 2 (tabela 5), relativo ao 

objetivo geral: Conhecer e aplicar propriedades dos divisores, que se insere no domínio 

dos Números e Operações, dado que, iniciou corretamente o processo de resolução, 

errando apenas nos cálculos. Deste modo, verifica-se que o descritor 1 (tabela 5), 

relativo ao objetivo geral: Resolver problemas, do domínio Números e Operações, 

necessita, ainda, de se ser trabalhado por este aluno (Bivar et al., 2013).  

 % Questão aula n.º 2 % 

 

Dificuldades 

sentidas 

 

30,4 

- Falta de interpretação 0 

- Erro de cálculo mental 26,1 

- Falta de conhecimento sobre conceitos e processos 4,3 

Clareza e 

precisão na 

resolução da 

questão 

 

69,6 

- Sucesso na resolução da questão 69,6 

Figura 6 - Erro de cálculo mental na resolução da questão aula n.º 2 
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 A falta de conhecimento verificou-se, ainda, por um aluno, que representa cerca 

de 4,3% dos alunos, como se observa no exemplo, figura 7, representativo desta 

categoria de análise. Neste caso, o aluno, procurou chegar ao m.d.c. entre 80 e 60, 

através de outro processo diferente do desenvolvido na sala de aula.  

  

 

 

 

 

 

 

 Esta alternativa induziu-o a uma resposta incorreta, tendo em conta que apenas 

se limitou a dividir os números por grupos de 10. No entanto, é de valorizar a análise 

que o aluno começou por fazer ao enunciado. Como podemos ver, fez uma boa recolha 

dos dados, mas não descobriu as palavras-chave, máximo e maior número possível, que 

teriam ajudado a concretizar a atividade com sucesso. 

 Relativamente ao mesmo caso, o aluno não respondeu à pergunta Quantos 

rebuçados e bombons pode ter cada caixa?, porque não se lembrou que, a única coisa 

que precisava de fazer era dividir o número de bombons e de rebuçados pelo número 

máximo de caixas. Assim, em cada caixa ficariam 4 bombons e 3 rebuçados.  

Contrariamente a estes casos particulares, os restantes 16 alunos, que 

representam cerca de 69,6% dos elementos da turma, correspondeu às expectativas, 

mostrando, ter compreendido o enunciado, como se pode ver pelo caso da figura 8. 

Neste caso, o aluno interpretou as questões, recordou os processos de resolução 

aplicados na sala de aula e encontrou o resultado correto, sem errar os cálculos, 

alcançando os resultados pretendidos.  

 Esta utilização das competências de resolução de problemas foi sustentada por 

um questionamento eficaz durante as aulas, permitindo, ao aluno, resolver 

autonomamente as questões aula. 

 

 

 

 

Figura 7 - Falta de conhecimento sobre os conceitos e processos na questão aula n.º 2 
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3.ª questão aula 

 A questão aula utilizou-se, ainda, para um último momento de avaliação 

formativa, no sentido de avaliar as competências dos alunos na utilização do algoritmo 

de Euclides para determinarem o m.d.c. e o m.m.c. entre dois números. 

 A questão aula apresentada aos alunos foi a seguinte: 

Apresenta todos os cálculos. 

1. Determina usando o algoritmo de Euclides, o máximo divisor comum entre os 

números: 240 e 135. 

2. Determina o mínimo múltiplo comum entre 12 e 16. 

 

 A presente questão aula, exigia aos alunos um raciocínio lógico capaz de utilizar 

o algoritmo de Euclides sem dificuldade, tendo em conta que este processo já tinha sido 

trabalhado, com frequência, nas aulas.  

 De modo a fazer uma última análise dos conteúdos recolhidos, nesta questão 

aula, utilizou-se a tabela de análise de conteúdos com as mesmas categorias de análise, 

para equacionar a evolução dos alunos. Neste sentido, construiu-se uma tabela idêntica 

aos casos anteriores, como se observa na tabela 8. Dos 23 alunos da turma 5.º D de 

Matemática, apenas 22 responderam à questão aula n.º 3. Por esse motivo, os resultados 

apresentados têm como base os 22 alunos. 

Tabela 8 - Dificuldades sentidas na 3.ª questão aula 

 % Questão aula n.º 3 % 

 

Dificuldades 

sentidas 

 

22,7 

- Falta de interpretação 0 

- Erro de cálculo mental 18,2 

- Falta de conhecimento sobre conceitos e processos 4,5 

Clareza e 

precisão na 

resolução da 

questão 

 

77,3 

- Sucesso na resolução da questão 77,3 

Figura 8 - Clareza e precisão na resolução da questão aula n.º 2 
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 A falta de atenção e excesso de confiança de cerca de 18,2% dos alunos, ou seja 

quatro alunos, conduziu-os ao erro nos cálculos, comprometendo, assim, novamente os 

seus resultados, apesar de mostrarem, mesmo assim, saber trabalhar com o algoritmo de 

Euclides, como verificamos no exemplo representativo da figura 9, para uma análise 

complementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 O aluno em questão efetuou corretamente a primeira divisão, mas acabou por 

cometer um erro quando subtraiu de 135 o valor de 105, obtendo 20, quando na verdade 

o resultado é 30. Ao cometer este erro comprometeu todos os outros passos até chegar 

ao resultado final, apesar de mostrar que sabe utilizar corretamente o algoritmo de 

Euclides. 

