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We are at the very beginning of time for the human race. 
It is not unreasonable that we grapple with problems. But 

there are tens of thousands of years in the future. Our 
responsibility is to do what we can, learn what we can, 

improve the solutions, and pass them on. 
 

Richard P. Feynman (1918-1988)



 



Resumo 
 

Este estudo incide sobre a aprendizagem de Física no Ensino Superior e tem a 

sua génese na constatação das dificuldades existentes na aprendizagem de Física nas 

Universidades Públicas Portuguesas, em particular no elevado insucesso escolar. Esta 

problemática envolve um vasto conjunto de variáveis e tem consequências socio-

económicas potencialmente importantes. Para além disso, a literatura sobre 

aprendizagem de Física no Ensino Superior mostra que as aprendizagens dos conceitos 

básicos são muitas vezes deficientes (por exemplo, Hestenes et al., 1992). Estas 

deficiências detectam-se mesmo em alunos que obtêm sucesso escolar, isto é, aprovação 

na disciplina (Mazur, 1996). Portanto, o problema complica-se ainda mais se 

considerarmos a questão do sucesso académico, que engloba, para além do sucesso 

escolar, o desenvolvimento das capacidades e competências do estudante e a sua auto-

satisfação com a experiência educativa que lhe é proporcionada. 

Os problemas de investigação são, então, os seguintes: 

1. Caracterizar as práticas em uso no ensino da Física Introdutória nas Universidades 

Públicas Portuguesas e as concepções de ensino e de aprendizagem dos professores, 

analisando a relação destas concepções com as práticas de ensino. Em casos 

seleccionados, analisar o impacto das práticas de ensino na qualidade das 

aprendizagens e no sucesso escolar; 

2. Constatado o problema do insucesso generalizado nas disciplinas de Física 

Introdutória nas Universidades Públicas Portuguesas e a desadequação da 

generalidade das práticas de ensino em uso, impõe-se propor soluções, 

designadamente mostrar as vantagens e exequibilidade de um currículo baseado nos 

resultados da investigação em educação em Ciência. Assim, um segundo problema 

de investigação é desenhar, implementar e avaliar um currículo intencionalmente 

concebido e triplamente fundamentado (epistemologicamente, didacticamente e em 

termos de exequibilidade) para melhorar o sucesso escolar e a qualidade das 

aprendizagens, designadamente em termos da aprendizagem de conceitos 

científicos, do desenvolvimento de capacidades e competências (disciplinares e 

transversais) e da auto-satisfação dos estudantes. 

O estudo desenhado para investigar as questões atrás referidas foi dividido em 

duas partes ou fases. Numa primeira etapa, foi recolhida informação documental e 
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foram realizadas entrevistas aos regentes de 12 disciplinas de Física Introdutória, em 

nove universidades públicas de Portugal Continental. As disciplinas escolhidas para a 

amostra estudada foram as leccionadas no 2º semestre de 2001/2002 aos cursos de 

licenciatura em Ensino de Física e Química e em Ensino de Biologia-Geologia. 

Na etapa seguinte, tentou aprofundar-se o conhecimento acerca do ensino num 

número mais restrito de casos. Assim, com base nos dados recolhidos na etapa anterior, 

identificaram-se quatro casos em que os professores procuram deliberadamente 

melhorar o seu ensino. Como não foi possível assegurar a colaboração do regente de um 

dos casos, esta investigação incidiu sobre três dos quatro casos identificados. Procurou-

se, então, caracterizar mais aprofundadamente o ensino ministrado nestes três casos. 

Para tal, recolheu-se o máximo de informação acerca do ensino nestas disciplinas, 

leccionadas durante o 2º semestre de 2001/2002, incluindo documentação, mais 

entrevistas aos regentes e a aplicação de alguns testes e inquéritos aos alunos. 

Em termos globais, o objectivo desta fase da investigação era caracterizar o 

ensino da Física Introdutória realmente levado a cabo nas Universidades Públicas 

Portuguesas. Com base num quadro teórico, entretanto desenvolvido, tentou analisar-se 

os efeitos produzidos em termos de sucesso escolar e, nos casos em que o estudo foi 

mais aprofundado, também em termos da qualidade das aprendizagens conseguidas, e 

relacioná-los com o ensino ministrado. Pretendia-se que esta caracterização contribuísse 

para esclarecer a natureza do problema do insucesso escolar nas disciplinas de Física 

Introdutória e a eventual relação com o ensino realmente efectuado. 

A segunda fase da investigação consistiu no desenho, implementação e avaliação 

dum currículo que se pretendeu fundamentado no que se aprendeu na primeira fase e no 

quadro teórico. Por um lado, esta segunda fase assenta numa fundamentação empírica 

baseada nas experiências didácticas publicadas na literatura e nos resultados da fase 

anterior. Por outro lado, assenta também numa fundamentação intrínseca, com base no 

quadro teórico-didáctico desenvolvido, fundamentado epistemologicamente e levando 

em consideração a questão fundamental da exequibilidade. 

