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Parecer sobre o documento 
Principais indicadores de resultados escolares – DGEEC, maio de 2020 

 
 
 

 
A Sociedade Portuguesa de Matemática congratula-se com a publicação, no passado mês de 
maio, do documento Principais Indicadores de Resultados Escolares por Disciplina – Série 
Temporal 2011/12 – 2017/18, 3ºCiclo-Ensino Público, da responsabilidade da Direção-Geral de 
Estatísticas da Educação e Ciência. Este documento dá conta, de forma inequívoca, do aumento 
da classificação média dos alunos na disciplina de Matemática nos três anos que compõem o 
Ensino Básico. Este progresso é acompanhado por uma diminuição do número de alunos com 
classificação negativa e de um aumento da percentagem de alunos com classificação 4 ou 5 
(top-achievers), também nesses três anos de escolaridade. 
Estes dados vêm juntar-se à lista de indicadores já conhecidos que mostram os progressos dos 
alunos a Matemática no intervalo temporal considerado, como por exemplo os resultados dos 
alunos portugueses nas avaliações internacionais TIMSS 2015, PISA  2015 e PISA 2018, a redução 
das taxas de retenção em todos os anos de escolaridade, do 1.º ao 12.º (dados disponíveis no 
sítio da DGEEC1) ou a progressão das classificações internas de Matemática do Ensino 
Secundário apresentada num outro estudo da DGEEC2, que refere em particular «uma 
deslocação sistemática no sentido das melhores classificações, com a consequente melhoria das 
respetivas médias.» 
 
A quantidade de dados que vão sendo conhecidos torna cada vez mais remoto o hipotético 
cenário de “desastre” no ensino básico e secundário, propalado por algumas associações 
aquando da entrada em vigor do Programa e Metas Curriculares, que deu o mote para a 
substituição destes documentos pelas Aprendizagens Essenciais, com resultados que já se 
verificaram no passado serem nefastos para a formação dos jovens portugueses. Face a estes 
progressos inegáveis, torna-se imperioso que o Ministério da Educação inflita caminho e, em 
particular, não siga recomendações desenquadradas da realidade, tais como as do “Grupo de 
Trabalho em Matemática” que criou.  Lembre-se que esse grupo defende - nada mais nada 
menos - do que a revogação de todos os documentos curriculares atualmente em vigor (!) e a 
implementação de currículos regionais elaborados localmente sem qualquer escrutínio efetivo 
da comunidade pedagógica e científica nacional. O estudo agora publicado é, assim, mais um a 
mostrar-nos que não se deve alterar aquilo que até ao momento deu resultados muito positivos.  
 
 
As variáveis classificação média, taxa de classificações negativas, percentagem de high-achievers 
são pertinentes e permitem uma boa leitura global do estado do ensino em Portugal e da sua 
evolução no tempo. Contudo, variáveis de segunda ordem como a “evolução da percentagem 
de classificações negativas na disciplina entre os alunos que transitaram de ano” parecem 

 
1http://www.dgeec.mec.pt/np4/96/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=145&fileName=PRT_TaxasTra
nsicaoRetencao.xlsx 
2http://www.dgeec.mec.pt/np4/292/  
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menos relevantes e até um pouco artificiais, quando não analisadas com o pormenor que o 
assunto merece. 
 
Posto isto, por exemplo, o relatório da DGEEC revela um aumento da percentagem do número 
de alunos que, tendo transitado de ano, têm classificação negativa a Matemática. Numa 
primeira leitura, este facto parece contraditório com os indicadores mais robustos que mostram 
uma clara melhoria generalizada de toda a população estudantil. Note-se contudo que a variável 
estudada está definida num universo mais reduzido. É pertinente introduzir aqui uma nota 
metodológica: o estudo da DGE subdivide três vezes a população inicial, segundo o seguinte 
esquema: 
 
 

 
 Num esquema deste tipo, é muito difícil retirar conclusões para a População Geral com base 
nas percentagens que correspondem às setas dos diferentes andares. Essas percentagens 
podem, em particular, ser mal-interpretadas, já que só se aplicam a uma fração ínfima do 
contingente inicial. Quando falamos dos alunos que transitam com negativa, de quantos 
alunos estamos a falar exatamente?  E quantos transitam com positiva? Por questões de 
clareza, é usual indicar-se, em cada etapa, a quantos alunos se refere cada subdivisão e a que 
fração da população geral correspondem, o que não foi feito.  
 
Os resultados apurados não podem surpreender, aliás alertam para a natureza cumulativa da 
aprendizagem da Matemática e para as implicações que esse facto acarreta. Na verdade, 
transitam mais alunos com classificação negativa mas também mais alunos com classificação 
positiva. O que se observa é um aumento percentual dos primeiros que se deve, naturalmente, 
ao facto de se estar a tornar cada vez mais fácil transitar de ano. Esta constatação é compatível 
com as orientações implícitas para se evitarem retenções de que dão conta a grande maioria 
dos professores do Ensino Básico.  Como é também sabido, quando analisada, nos Conselhos de 
Turma, a  situação dos alunos com um número de classificações negativas que os impediriam de 
transitar de ano, muito raramente se altera uma classificação negativa a Matemática, sendo 
essas classificações pela sua própria natureza um pouco mais inflexíveis e objetivas. Também 
este é um facto do conhecimento comum de qualquer professor. Não é assim de espantar que 
este aumento da “percentagem do número de alunos que, tendo transitado de ano, têm 
classificação negativa” seja uma exclusividade da Matemática. Pelo contrário, se mais alunos  
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passam por se lhes dar esse benefício é natural que a disciplina de Matemática se evidencie 
nesse universo restrito. 
 
 
 Note-se que ficaram retidos 15,2% dos alunos em 2011/12 e apenas 7,6% em 2017-183.  
 
A SPM defende que os alunos nestas condições merecem uma maior atenção. A prática da 
diminuição artificial das taxas de retenção só beneficiaria efetivamente os alunos se no ano 
seguinte existisse uma medida que os apoiasse efetivamente. É por demais sabido que não se 
consegue aprender em cima do que não se sabe, sendo certo que em muitos casos a retenção 
com classificação negativa a Matemática tem uma influência positiva na recuperação efetiva dos 
alunos. Curiosamente, o próprio estudo da DGEEC confirma este facto: a percentagem de 
recuperação de negativas no universo dos alunos retidos é da ordem dos 35% no 9.º ano e dos 
30% no 8.º ano, sendo apenas de 20% no 9.º ano e de 15% no 8.º ano entre os que transitaram 
apesar da classificação negativa. 
 
 
Em conclusão, a SPM considera que aquilo que é verdadeiramente importante é aferir e dar 
continuidade à melhoria da formação real dos alunos. A análise da evolução do sistema de 
ensino deve incidir sobretudo sobre esta formação, por vezes ocultada por variáveis forçadas 
tais como a passagem de ano a todo o custo, em detrimento do esforço necessário para 
complementar a formação dos alunos de forma a que a passagem de ano reflita uma melhoria 
real dos seus conhecimentos e capacidades.  

 
 
 
 
 
Lisboa, 6 de junho de 2020 

 

 

A Direção da Sociedade Portuguesa de Matemática 

 
3 https://www.iniciativaeducacao.org/pt/ed-on/ed-on-estatisticas/progressao-escolar 
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