 Nesta primeira alínea, a turma revelou ter conhecimentos de como representar e 

utilizar o algoritmo de Euclides, isto é, conseguiu atingir o descritor 7 (tabela 5) relativo 

ao objetivo geral: Conhecer e aplicar propriedades dos divisores, inseridos no domínio 

Números e Operações (Bivar et al., 2013), embora, alguns elementos da turma tenham 

cometido algumas falhas nos cálculos efetuados. Relativamente à segunda alínea, os 

descuidos foram maiores. Nesta alínea pretendia-se que os alunos determinassem o 

m.m.c. entre 12 e 16, atividade já realizada em contexto de sala de aula, no entanto, 

surgiram várias dificuldades. 

 No que diz respeito à falta de conhecimento dos alunos, um aluno que 

corresponde a cerca de 4,5% dos alunos, revelou não ter adquirido os conhecimentos 

necessários, devido, essencialmente, à sua falta de concentração, que prejudicou o seu 

Figura 9 - Erro de cálculo mental na resolução da questão aula n.º 3 

 

Figura 10 - Falta de conhecimento sobre os conceitos e processo na questão aula n.º 3 
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Figura 11 - Clareza e precisão na resolução da questão aula n.º 3 

desempenho. No caso representativo da figura 10, o aluno procurou encontrar o m.m.c., 

recorrendo ao processo do m.d.c., agindo incorretamente. Como era de esperar a 

resposta pretendida, nunca ia ser o resultado que o aluno obteve. 

 Verifica-se que o aluno revelou não ter atingido o descritor 11 (tabela 5), 

inserido no objetivo geral: Conhecer e aplicar propriedades dos divisores, do domínio 

Números e Operações (Bivar et al., 2013). 

 Note-se que, os restantes 17 alunos que correspondem a cerca de 77,3% dos 

alunos, apresentaram respostas modelo, nas quais se encontra, exatamente, o que era 

exigido. Estes alunos, revelaram uma competência cognitiva elevada, inteiramente, 

relacionada com a existência de aprendizagens significativas, refletindo-se, assim, em 

bons resultados, como se verifica no caso representativo da figura 11. 

 

 

 

 

 

  

 O sucesso dos alunos na última questão aula, demonstrou que o trabalho de 

apoio e de incentivo que lhes foi prestado no decorrer das aulas, foi vantajoso, visto que 

permitiu, de acordo com os dados recolhidos, observar a evolução positiva do seu 

percurso escolar. 

   

4.2.3. Análise comparativa dos resultados obtidos nas três 

questões aula 

 O estudo das três questões aula, permitiu verificar a evolução dos alunos, 

identificar as suas principais dificuldades e confirmar que o diálogo, juntamente com o 

questionamento, constituíram as principais razões, para que os resultados finais fossem 

positivos. A interpretação dos enunciados das atividades realizadas em sala de aula, era 

realizada pelos alunos para poderem explicar o que compreenderam, sempre com o 

apoio da professora. Esta intervenção teve início na correção da primeira questão aula, e 

nas restantes, concretizada a partir do questionamento entre os alunos, mesmo os que 

sentiram dificuldades na realização individual da questão, facilmente chegaram às 

conclusões pretendias e até chegaram a justificar algumas das suas respostas.  
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 Trabalhar com estes alunos, primeiro no 4.º e, depois no 5.º ano de escolaridade, 

foi gratificante, pelo simples facto que se repercutiu nas conclusões assertivas sobre o 

seu desempenho, em virtude, do conhecimento profundo que se tinha dos seus hábitos e 

comportamentos em contexto escolar. Note-se que as dificuldades que alguns alunos 

tinham, na resolução de problemas, foram sendo colmatadas, através do frequente 

questionamento, resultando num maior desenvolvimento das capacidades cognitivas dos 

alunos. 

 Uma boa interpretação, constitui o primeiro momento de evolução dos alunos, 

pois após a primeira questão aula, os 14,3% dos alunos, isto é, os três alunos, que 

sentiram dificuldades, conseguiram descodificar e compreender o que lhes era pedido 

no enunciado das seguintes questões aula que realizaram, como comprovam os valores. 

 Após a concretização e análise dos resultados das três questões aula, considerou-

se que a ocorrência da falha na interpretação, se deveu em grande parte, ao facto de os 

alunos quererem responder rapidamente às questões. Com esse objetivo, partiam para a 

sua resolução, sem se preocuparem em analisar e interpretar o que lhes era pedido, 

saltando, assim, o momento mais importante para o sucesso das respostas às questões 

aula. No entanto, implementou-se o questionamento entre a 1.ª, 2.ª e 3.ª questão aula, 

como afirma Polya (1997), permitindo aos alunos desenvolverem capacidades de 

análise, reflexão e interpretação, essenciais para uma aprendizagem com significado. 

 Posteriormente, o erro de cálculo foi diminuindo de questão aula para questão 

aula, de 33,3% dos alunos com dificuldades, isto é, sete alunos, passou para 26,1% e 

18,2,% nas restantes questões aula, respetivamente seis e quatro alunos em cada caso. 

De facto, no decorrer das aulas, seguintes, os alunos estiveram atentos e concentrados 

nos passos para não se esquecerem, sempre, de verificar se todos os cálculos efetuados 

estavam corretos.  