Da primeira fase do estudo ficou clara a necessidade de implementar um ensino 

que permita melhorar o sucesso escolar. Para além disso, os contributos teóricos e as 

experiências didácticas reportados na literatura permitem considerar que, de facto, é 

possível fazer um ensino melhor. 

Esta fase de intervenção em contexto real de ensino ocorreu na disciplina de 

Física Geral II, no 2º semestre do ano lectivo 2002/2003, na Universidade de Trás-os-
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Montes e Alto Douro, sem que fossem implementadas condições especiais diferentes 

das habituais. A organização da disciplina em termos de tempos e espaços lectivos não 

sofreu alterações e a maioria dos materiais didácticos utilizados já existiam na 

Universidade. 

A intervenção didáctica obteve bons resultados a vários níveis: na participação 

dos alunos na disciplina e na avaliação, nos resultados escolares positivos atingidos pela 

maioria dos alunos, no desenvolvimento de um leque alargado de competências 

genéricas e disciplinares e, também, em termos da satisfação que praticamente todos os 

alunos referiram relativamente à sua própria experiência de aprendizagem nesta 

disciplina. 

As contribuições principais deste estudo são: 

1. A síntese feita no quadro teórico, que funde contribuições da literatura sobre Ensino 

Superior, Didáctica da Física e Ensino das Ciências, num todo coerente e útil para a 

concepção, implementação e interpretação do estudo realizado. 

2. Um melhor conhecimento do modo como a Física Introdutória é leccionada nas 

Universidades Públicas Portuguesas, uma melhor compreensão das razões que 

levam os professores a tentar melhorar o seu ensino, e os efeitos do ensino sobre o 

sucesso escolar, a qualidade das aprendizagens e a satisfação dos alunos com a sua 

experiência de aprendizagem. 

3. A tripla fundamentação do desenho curricular: social, didáctica e epistemológica. 

Para além disso, a concepção do desenho curricular tinha como critério fundamental 

a sua exequibilidade prática. 

4. A utilização do conceito de situação formativa pela primeira vez na organização e 

gestão dum currículo de Física Introdutória no Ensino Superior. O sucesso desta 

abordagem contribui para a sua validação como ferramenta de trabalho no desenho e 

implementação de currículos. 

5. A avaliação dos resultados da implementação do currículo em três dimensões 

(sucesso escolar, qualidade das aprendizagens e satisfação dos alunos), com base 

numa multiplicidade de instrumentos de avaliação e de recolha de informação 

(testes conceptuais, entrevistas, questionários, instrumentos de avaliação curricular, 

registo de observações). 

6. A verificação da exequibilidade do desenho curricular, que reforça a possibilidade 

de apropriação por profissionais da comunidade ligada ao ensino da Física a nível 
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universitário (e mesmo de outras, ligadas ao ensino das ciências nos diversos níveis 

de escolaridade). 

7. Por último, a divulgação deste estudo pretende ter impactos importantes na melhoria 

da qualidade das práticas de ensino da Física, nomeadamente no Ensino Superior. 

Um indicador desta possibilidade é a parceria já estabelecida com outra instituição 

de Ensino Superior para apoiar o desenvolvimento de um projecto institucional que 

visa a melhoria da qualidade do ensino da Física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Física, aprendizagem de Física, Ensino Superior, 

sucesso escolar, desenho curricular, investigação-acção, situação formativa. 
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Abstract 
 

The focus of this study is Physics learning in Higher Education and it began with 

the recognition of the difficulties in Physics learning in Portuguese Public Universities, 

particularly the high failure rates. This problematic involves a vast set of variables and 

has potentially important socio-economic consequences. Also, the literature on Physics 

learning in Higher Education shows that, sometimes, even basic concepts are not learnt 

appropriately (for example, Hestenes et al., 1992). These deficiencies are detectable 

even in students who get a pass grade in the course (Mazur, 1996). Consequently, the 

problem becomes even more complex if we consider academic success, which 

encompasses, beyond a pass grade, competences development and students satisfaction 

with their educational experience. 

Consequently, the research problems are: 

1. To characterize the teaching practices used in teaching Introductory Physics in 

Portuguese Public Universities and teachers’ conceptions of teaching and learning, 

analysing the relationship between these conceptions and teaching practices. In 

selected cases, to analyse the impact of teaching practices in the learning quality and 

in pass/failure rates; 

2. Given the problem of failure in most Introductory Physics Courses taught in 

Portuguese Public Universities and the inadequacy of teaching practices, it’s 

necessary to propose solutions, namely to show the advantages and feasibility of a 

research-based curriculum. Then, a second research problem is to design, implement 

and evaluate a curriculum that is intentionally constructed, feasible and grounded 

epistemologically and didactically. The aim is to improve pass rates and learning 

quality, namely in terms of learning scientific concepts, developing skills and 

competences (both disciplinary and transversal) and in terms of students’ self-

satisfaction. 

