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RESUMO 

 

Nestes últimos anos, vários têm sido os estudos desenvolvidos que enfatizam o 

impacto do ambiente de sala de aula na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos. 

Neste âmbito, o presente estudo pretendeu explorar a relação entre os processos de interacção 

no contexto de sala de aula e o desenvolvimento de variáveis cognitivas e emocionais em 

alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico. Assim, o principal objectivo passou por estudar a 

relação entre os processos de gestão de sala (estimulação da aprendizagem, relação professor-

aluno, estratégias de ensino), dois constructos motivacionais – as concepções pessoais de 

inteligência e a auto-estima global – e o sucesso escolar. Para isso, foi utilizada uma amostra 

de 350 alunos do 4º ano do 1º ciclo do Ensino Básico, de escolas públicas do distrito de 

Braga, e compreendeu a administração de quatro instrumentos: uma ficha sócio-demográfica, 

o Inventário de Processos da Sala de Aula (IPSA; Bastos, Barbosa, Oliveira & Dias, 2009), a 

Escala das Concepções Pessoais de Inteligência (ECPI; Faria, 2003) e a Escala de Auto-

Estima Global (EAEG; Faria & Silva, 2000). Os resultados permitiram perceber uma 

correlação significativa entre as concepções pessoais de inteligência e a auto-estima global 

dos alunos. Contudo, não se verificaram correlações estatisticamente significativas entre estes 

dois construtos motivacionais e as dimensões do contexto de sala de aula. 
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V 

ABSTRACT 

 

In recent years, several studies have been developed, emphasize the impact of the 

classroom environment as a variable in students’ learning process. Referring to this matter, 

this present study had as general main goal to explore the relationship between interaction 

processes in the classroom context and the development of cognitive and emotional variables 

in pupils. So, this research had as principle objective to study the relationship between the 

management processes of the classroom (learning stimulation, teacher-pupil relationship, 

teaching strategies), two motivational constructs - personal conceptions of intelligence and 

global self-esteem – and scholar success. For that, this study focused on a sample of 350 

students from the 4th grade referent to public schools in the district of Braga and included the 

application of four instruments: the sociodemographic questionnaire, the Inventário de 

Processos da Sala de Aula (IPSA; Bastos, Barbosa, Oliveira & Dias, 2009), the Escala das 

Concepções Pessoais de Inteligência (ECPI; Faria, 2003) and the Escala de Auto-Estima 

Global (EAEG; Faria & Silva, 2000). The obtained results of this research, allowed to detect a 

significant correlation between the personal conceptions of intelligence and global self-esteem 

of students. However, there were no statistically significant correlations between these two 

motivational constructs and the dimensions of the classroom context. 
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