 A falta de atenção e de concentração na realização das etapas necessárias à 

concretização da questão aula, constituiu um dos principais motivos para os alunos 

errarem alguns cálculos. Com o objetivo de acabar com estas distrações procurou-se 

manter a comunicação na sala de aula, através do questionamento, estimulando os 

alunos a colocarem questões e a partilharem ideias entre os colegas, como defendem 

Menezes e outros (2013) e Ponte (2005). Desta forma, o professor corrige e deteta na 

argumentação e no raciocínio dos alunos, falácias e raciocínios falsos (Bivar et al., 

2013). 
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 A clareza, a precisão e uma ótima apresentação dos seus registos foram, sem 

dúvida, bastante positivos, pois verificou-se, em geral, uma melhor preparação dos 

alunos. Constata-se que os oito alunos que representam cerca de 38,1% dos alunos que 

realizaram a primeira questão aula com sucesso, evoluiu numa segunda fase para 

69,6%, ou seja, 16 alunos e na terceira, e última, questão para 77,3%, que representa 17 

alunos. Neste sentido, o número de alunos que sentiam ainda algumas dificuldades, já 

eram uma minoria.  

 Relativamente aos conceitos e processos adquiridos, observou-se uma evolução, 

não tão gratificante como nas restantes subcategorias. No entanto, os alunos 

demonstraram, após a primeira questão aula, a preocupação de estudarem e efetuarem 

uma revisão mais aprofundada dos conteúdos e processos, que se refletiu nos resultados. 

Assim, os três alunos que representavam cerca de 14,3% dos alunos que demonstram 

falta de conhecimento, num primeiro momento, diminuíram para 4,3%, na realização da 

segunda questão aula, chegando aos 4,5% no último momento de avaliação, isto é, 

reduziu para um aluno em cada caso. 

 A observação do comportamento dos alunos, permitiu verificar que a falta de 

conhecimentos, ocorreu devido à falta de atenção, durante as aulas, que afetou o seu 

sucesso na realização das suas atividades. Contudo, estas dificuldades não se 

verificaram em todos os casos, uma vez que, a comunicação possibilitou, aos alunos, 

alcançarem resultados positivos nas questões aula seguintes. 

 O questionamento esteve sempre na base das atividades desenvolvidas, pois 

pretendia-se encorajar e incentivar, os alunos, a desenvolverem capacidades de 

pensamento crítico, como, resolver problemas, pensar, refletir, comunicar e atingir os 

objetivos, revelando-se autónomos, participativos e confiantes no modo como 

enfrentam a matemática. Através do questionamento, proporcionaram-se aulas mais 

ativas, estimulando os alunos, que, apenas, assumiam o papel de ouvintes, a 

participarem mais, colocando questões, mostrando mais interesse em envolver-se e 

empenhar-se nas aulas. Deste modo, os alunos, realizaram uma boa interpretação, 

análise e reflexão das questões aula apresentadas (Jesus et al., 2005; Neri de Souza, 

2009).  

 Muitas das dificuldades sentidas pelos alunos, foram detetadas através do 

questionamento, como aconteceu na atividade Tirar do Saco (J. Lopes & H. Silva, 

2012). Esta atividade permitiu rever os conceitos abordados ao longo da nossa prática 

de ensino, na disciplina de Matemática, como meio de preparação para a realização da 
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ficha de avaliação concretizada pelo grupo. Recorrendo aos resultados deste 

instrumento de avaliação, detetou-se que, no geral, algumas das dificuldades sentidas na 

resolução das questões aula, foram ultrapassadas pelos alunos, pois, resolveram com 

êxito na ficha de avaliação, questões idênticas.  

 As experiências vividas ao longo da Prática de Ensino Supervisionada 

constituíram o ponto de partida para a realização de mais e melhor. De facto, cada vez 

mais, a profissão do professor é o suporte básico para tudo na vida, pois constitui a 

difícil tarefa de educar e incentivar os alunos a aprenderem cada vez mais, recorrendo a 

aulas dinâmicas. Pretende-se que, cada vez mais professores, marquem a diferença, pela 

positiva, e consigam motivar os alunos a terminarem o seu processo de aprendizagem 

com sucesso.  

 

5. Proposta de um guião de apoio à resolução de problemas 

 Em virtude dos resultados verificados na secção anterior e com o intuito de 

consolidar o papel preponderante do questionamento, como o ponto de partida para 

estimular o pensamento crítico nos alunos, construiu-se um instrumento de apoio, para 

os alunos: Guião de apoio à resolução de problemas. Nesta secção apresenta-se esta 

proposta, as suas finalidades, como se implementará, quais os resultados que se 

pretendem obter e de que forma contribuirá para promover o pensamento crítico nos 

alunos, a partir de um questionamento eficaz. 

 Este guião de apoio à resolução de problemas é composto por um conjunto de 

questões organizadas de forma sequencial, que ajudam a orientar o aluno e a potenciar 

as suas capacidades cognitivas. De facto, a resolução de problemas é vista como uma 

área da educação matemática que visa aferir conhecimentos sobre as formas e os 

pensamentos que, os alunos, têm quando resolvem problemas e os métodos mais 

eficazes que utilizam (Billstein, Libeskind & Lott, 2010). 