The study designed to research these questions was divided in two parts or 

phases. In the first stage of phase one, we collected documental information and 

interviewed the teachers responsible for 12 Introductory Physics courses, in nine public 

universities of continental Portugal. The courses chosen for our sample where the ones 

taught in the second semester of school year 2001/2002 to undergraduate students of 

two courses in teacher education (Physics-Chemistry and Biology-Geology). 
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In the next stage of phase one we tried to improve our knowledge about teaching 

in a smaller number of cases. Based in the data collected in the previous stage, we 

identified four cases in which teachers try to deliberately improve their own teaching. 

Only three of these four cases were ultimately included in this research stage, because 

we could not obtain the collaboration of one of the teachers. Then, we tried to 

characterize in more depth the way Introductory Physics is taught in these three cases. 

To do this we gathered information during the semester, including documentation, more 

interviews with teachers as well as tests and questionnaires to students. 

In global terms, the aim of this research phase was to characterize Introductory 

Physics teaching in Portuguese Public Universities. Based in a theoretical framework 

that we developed, we tried to analyze the effects of teaching in the pass/fail rates and, 

in those cases studied in depth, also the effects on learning quality. We wanted to 

contribute to clarify the nature of the problem of failure in Introductory Physics and its 

possible relationship with the way the courses are taught. 

The second phase of our research consisted in designing, implementing and 

evaluating a curriculum grounded in what we learnt from the first phase of our research 

and from our theoretical framework. On one hand, this second phase has an empirical 

base, grounded in the didactic experiments reported in the literature and in the results of 

phase one. On the other hand, it also has an intrinsic foundation, based in our theoretical 

framework, epistemologically grounded and bearing in mind the paramount criterion of 

feasibility. Phase one of our research made it clear the need to change Introductory 

Physics teaching in order to improve students’ success. Besides, both the theoretical 

contributions and the didactic experiments reported in the literature make us believe it is 

possible to implement a better teaching practice. 

This intervention phase in a real teaching context took place in a course named 

General Physics II, in the second semester of school year 2002/2003, at Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). The teaching conditions were no different from 

usual, the organization of the course in terms of teaching time and spaces were not 

changed and most teaching materials used were already available at the university. 

This teaching intervention achieved good results in several dimensions: high 

student participation in classes and assessment; positive final academic results achieved 

by most students (higher than usual pass rate); development of a wide range of generic 

and disciplinary skills and competences; high student satisfaction concerning the 

learning experience in this course. 
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The key contributions of this study are: 

1. The synthesis that combines contributions from the literature on Higher Education 

Research, Physics Education Research and Science Education Research in a 

coherent and useful theoretical framework (useful immediately in the design, 

implementation and interpretation of this study) 

2. A better knowledge of how Introductory Physics is taught in Portuguese Public 

Universities, a better understanding of the reasons that lead teachers to try and 

improve their own teaching, and the influence of teaching in pass/fail rates, in 

learning quality and in student self-satisfaction with the learning experience. 

3. A curriculum design socially, didactically and epistemologically based. 

Furthermore, the curriculum design had as a paramount criterion its feasibility. 

4. The use for the first time of the formative situation concept in the organization and 

management of an Introductory Physics curriculum in Higher Education. The 

success of this approach contributes to validate this concept as a tool for the design 

and implementation of curricula. 

5. The triple evaluation of the curriculum implementation results in terms of academic 

results, learning quality and student satisfaction. Furthermore, this evaluation is 

based in information from multiple instruments and sources (conceptual tests, 

interviews, questionnaires, curricular assessment instruments, observation notes). 

6. The fact that the curriculum designed proved feasible reinforces the possibility of its 

appropriation by other professionals involved in Physics teaching in higher 

Education (and also others, in science education at other school levels). 

7. Finally, by disseminating the results of this study we intend to have a broad impact 

in the improvement of the quality of Physics teaching, especially in Higher 

Education. One indicator of this possibility is the partnership already established 

with another Higher Education institution to provide support in the development of 

a project aimed at improving the quality of Physics teaching at this institution. 

 

KEYWORDS: Physics, Physics learning, Higher Education, academic success, 

curriculum design, action-research, formative situation. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do estudo 

O presente estudo teve como ponto de partida o problema do insucesso dos 

estudantes nas disciplinas de Física de nível introdutório leccionadas nas universidades 

públicas portuguesas. Estas disciplinas, que fazem normalmente parte da estrutura 

curricular dos primeiros anos dos cursos de licenciatura em Ciências, em Ensino das 

Ciências e em Engenharias, abrangem um universo de estudantes bastante vasto (cerca 

de 31% dos alunos que ingressaram no Ensino Superior público em 2000/2001 e em 

2001/2002*). 

Enquanto docente de uma destas universidades, a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), pude sentir este problema. A experiência de vários anos 

(de 1994 até 2000) como responsável pela leccionação de Física Geral I e de Física 

Geral II, disciplinas semestrais do 1º ano da licenciatura em Ensino de Biologia-

Geologia, permitiu-me verificar as dificuldades dos estudantes nestas disciplinas de 

Física introdutória e o correspondente insucesso escolar, medido pelas taxas de 

aprovação. Apesar dum esforço progressivo no sentido de motivar os estudantes para a 

aprendizagem da Física e das tentativas de melhorar o ensino nestas disciplinas, as taxas 

de aprovação não apresentaram evoluções consistentes. 

Para além disso, fui constatando que o elevado insucesso se estendia a outras 

disciplinas de Física Introdutória, quer na UTAD, quer noutras universidades públicas 

portuguesas. 

Existe também uma cada vez maior pressão social e política no sentido de 

valorizar a qualidade pedagógica do Ensino Superior, que obriga a encarar de frente este 

problema. Efectivamente, a avaliação dos cursos leccionados nas universidades públicas 

portuguesas, e a divulgação dos respectivos resultados nos órgãos de comunicação 

social, têm contribuído para o aumento do interesse do público em geral, e da 

comunidade académica em particular, pelos problemas da qualidade do ensino e do 

insucesso escolar. 

                                                 
* Cálculos efectuados com base nos dados do Quadro 23.14 do Anuário Estatístico de Portugal 2002 
(INE, 2003: 371). 
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Ao nível nacional, a criação em 1998 do CIPES (Centro de Investigação de 

Políticas do Ensino Superior) reflecte esta tendência. Uma iniciativa da FUP (Fundação 

das Universidades Portuguesas) “o CIPES organiza e participa activamente em muitos 

eventos de carácter nacional e internacional, nomeadamente em conferências, 

seminários e simpósios, de forma a promover um debate sobre as questões-chave das 

políticas do ensino superior” (CIPES, 2003). Para além disso, desenvolve investigação 

no âmbito desta temática, em colaboração com instituições nacionais e estrangeiras. 

Ao nível internacional existe também uma crescente preocupação relativamente 

a estes temas, sendo de salientar a atenção dedicada pela OCDE∗ (Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Económico) e pela própria UE (União Europeia), 

nomeadamente nos estudos sobre a relação entre a educação e o desenvolvimento 

económico e social. Estas duas entidades assumem a relação estreita entre o nível de 

educação duma dada população e o respectivo desenvolvimento económico e social, 

nomeadamente incorporando nas suas orientações políticas a necessidade de subida do 

nível educativo real das populações. Como refere Roldão (1999: 33), há necessidade de 

“massificar o sucesso” em todos os níveis de ensino. O insucesso escolar, a qualquer 

nível, é assim um factor que resulta em perda de competitividade e, portanto, na 

estagnação ou mesmo na degradação do nível de vida das populações. 

No caso português, a problemática do ensino e da formação é particularmente 

importante porque as estatísticas mostram que continua a existir um grande atraso, quer 

relativamente aos restantes países da União Europeia, quer relativamente aos futuros 

membros (a partir de 2004). Para se ter uma ideia mais concreta, em 2001, apenas 9% 

da população portuguesa, no grupo etário 25-64 anos, concluiu educação de nível 

superior (universitária ou não, segundo dados compilados no estudo de Masson (2003: 

102), com base em informação do Eurostat). Segundo o mesmo estudo, a média nos 

quinze países da UE era de 21,6%. A média de 11 países candidatos à UE (embora 

apenas 10 se juntem à UE em 2004) é 13,9%. Apenas Malta apresenta piores resultados, 

com 7%! Espanha apresenta um valor de 23,5%. 

A manter-se, este atraso terá consequências trágicas em termos da futura 

empregabilidade da população portuguesa e da sua competitividade no mercado cada 

vez mais global do emprego. Joga-se neste plano, ao nível macro, a futura 

                                                 
∗ A sigla na língua inglesa, utilizada na maioria das respectivas publicações, é OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development). Daí a utilização de ambas as siglas neste texto. 
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competitividade da economia nacional mas também, ao nível micro, a competitividade 

de cada indivíduo no mercado de trabalho e respectivo nível de vida potencial. 

Esta ideia é confirmada pela própria OCDE, quando refere (OECD, 2003: 175) 

que, durante a década de 1990-1999, o crescimento do número de trabalhadores do 

conhecimento (knowledge workers – cientistas, engenheiros, especialistas em 

tecnologias da informação e comunicação, entre outros) foi responsável por quase 30% 

do ganho líquido de emprego (nos países para os quais a OCDE possui dados). 

Os salários seguiram uma evolução idêntica (OECD, 2003: 175). Por exemplo, 

nos Estados Unidos, o rendimento real dos trabalhadores das áreas de uso intensivo do 

conhecimento cresceu em média 17%, cumulativamente entre 1985 e 1998. A média 

para o conjunto de todos os trabalhadores americanos foi de 5,3% e para os 

trabalhadores das indústrias tradicionais houve um decréscimo real de quase 2,5%, no 

mesmo período. 

Para sumariar os efeitos da educação no crescimento económico dos países da 

OCDE, esta organização estima que o efeito a longo prazo de um ano adicional de 

educação da população adulta é um incremento de cerca de 6% na produção económica 

(OECD, 2003: 175). 