 Num primeiro momento, o guião será constituído pelas questões estabelecidas e 

um conjunto de sugestões que esmiuçarão, de forma mais clara, o que é pedido na 

questão principal, ajudando, o aluno, a alcançar, com confiança e de forma significativa, 

a resposta pretendida (ver tabela 9). 
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Tabela 9 - Guião de apoio à resolução de problemas - 1.ª Fase 

Guião de apoio à resolução de problemas 

 

1.ª FASE 

1. Descreve por palavras tuas o problema. 

a. Identifica as partes principais do problema; 

b. Relaciona os conceitos mais importantes que te ajudam a sintetizar o problema; 

c. Não te esqueças de referir os dados. 

2. O que é que se pretende encontrar com a resolução do problema? 

a. Encontra a situação problema; 

b. Reflete sobre a questão principal; 

c. Analisa as soluções apresentadas, caso existam. 

3. Quais são as palavras-chave que aparecem no enunciado? 

a. Encontra os conceitos mais relevantes; 

b. Verifica se há alguma relação entre elas; 

c. Reflete os conceitos que encontraste.  

4. Quais são os dados? 

a. Indica os valores; 

b. Organiza as representações matemáticas; 

c. Verifica se recolheste toda a informação necessária; 

4.1. Que ligação existe entre os dados? 

a) Organiza os dados; 

b) Faz combinações entre os dados; 

c) Analisa todas as hipóteses de associação entre eles. 

5. Qual é a estratégia que pretendes utilizar? 

a. Considera várias estratégias; 

b. Valida as estratégias; 

c. Seleciona a que consideras mais adequada. 

6. Porque adotaste essa estratégia? 

a. Apresenta argumentos para a tua escolha; 

b. Executa-a; 

c. Faz uma reflexão do processo de execução do problema. 

6.1. Quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? 

a) Apresenta as vantagens desta estratégia; 

b) Apresenta as suas desvantagens; 

6.2. De que forma poderias melhorar os pontos fracos? 

a) Indica o que mudavas na estratégia para a tornar mais eficaz; 

b) Indica as alterações que farias. 
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7. Faz uma reflexão de todo o processo de resolução e da forma como 

pensaste ao longo de todo o caminho. 

a. Indica as dificuldades que sentiste; 

b. Aponta os momentos onde estiveste à vontade; 

c. Sugere o que mudavas no teu processo de pensamento; 

d. Identifica as tuas falhas, caso existam; 

e. Refere o que aprendeste com a resolução deste problema. 

 

 Concretamente, as sugestões apresentadas, para cada questão, apoiam o aluno a 

decifrar, conscientemente, o que lhes é pedido. Além disso, tem como objetivo inicial 

desenvolver, nos alunos, capacidades cognitivas de alto nível, que os tornará, cada vez 

mais autónomos. Posteriormente, numa segunda fase o aluno recorrerá a um guião, no 

qual constam, apenas, as questões principais, como se observa na tabela 10. Neste 

sentido, o segundo guião terá o intuito de indagar se os alunos, na primeira fase, 

conseguiram perceber o que realmente era pedido, em cada questão, e se já conseguem 

responder, sem terem acesso a qualquer tipo de sugestão. 

Tabela 10 - Guião de apoio à resolução de problemas - 2.ª Fase 

Guião de apoio à resolução de problemas 

2.ª FASE 

1. Descreve por palavras tuas o problema. 

2. O que é que se pretende encontrar com a resolução do problema? 

3. Quais são as palavras-chave que aparecem no enunciado? 

4. Quais são os dados? 

4.1. Que ligação existe entre os dados? 

5. Qual é a estratégia que pretendes utilizar? 

6. Porque adotaste essa estratégia? 

6.1. Quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? 

6.2. De que forma poderias melhorar os pontos fracos? 

7. Faz uma reflexão de todo o processo de resolução e da forma como 

pensaste ao longo de todo o caminho. 

 

 Numa terceira fase, tem-se como finalidade incutir no aluno o hábito de resolver 

questões problemáticas, sem ter a necessidade de recorrer ao guião de apoio, tendo em 

conta que já teve, anteriormente, a oportunidade de, numa primeira fase, ter acesso às 

sugestões. Num segundo momento, orienta-se através das questões principais, que agora 

se pretende que estejam enraizadas na sua mente. Pretende-se nesta última fase 

averiguar se o aluno já é capaz de aplicar as suas capacidades de pensamento crítico e se 
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já apresenta mais autonomia, na realização das suas atividades, recorrendo ao 

questionamento promotor do pensamento crítico.  

 Note-se que não é só o raciocínio matemático que se pretende que os alunos 

usem, mas sim também o seu pensamento crítico, uma vez que o primeiro permite, ao 

aluno, de imediato interpretar o problema e avaliar as alternativas, ao contrário do 

pensamento crítico, mais metódico e deliberado, incutindo a capacidade de estar mais 

atento para a descoberta de lacunas, que de outra forma passavam despercebidas. Para 

tal, os alunos devem ser confrontados com problemas desafiantes e motivadores, 

despertando o seu interesse, contrariamente, aos exercícios rotineiros, que apenas 

limitam os alunos à memorização e a dar respostas rápidas. 

 Neste sentido, o atual programa de Matemática para o Ensino Básico (Bivar et 

al., 2013) recomenda que os alunos sejam motivados a recorrer frequentemente a 

métodos mais sistemáticos e formalizados, desde do 1.º CEB. Começando, 

evidentemente, pelos passos necessários à resolução de problemas, avançando, 

posteriormente, para raciocínios mais complexos ano após ano. O desenvolvimento das 

investigações em torno da resolução de problemas, alerta para a necessidade de oferecer 

aos alunos oportunidades de resolver uma grande variedade de problemas, de recorrer a 

diferentes estratégias de resolução, de refletir, analisar e raciocinar sobre as soluções 

que encontram. E, finalmente, gerir de forma organizada os seus conhecimentos e 

processos de resolução, para aplicar noutras situações problemáticas (Billstein et al., 

2010; D. Fernandes et al., 1994). 