A análise desta problemática, na perspectiva de instituições como a OCDE e a 

UE, tende a ser estatística e de nível macro, por razões que se prendem com os seus 

objectivos, que passam essencialmente por gerar informação para informar ou 

influenciar decisões políticas, portanto a um nível regional ou nacional. O mesmo se 

passa ao nível dos governos nacionais. Por isso, os indicadores mais utilizados 

relativamente ao ensino superior são: a percentagem da população que conclui um curso 

superior, o número de anos necessários, em média, para concluir um curso com uma 

dada duração e os valores do abandono escolar. 

O abandono do sistema de ensino aparece frequentemente ligado ao 

sucesso/insucesso escolar. Também aqui o caso português é particularmente 

preocupante. De facto, como mostra o gráfico 1.1, o abandono escolar entre a população 

portuguesa na faixa etária 18-24 anos era de 45,5%, em 2002. Este valor é 2,4 vezes 

maior que o valor médio nos países da UE (18,9%). Para além disso, a percentagem de 

abandono escolar na UE, nesta faixa etária, apresenta uma tendência de descida, 

enquanto o mesmo indicador em Portugal tem tido um comportamento errático, mas 

com um agravamento nítido relativamente a 1996. 
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Gráfico 1.1: Percentagem de abandono escolar na 
população entre os 18 e os 24 anos
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Fonte: Eurostat, Labour Force Survey, 2002, European Commission 

(citado em Masson, 2003: 121) 
 

Este abandono escolar pode não corresponder necessariamente a abandono do 

Ensino Superior. De facto, alguns indivíduos desta faixa etária podem estar a abandonar 

ainda os níveis de ensino anteriores (básico ou secundário) ou desistir de prosseguir 

estudos, após não conseguir ingressar no Ensino Superior. O facto permanece: quase 

metade da população portuguesa entre os 18 e os 24 anos abandona o sistema de ensino 

formal. 

Os estudos de investigação sobre insucesso no Ensino Superior, publicados na 

literatura, tendem a considerar como unidades de análise uma instituição ou cursos 

(geralmente um ou mais cursos de licenciatura). Este nível de análise, que pode 

designar-se por meso, tem um peso considerável na investigação desenvolvida em 

Portugal. O estudo mais completo divulgado até agora (Tavares, Santiago & Lencastre, 

1998), realizado na Universidade de Aveiro, analisa o insucesso no 1º ano dos Cursos 

de Licenciatura em Ciências e em Engenharias na Universidade de Aveiro. Neste estudo 

é referido que o problema do insucesso é particularmente grave nas disciplinas de 

Matemática, Física e Química e que não é exclusivo de Portugal (idem, pág. 10). Este 

estudo cita taxas de insucesso que chegam a ultrapassar os 50% (Tavares, Santiago, 

Lencastre et al., 1998), apontando-as como possível causa do abandono escolar. 

Outros trabalhos têm sido publicados, como por exemplo, Tavares & Santiago 

(2001), Tavares et al. (2002) e Sousa et al. (2002). Estas publicações resultam da 

compilação de contribuições de diversos autores, efectuadas em jornadas ou eventos 

similares. A organização destes eventos demonstra que o problema do insucesso já 
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desperta o interesse da comunidade académica, embora se note uma certa 

predominância de algumas universidades, nomeadamente das universidades de Aveiro, 

Técnica de Lisboa, Nova de Lisboa, Porto e Minho, em particular na investigação 

desenvolvida nesta área. 

Uma tendência na investigação reportada nestas publicações é o predomínio de 

estudos sobre a influência dos factores psicossociológicos no insucesso escolar no 

Ensino Superior. Estes têm, de facto, uma influência importante na explicação do 

insucesso escolar, em particular no primeiro ano dos cursos de licenciatura, o que é 

constatado em estudos realizados noutros países (por exemplo: Johnston, 1997; 

McInnis, 2001). No entanto, tais factores não só se revelam complexos de investigar, 

como não é previsível que seja possível promover alterações substanciais a este nível, a 

curto ou médio prazo. 

O estudo da influência dos factores ligados ao ensino e à aprendizagem, que 

podem designar-se por académicos, no insucesso escolar tem sido relativamente escasso 

e, na maioria dos casos, realizado ao nível de cada instituição. Existe, porém, um 

consenso tácito em considerar que os factores académicos, e a qualidade do ensino em 

particular, são uma razão necessária do insucesso escolar, embora não suficiente. Para 

além disso, os factores académicos são aqueles que, pelo menos em princípio, são mais 

facilmente alteráveis por intervenção dos professores do Ensino Superior. 

Nesta perspectiva, o problema do sucesso/insucesso dos estudantes no ensino 

universitário pode ser conceptualizado em termos de três vertentes essenciais: o ensino, 

a aprendizagem e a avaliação. Qualquer análise desta problemática tem de considerar 

estas três componentes e a interacção permanente entre todas. 

No entanto, há pouco estudos relativos ao impacto destes factores no sucesso 

académico. A maior parte dos estudos centram-se na avaliação dos alunos. Em termos 

internacionais começam a aparecer estudos, nomeadamente relativos a desenhos 

curriculares fundamentados com base em resultados da investigação em Didáctica. Em 

particular, alguns destes estudos apresentam currículos numa perspectiva abrangente, 

englobando as questões relativas à aprendizagem, ao ensino, aos conteúdos e à 

avaliação. Alguns exemplos, de diversas nacionalidades, são: Shaffer & McDermott 

(1992); Koliopoulos & Ravanis (2000); Martín & Solbes (2001) bem como alguns dos 

resultantes do Introductory University Physics Project (IUPP, ver Di Stefano, 1996a), 

projecto que será analisado mais detalhadamente no capítulo 2. 
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Os estudos ligados a factores didácticos e/ou curriculares são raros em Portugal, 

particularmente os relativos ao Ensino Superior. Uma excepção é a obra de Silva 

(1999), essencialmente uma visão da Didáctica das Ciências em geral e da Física em 

particular. Esta obra apresenta ainda a investigação que o autor desenvolveu relativa à 

implementação de um desenho curricular para uma disciplina de Física Introdutória no 

Ensino Superior. 

Para além disso, Cachapuz (1997), num trabalho em que faz um balanço crítico 

da investigação em Didáctica das Ciências em Portugal, considera essencial privilegiar 

este tipo de estudos, concretamente investigações centradas em sala de aula e de cariz 

ideográfico. No mesmo trabalho, Cachapuz salienta ainda a necessidade de divulgar 

estudos exemplares no que respeita à sua relevância educacional. 

O estudo, que a seguir se apresenta sumariamente, pretende contribuir a estes 

dois níveis, produzindo uma investigação centrada em sala de aula, com ênfase na 

exequibilidade da proposta e na sua divulgação junto de ambas as comunidades: a dos 

investigadores e a dos professores. 

 

1.2. Apresentação do estudo realizado 

No presente trabalho de investigação, adopta-se uma abordagem essencialmente 

de nível micro: o objectivo é tentar compreender como se pode contribuir ao nível do 

ensino numa disciplina em particular, no sentido de melhorar a qualidade desse ensino 

e, consequentemente, a qualidade das aprendizagens dos estudantes e os seus resultados 

académicos. 

A instituição desempenha um papel importante, por ser onde se desenvolve a 

investigação, mas não houve alterações especiais nas condições normais em que decorre 

o ensino pelo facto de se estar a fazer este trabalho de investigação. Aliás, pretendeu-se 

sempre que a intervenção no ensino se realizasse com as restrições normais que a 

realidade institucional impõe, nomeadamente para avaliar a sua exequibilidade em 

ambientes reais de ensino. Esta exequibilidade é crucial para que se possa ambicionar a 

difusão dos resultados da investigação e a sua utilidade teórica e prática para outros 

professores e/ou investigadores. 

A problemática deste estudo e os objectivos do mesmo têm sido referidos em 

termos de sucesso escolar. No entanto, pretende-se melhorar o sucesso escolar e o 
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sucesso académico. A distinção entre estes dois conceitos (utilizada, por exemplo, por 

Almeida, 2002: 59) é importante em termos de objectivos educacionais. O sucesso 

escolar, o mais facilmente mensurável, corresponde à obtenção de aprovação na 

disciplina e mede-se pela classificação final obtida pelo estudante. O sucesso académico 

é mais abrangente e engloba, para além do sucesso escolar, o desenvolvimento das 

capacidades e competências do estudante e a sua satisfação com a experiência educativa 

que lhe é proporcionada. Pretende-se, portanto, que o estudante aprenda os conceitos 

previstos da Física Introdutória que é objecto de ensino, mas também que desenvolva 

um conjunto de capacidades e competências, tanto de carácter geral como específicas da 

disciplina. Para além disso, o estudante deve percepcionar a aprendizagem nesta 

disciplina de um modo positivo e sentir-se satisfeito com a sua experiência de 

aprendizagem. 

A presente investigação pode ser dividida em duas fases, cuja apresentação será 

retomada no capítulo 3: 

• Numa primeira fase, foram estudados 12 casos, em 9 universidades 

públicas de Portugal Continental, procurando caracterizar-se, em termos 

gerais, o ensino da Física Introdutória tal como é efectuado na prática, as 

concepções de ensino e de aprendizagem dos professores e a relação 

destas concepções com a prática de ensino. Seguidamente, tentou 

aprofundar-se o conhecimento acerca do ensino num número mais 

restrito de casos, seleccionados dentre os 12 iniciais. 

• Numa segunda fase, foi desenhado, implementado e avaliado um 

currículo para uma disciplina de Física Introdutória. Da primeira fase do 

estudo ficou claro que é necessário implementar um ensino que permita 

melhorar o sucesso escolar e académico. Para além disso, os contributos 

teóricos e as experiências didácticas reportados na literatura permitem 

fundamentar o desenho curricular e orientar a sua implementação no 

sentido deliberado de melhorar o sucesso escolar e académico em 

contexto real de ensino. 

Apesar do nível relativamente micro da investigação agora apresentada e, em 

particular, da intervenção efectuada no ensino, o objectivo essencial deste estudo 

consiste em mostrar que contribuições deste tipo podem ter um impacto importante na 

redução do insucesso escolar. 