    Com o propósito de introduzir e incentivar a utilização e a construção de boas 

questões impulsionadoras do pensamento crítico, em contexto de sala de aula, idealizou-

se o questionamento como a base para a estrutura deste guião de apoio. Neste sentido, 

elaborou-se uma tabela (ver tabela 11) com as respetivas sugestões de apoio do guião, 

que se pretendem que o aluno desenvolva, com o auxílio do professor, isto é, que 

capacidade de pensamento crítico se alcança, ao seguir o guião de apoio de resolução de 

problemas.  

Tabela 11 - Questões do Guião - O que se pretende que o aluno desenvolva? - Sugestões 

Questões do Guião O que se pretende que o aluno faça? 

1. Descreve por 

palavras tuas o 

problema. 

 - Pretende-se que o aluno desenvolva capacidades como: 

compreender o problema; interpretar e utilizar a 

informação; resumir; comunicar e traduzir o que 

compreendeu para uma versão mais reduzida. 

2. O que é que se 

pretende 

- Para uma melhor compreensão do problema o aluno terá 

de decifrar o que se pretende descobrir no final do 
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encontrar com a 

resolução do 

problema? 

processo de resolução. Neste momento, pretende-se que o 

aluno desenvolva um raciocínio lógico, recorrendo à sua 

capacidade de reflexão e de interpretação, através da 

análise do enunciado até concluir o que é pedido pelo 

problema.  

3. Quais são as 

palavras-chave 

que aparecem no 

enunciado? 

- Compreendido o problema, o aluno terá de ser capaz de 

recolher os conceitos que o ajudarão a chegar a uma 

solução. Para isso, o aluno nesta fase desenvolverá 

capacidades como: analisar e selecionar conceitos; 

procurar cuidadosamente os conceitos; descodificar os 

conceitos mais relevantes. 

4. Quais são os 

dados? 

- Após ter interpretado o enunciado é necessário que o 

aluno desenvolva capacidades como: analisar a recolha de 

forma ordenada das partes (dados) de um todo complexo; 

identificar os dados para auxiliarem a chegar a possíveis 

soluções e ser sempre consistente com os dados recolhidos.  

4.1.Que ligação 

existe entre 

os dados? 

- Uma vez recolhidos os dados é importante que o aluno 

consiga decifrar qual é a relação que existe entre eles, 

através da capacidade de análise e investigação, reflexão e 

suposição de hipóteses.  

5. Qual é a 

estratégia que 

pretendes 

utilizar? 

- Organizada a informação, chega o momento em que o 

aluno tem de optar por um caminho a seguir através da 

concretização de um plano ou proposta de um conjunto de 

operações a executar, isto é, a escolher a estratégia. 

Pretende-se observar a habilidade do aluno no uso da 

informação, métodos e conteúdos abordados anteriormente 

em novas situações concretas; na formulação de soluções 

alternativas; a capacidade como se controla no processo de 

tomada de decisão; a de considerar e pesar alternativas e a 

de considerar outros pontos de vista para além do seu.  

6. Porque adotaste 

essa estratégia? 

- Analisada a capacidade de seleção do aluno por uma 

estratégia é importante que descubra o porquê de ter 

optado por uma determinada estratégia e não por outra, 

tendo em conta que eram várias as hipóteses de escolha. 

Nesta fase, o aluno desenvolverá a sua capacidade de 

raciocínio, reflexão e atenção de forma a não errar; 

reconhecimento dos princípios operacionais envolvidos e 

expressará uma posição sobre uma estratégia, apresentando 

as condições necessárias e suficientes para justificar a sua 

escolha. 

           6.1. Quais são os 

seus pontos fracos e 

pontos fortes? 

- Para complementar a resposta anterior será 

imprescindível que o aluno consiga responder a esta 

questão. Neste momento, o aluno terá oportunidade de 

desenvolver a sua capacidade de argumentar; indicar 

razões, avaliar e observar os factos; reconhecer as 

consequências das ações propostas e mencionar a 

relevância dos pontos fortes. 

           6.2. De que 

forma poderias 

melhorar os pontos 

- Uma vez identificados os pontos fracos é necessário 

saber qual é a capacidade que o aluno terá de melhorar, 

colmatando as debilidades apontadas. Neste caso, é 
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fracos? vantajoso quando o aluno consegue desenvolver 

capacidades, como a de conseguir formular pontos mais 

apropriados para a estratégia, através da procura de 

evidências mais plausíveis que o consigam ajudar a chegar 

a conclusões que valorizem, ainda mais, a estratégia 

adotada. 

7. Faz uma 

reflexão de todo 

o processo de 

resolução e da 

forma como 

pensaste ao 

longo de todo o 

caminho. 

- Concluído todo o processo o aluno fará uma reflexão do 

seu desempenho e do processo desenvolvido, referindo 

momentos de maior ou menor dificuldade na consecução 

do plano. Ao pensar criticamente sobre o seu trabalho e ao 

refletir, está a aprender e a registar o que fez de errado para 

não voltar a repetir, numa próxima situação problemática. 

O aluno utiliza mais uma vez a capacidade argumentativa 

para, julgar o valor do material, formular respostas 

apropriadas, expressar a sua posição relativamente ao seu 

pensamento crítico, admitir as consequências da estratégia 

proposta e apresentar soluções para colmatar essas 

consequências. Reflete, ainda, sobre o conhecimento que 

adquiriu e que poderá vir aplicar em futuras situações 

problemáticas. De qualquer modo, o aluno ao adquirir o 

hábito de verificar e examinar o seu processo de resolução, 

obterá um conjunto de conhecimentos que o ajudarão 

numa próxima resolução. 

 

 O guião, aqui apresentado, foi construído com a finalidade de ser implementado 

na área da Matemática. No entanto, a sua aplicação é facilmente, generalizável a 

problemas de outras áreas e até do nosso quotidiano. De facto, as capacidades de 

pensamento crítico promovem-se em qualquer situação problemática, isto é, tanto na 

sala de aula como em qualquer outro tipo de contexto. O que se pretende é que os 

alunos desenvolvam um questionamento eficaz e capacidades cognitivas de alto nível. 

Prática que os ajudará a tornarem-se autónomos e capazes de resolverem os seus 

próprios problemas, chegando a conclusões sem que lhes sejam facultadas pistas, mas 

sim um questionamento orientado para esse fim. 

 Os alunos criarão e organizarão a sua forma de abordar cada novo problema até 

o resolver, pois, uma vez adquirida esta capacidade, acreditamos que, nunca mais a 

esquecerão. Neste sentido, o aluno quando estiver perante um problema, resolvê-lo-á de 

acordo com o plano e a estratégia selecionadas. Com a progressiva resolução de 

problemas, terão oportunidade de criar o seu leque de estratégias, útil para discutirem e 

examinarem as diferentes abordagens de problemas. 
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A construção da presente ferramenta teve como suporte a abordagem FRISCO 

(Ennis, 1996), de forma a estabelecer conceções entre as questões elaboradas e os seis 

elementos estabelecidos, com a finalidade de potenciar o pensamento crítico nos alunos. 

A abordagem FRISCO já foi utilizada em outros estudos, como por exemplo, na 

APRENC-Mates, que consiste numa aproximação dos seis elementos básicos do 

pensamento crítico do estudo de Polya (1977) na resolução de problemas matemáticos. 

Este recurso pretende aplicar a prática do pensamento crítico na FIPEIP (Formação dos 

Professores de Educação Infantil e Primária) da Universidade Autónoma de Barcelona, 

desenvolvendo o pensamento crítico nos futuros professores e como consequência nos 

alunos (Díaz, 2011). 

 A ferramenta APRENC-Mates surge das conexões entre os passos do processo 

de resolução de problema de Polya (1977) e os elementos básicos do pensamento 

crítico. Sendo assim, este acrónimo resulta da Análise do enunciado do problema 

(Foco), onde se procura entender o que nos é pedido, identificando e interpretando os 

conceitos mais relevantes. Para seguir para o passo seguinte, P, onde se pretende 

recolher os dados (Razão), para avançar para o esboço do caminho de resolução do 

problema R, ou seja, estabelecer os passos que se devem seguir. Por outro lado, temos a 

inferência, processo pelo qual se conclui algumas razões para depois desenhar o 

caminho a percorrer. Estabelecido o plano de resolução, verifica-se o E, ambiente da 

situação problemática (Situação) incluindo os aspetos relacionados com o problema, 

com o intuito de se fazer uma revisão, para ter a certeza se estão prontos a colocar em 

ação. Durante a resolução do problema pretende-se que o aluno escreva e explique, com 

Nitidez (Clareza), o que apresenta e, por fim, Comprovar o resultado, fazendo uma 

reflexão de todo o processo (Overview) (Díaz, 2011). 

  Com esta associação, pretende-se defender as ideias do pensamento crítico, 

como fundamentais para se desenvolver competências profissionais, na construção de 

conhecimentos e na resolução de problemas. Além disso, apresentar, também, um 

instrumento fundamental para o método de resolução de problemas de Polya (1977), 

que apoiará o professor a enriquecer as suas capacidades heurísticas e de comunicação.   

Os professores que receberem esta formação terão a possibilidade de abordar, 

com os seus alunos, conteúdos matemáticos recorrendo à perspetiva do pensamento 

crítico. De facto, concluíram que os elementos identificados na APRENC- Mates 

potenciam as capacidades do pensamento crítico e complementam o método de Polya 

(Díaz, 2011). 
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 Desta forma, com a elaboração e implementação destes instrumentos, 

desenvolver-se-á nos futuros alunos as capacidades básicas do pensamento crítico, 

permitindo que reflitam da melhor forma, optem por uma solução e argumentem, de 

maneira eficaz, os seus pontos de vista sem deixar margem de dúvida da sua 

credibilidade. 
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Considerações Finais 

 A prática letiva coloca, cada vez mais, desafios aos professores, devendo, por 

isso, recorrer à criatividade, inovação e adoção dos métodos e estratégias, 

suficientemente, produtivas e estimulantes para aprendizagens eficazes e com 

significado. 