 7



Além disso, desde que convenientemente fundamentadas e divulgadas, estas 

investigações podem contribuir para melhorar a qualidade do ensino e as aprendizagens 

dos estudantes e os seus resultados académicos, não apenas nas disciplinas em que são 

realizadas as intervenções, mas em disciplinas semelhantes da mesma e de outras 

instituições. 

O factor essencial para este efeito de ampliação do alcance da investigação é que 

a respectiva divulgação destaque a exequibilidade das propostas apresentadas e que seja 

capaz de persuadir outros professores e/ou investigadores, levando-os a incorporarem 

estes conhecimentos na sua prática quotidiana ou na sua investigação. 
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2. Enquadramento teórico 

Este capítulo começa com a definição do tipo de aprendizagem que é relevante 

para o estudo que se apresenta nesta tese. Analisa-se o que são e como se constroem os 

conceitos científicos. Recorre-se em particular às contribuições de Vergnaud sobre a 

formação dos conceitos e a noção de esquema, por serem particularmente úteis na 

conceptualização da aprendizagem. Seguidamente, discute-se a importância do ensino 

no desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, com particular ênfase no papel 

da mediação. 

Segue-se uma discussão centrada na aprendizagem dos conceitos da Física e nas 

implicações do quadro teórico para a prática do ensino da Física no Ensino Superior. 

A secção seguinte aborda a necessidade de compreender o modo como os 

estudantes formam as suas percepções do respectivo ambiente de aprendizagem e como 

estas percepções condicionam as suas abordagens à aprendizagem. Estas abordagens à 

aprendizagem influenciam por sua vez os resultados da aprendizagem, pelo que são 

discutidas as implicações para a prática de ensino no Ensino Superior. 

Por último, apresentam-se os aspectos teóricos relacionados com a organização 

do ensino na prática. Apresenta-se o conceito de situação formativa como ferramenta 

organizadora do ensino e discute-se o modo de desenhar um currículo consentâneo com 

o quadro teórico apresentado, convenientemente fundamentado e exequível em 

condições reais de ensino. 

 

2.1. Definindo aprendizagem 

2.1.1. A aprendizagem com tutor 

A investigação reportada nesta tese tem como ponto essencial a aprendizagem de 

Física Introdutória no Ensino Superior. No entanto, existem muitos tipos de 

aprendizagem (Weil-Barais, 1993, citada em Lopes, 1999: 34). No caso presente, 

interessa considerar o que Lopes (op. cit.) designa por “aprendizagem com tutor”, isto é, 

a aprendizagem feita com a “intervenção de instituições especializadas, onde peritos (os 

professores) têm por função transmitir informações e ajudar os estudantes a 

apropriarem-se delas para as transformar em conhecimentos”. 
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Esta última distinção é particularmente importante porque há uma forte 

tendência para confundir informação e conhecimento (Miller, 2002). De facto, a criação 

de conhecimento é uma actividade exclusivamente humana, que consiste em construir 

significado a partir de informação. Os seres humanos têm também a capacidade de se 

aperceber da evolução dos significados, em si próprios e nos outros. É esta capacidade 

que permite às pessoas compararem interpretações, com vista a atingirem objectivos 

comuns. 

 

2.1.2. O que são conceitos científicos? 

Os conhecimentos que se pretende que os estudantes construam, através da 

aprendizagem com tutor, correspondem a conceitos científicos, no caso presente do 

âmbito da Física. A noção de conceito científico necessita, então, de ser precisada. 

Baseando-se em Toulmin (1977), Silva (1999: 172-173) elabora a este respeito uma 

síntese de que citamos (em itálico): 

Um Conceito tem representação simbólica a dois níveis: o da linguagem natural 

e o dos outros simbolismos (equações matemáticas, representações gráficas, 

etc.). Além disso, um Conceito só tem genuína utilidade explicativa se estiver 

associado a procedimentos de aplicação específicos e contextualizados. A 

evolução de um conceito, quer nas comunidades científicas quer nas 

aprendizagens, tem portanto a ver com: aspectos linguísticos; formalismos 

matemáticos e similares; procedimentos de aplicação. 

[...] Isto significa que conhecer e usar um Conceito exige conhecimento 

conceptual, mas exige também capacidades: competências a nível de 

representação linguística e outras; capacidade de teste e experimentação; 

aptidão para definir âmbitos e limites de aplicação. 

Por tudo isto, aprender um Conceito é necessariamente um processo longo e 

complexo que envolve várias componentes e requer refinamentos sucessivos e 

sem fim, que só podem ser conseguidos usando o conceito em contextos 

diversificados. 

Desta discussão é essencial realçar o carácter evolutivo de um Conceito, que se 

presta a uma permanente evolução, quer nas comunidades científicas quer nas 

aprendizagens. 
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Outra característica da aprendizagem, que está subjacente nos textos antes 

citados de Silva e de Toulmin, é a da importância da acção. De facto, é disso que se 

trata quando estes autores referem a necessidade do aprendente exercer a sua capacidade 

de teste e experimentação, a necessidade de usar sucessivamente o Conceito em 

contextos diversificados ou quando se salienta a importância dos procedimentos e das 

técnicas. Esta importância da acção na formação dos conhecimentos é salientada por 

outros autores, em particular por Vergnaud (1987). 