 A constante mudança dos programas oficiais das disciplinas, obriga o professor, a 

atualizar-se e a preparar-se ao nível do conhecimento, de conceções, de atitudes, 

promovendo, nos alunos alterações idênticas. A evolução e o sucesso na aprendizagem 

dos alunos dependem, em grande medida, das atividades selecionadas, pelo professor, e 

da sua exploração. Estas atividades devem ser diversificadas tanto na natureza como nos 

contextos, nas representações que revelam e nos recursos utilizados, cativando a atenção 

do aluno e modificando-o para concretizar os objetivos definidos inicialmente. 

 É importante apostar numa escola mais dinâmica, onde a voz dos alunos se faça 

ouvir, onde o diálogo entre alunos e aluno e professor prevaleça, onde as crianças 

tenham mais confiança, autonomia e iniciativa, e os seus interesses e necessidades 

sejam sobrevalorizados. 

 A reflexão sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção, 

propicia a construção do conhecimento, permitindo adquirir novas formas de aprender, 

de compreender, de intervir em determinadas situações, de resolver problemas, 

possibilitando ter consciência, análise e interpretação do que se faz. 

 Neste sentido, ao analisar e refletir sobre a Prática de Ensino Supervisionada, 

verifica-se que as planificações das aulas foram pensadas com a preocupação de se 

adotarem diferentes atividades, nas quais, o questionamento constituiu a estratégia 

central. Desta forma, despertou-se nos alunos, uma maior motivação para aprender e a 

tornarem-se autónomos nas suas participações, intervindo de forma única e 

enriquecedora.  

 Os resultados foram surpreendentes, de acordo com a evolução, muito positiva, 

dos alunos, tanto na sua participação, como no desenvolvimento das suas 

aprendizagens. No decorrer das aulas os alunos mostraram interesse, empenho, 

dedicação e atenção na formalização e exposição de questões, pautando-se por respostas 

mais ponderadas e refletidas. De facto, mostraram ter a preocupação de refletirem sobre 

as suas ideias e resultados antes de os exporem, desenvolvendo, assim, capacidades 

cognitivas de alto nível que se revelaram essenciais para a sua aprendizagem. 



 

102 

 

 Apesar do êxito da realização das atividades em contexto de sala de aula, importa 

refletir sobre os aspetos a melhorar quando forem aplicados em situações futuras. De 

facto, os alunos poderiam ter tido mais tempo para colocar as suas questões, realizar 

mais trabalhos em grupo, de modo, a contribuir para uma maior interação e cooperação 

entre eles. Para além de conciliar melhor as questões de resposta aberta e fechada, não 

se centrando apenas num modelo, não ajudar tanto o aluno ao disponibilizar pistas para 

a sua realização.  

 A utilização do questionamento constitui, sem dúvida, uma chave fundamental 

para combater o método tradicional de ensino, que se limita à exposição de conteúdos 

inibindo a intervenção do aluno. Pretende-se, com esta metodologia, adotar métodos 

mais ativos e atrativos, incentivando e encorajando, assim, uma maior participação dos 

alunos. Desta forma, preparam-se para lidar, com maior segurança e eficácia, com os 

problemas que surjam no seu quotidiano.  

 Na aplicação do questionamento, em sala de aula, o professor deve ter alguns 

cuidados, como atender o nível cognitivo baixo ou elevado das perguntas que coloca, 

criar um ambiente favorável no qual os alunos se sintam, suficientemente, à vontade 

para colocar as suas questões sem críticas. Também deve evitar fazer várias perguntas 

ao mesmo tempo para não confundir o aluno, permitindo, a cada aluno, intervir com 

mais frequência na aula, colocando questões, sem esquecer de dar igual oportunidade a 

todos para responderem.  

 Pretende-se que os alunos interajam com os colegas, levando-os a sentirem-se 

mais confiantes ao colocarem as suas questões de nível cognitivo superior que requerem 

mais tempo de processamento. Além disso, potenciar o diálogo entre professor e aluno 

através de questões que permitirão aumentar a dinâmica e a comunicação, fortes 

indicadores de motivação e sucesso para o aluno na sua aprendizagem. 

 Com o intuito de contribuir para esse conjunto de estratégias promotoras de 

aprendizagens significativas e da comunicação dos alunos, apresenta-se uma proposta, 

de guião, de apoio à resolução de problemas constituído por um conjunto de questões, 

organizadas de forma sequencial. Este recurso não foi, ainda, implementado, uma vez 

que, ainda, não se tinha refletido, suficientemente, sobre a sua dinâmica. No entanto as 

questões iam sendo colocadas oralmente, com o sentido de desenvolver o pensamento 

crítico dos alunos.  

  O questionamento utilizado em contexto de sala de aula permite ao professor 

receber feedback por parte dos alunos, reforçando e viabilizando a proposta sugerida. 
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Esta proposta fundamentou-se nos resultados obtidos no estudo de caso, efetuado numa 

turma do 5.º ano de escolaridade. Neste estudo, identificaram-se as principais 

dificuldades dos alunos quando resolvem questões no final de uma aula. Verificando-se, 

assim, que recorrendo ao questionamento foi possível ativar uma maior participação por 

parte dos alunos, mantendo-os interessados e confiantes na realização das suas 

atividades e, efetivamente, melhorar o seu aproveitamento global. 

 Evidentemente que este estudo teve as suas limitações. Em primeiro lugar porque 

não é possível generalizar os seus resultados à população escolar, sendo necessário, 

efetuar um estudo mais alargado. Por outro lado, o facto da 1.ª questão aula se referir ao 

domínio da Geometria e Medida e as outras duas ao dos Números e Operações poderá, 

talvez, enviesar os resultados.  

 O guião de apoio à resolução de problemas não foi aplicado. No entanto, espera-

se que seja um excelente instrumento de ajuda não só para os alunos mas também para o 

professor. Em primeiro lugar, para os alunos, porque os orientará e apoiará na 

concretização de situações problemáticas, direcionando-os para um caminho eficaz. 

Nesse contexto, aprenderão a construir boas questões, desenvolvendo competências 

essenciais, tais como o raciocínio lógico, a reflexão, a precisão e a análise, entre outras 

competências cognitivas, de alto nível, essenciais ao longo da sua vida. Por outro lado, 

para o professor, porque facilita o seu trabalho, uma vez que não necessita de colocar as 

questões em voz alta, tendo, também, a oportunidade de se certificar que os alunos 

atingiram os objetivos definidos, ao interpretarem corretamente as questões 

problemáticas com o apoio que o guião lhes sugere.   

 Concretamente na área da Matemática, a aplicação do guião de apoio, teria um 

impacte positivo, uma vez que ajudaria ao alunos alcançarem níveis de sucesso mais 

elevados na realização das atividades que foram concretizadas.  

 A utilização do guião na atividade quebra-cabeças realizada no 1.º CEB seria uma 

mais-valia, por se tratar de um conjunto de problemas que tem como finalidade 

desenvolver o pensamento crítico e exige, por parte do professor, uma boa construção 

de questões orientadoras para auxiliar os alunos. Numa primeira fase, o professor 

explicará como usar o guião, para assim, numa fase seguinte serem capazes de 

resolverem os problemas de forma autónoma. Numa última fase, pretende-se que a 

atividade termine sem que os alunos necessitem de recorrer às sugestões de apoio. Esta 

possibilidade permitia uma maior evolução das capacidades cognitivas dos alunos, 

tendo em conta que o seu papel seria, mais ativo. A colocação de questões por parte dos 



 

104 

 

alunos seria mais rica em conteúdo, uma vez que, as questões de apoio já eram simples 

e claras para que fossem bem interpretadas.  

 A verificação da exequibilidade deste instrumento teria sido mais fácil neste 

contexto, porque a maioria dos alunos vindos do 4.º ano de escolaridade transitaram 

para a turma do 5.º ano, na qual decorreu o Estágio II. 

 Relativamente ao 2.º CEB, o guião de apoio para os alunos seria uma ferramenta 

importante para promover, progressivamente, o pensamento crítico. A sua aplicação 

poderia ter sido útil na realização de problemas em contexto de sala de aula, com o 

objetivo de preparar, os alunos, para solucionarem com sucesso as questões de aula, 

despertando as suas capacidades de pensamento crítico, ajudando a elaborar questões 

mais complexas. Tendo em conta que no total foram aplicadas três questões de aula, era 

interessante ter aplicado o guião. Num primeiro momento, entregava-se o guião ao 

aluno com as questões principais e as respetivas sugestões, para que fizessem uma boa 

interpretação. Num segundo momento, verificar-se-ia se o aluno conseguia utilizar o 

guião apenas com as questões principais, averiguando, assim, se as sugestões anteriores 

foram seguidas, para, finalmente, o aluno, conseguir ter sucesso sem o apoio do guião.  

 Para além da possibilidade de ver obter bons resultados, o professor teria a 

oportunidade de observar o desenvolvimento do pensamento crítico durante o processo 

de aprendizagem.  

 O guião de apoio poderia, ainda, ter sido aplicado na área das Ciências Naturais, 

nos momentos em que se realizaram atividades experimentais, com o intuito de ajudar o 

aluno a interpretar, analisar e refletir sobre todos os passos que seguiu até chegar a uma 

conclusão. Com a intervenção do guião, os alunos teriam a oportunidade de se tornarem 

mais autónomos e de fortalecerem as suas capacidades cognitivas. 

 Desta forma, fomentar-se-ia o pensamento crítico nos alunos, formar-se-iam 

cidadãos mais críticos, que constroem o seu próprio conhecimento, desafiando o seu 

próprio pensamento, argumentando e avaliando argumentos. Ou seja, raciocinarão 

dedutivamente com rigor, tomarão decisões, resolverão problemas de forma eficaz, 

crescendo tanto pessoal como profissionalmente. Promovendo, desta forma, uma maior 

comunicação na sala de aula, através da partilha e exposição de ideias por parte dos 

alunos. 

 Pretende-se no futuro, colocar em prática esta proposta e incentivar outros 

professores a seguir esta ideia, visto que, se trata de um instrumento simples que integra 

questões de fácil compreensão. 
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  Espera-se e deseja-se que a exposição de conteúdos seja ultrapassada por 

métodos e instrumentos mais dinâmicos e desafiantes para os alunos. No entanto, a 

possibilidade de comunicar na sala de aula continua a ser um obstáculo para os alunos, 

como comprova a notícia Para que a escola não seja uma “catedral do tédio” é preciso 

que os alunos contem, de C. Viana (2016), que relata o testemunho de alunos e 

professores, reforçando o papel da escola como promotora do diálogo centrado nos 

alunos, motivando-os para a aprendizagem.  

 Em suma, como afirma Platão na sua obra República, o essencial não é dar 

respostas curtas, objetivas ou de escolha múltipla, às questões importantes, mas sim 

defender, veementemente, a possibilidade de as colocarmos.  
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