Outro ponto importante a destacar na questão da aprendizagem de conceitos 

científicos é que não se aprendem conceitos isoladamente. Isto é, os conceitos são 

aprendidos num processo de evolução continuada, marcado pelas relações complexas 

entre diversos conceitos. Isto mesmo é referido, no contexto específico da aprendizagem 

de Física, por Dykstra et al. (1992), que referem explicitamente a aprendizagem de 

conjuntos de conceitos interrelacionados. White (1994), a propósito dos artigos 

publicados num número especial da revista Learning and Instruction (Vosniadou, 

1994), nota que nestes a discussão centra-se mais no modo como mudam os sistemas de 

conceitos do que no modo como mudam conceitos isolados. Aliás, o apelo à experiência 

pessoal de cada um deve permitir verificar que a análise de qualquer problema de 

Física, por muito simples que seja, obriga à mobilização de vários conceitos. Esta é uma 

das razões pela qual a aprendizagem dos conceitos científicos é um processo longo, 

demorado e complexo. 

 

2.1.3. A teoria de Vergnaud sobre a formação dos conceitos 

Os argumentos referidos na secção anterior levaram Vergnaud (1987) a 

desenvolver a noção de campo conceptual, que é um conjunto relativamente grande de 

conceitos em interacção, de capacidades e de sistemas simbólicos. 

Assim, e no caso específico da Física (Moreira, 2002), há vários campos 

conceptuais (como o da Mecânica, o da Electricidade e o da Termodinâmica), que não 

podem ser ensinados de imediato, nem como sistemas de conceitos, nem como 

conceitos isolados. 

Sistematizando, Vergnaud (1987 e 1990) define conceito como um tripleto de 

três conjuntos: 

• Um conjunto de situações físicas (S), que dão sentido ao conceito e nas 

quais o sujeito sabe utilizar o conceito. 
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• Um conjunto de invariantes (I). 

• Um conjunto de formas linguísticas e simbólicas que permitem 

representar (R) simbolicamente o conceito, as suas propriedades e as 

situações que o conceito permite tratar. Este conjunto permite comunicar, 

representar e tornar o conceito como objecto de pensamento. 

Utilizando uma terminologia que talvez seja mais perceptível, S é equivalente ao 

referente ou à realidade física, I e R correspondem à representação do conceito, 

respectivamente interna (mental) e externa (traduzida linguística ou simbolicamente). O 

conceito pode, portanto, ser considerado em termos de duas vertentes interrelacionadas: 

o significado (I+S) e o significante (R). 

Daqui resulta que ao longo da aprendizagem é preciso considerar estes três 

conjuntos simultaneamente. Não há, em geral, correspondência biunívoca entre 

significantes e significados, nem entre invariantes e situações. Não se pode, portanto, 

reduzir o significado nem aos significantes nem às situações físicas (Vergnaud, 1990). 

Por outro lado, como foi referido, um conceito específico não se refere a um só tipo de 

situação e uma situação particular não pode ser analisada com um só conceito. 

 

2.1.3.1. A noção de esquema 

Vergnaud utiliza ainda outra noção, que designa por esquema, que pode ser útil 

para compreender a aprendizagem. A noção de esquema, que radica em Piaget, é para 

Vergnaud (1990) a organização invariante do comportamento para uma determinada 

classe de situações. Note-se que não é o comportamento que é invariante, mas sim a 

organização do comportamento: para uma dada classe de situações, o sujeito não repete 

sempre o mesmo comportamento; adapta-o a partir de um determinado padrão que 

desenvolveu ao longo do tempo associado a essa classe de situações. 

Os esquemas reportam-se a situações pelo que, segundo Vergnaud, se deveria 

falar em interacção esquema-situação e não em interacção sujeito-objecto. Esta 

expressão é mais comum, por influência de Piaget, mas é inadequada para descrever a 

interacção referida. 
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Como reconhece Vergnaud, há classes de situações em que o sujeito dispõe, no 

seu repertório, das competências* necessárias ao tratamento relativamente imediato da 

situação. Nestes casos observam-se, para uma mesma classe de situações, 

comportamentos largamente automatizados, organizados por um só esquema. 

Noutras classes de situações o sujeito não dispõe de todas as competências 

necessárias, o que obriga a um tempo de reflexão e exploração, a hesitações, a tentativas 

frustradas, podendo acabar por ser ou não bem sucedido. Nestes casos observa-se a 

utilização de vários esquemas, que podem entrar em competição, e que podem ser 

modificados e recombinados até se atingir (ou não!) o objectivo desejado. 

Naturalmente, todos os esquemas comportam uma componente de automatismo 

e uma componente de decisão consciente. Se um esquema se revelar ineficaz para lidar 

com uma dada situação, esta experiência levará o sujeito a modificar o esquema ou a 

utilizar outro esquema. 

Assim, a aprendizagem corresponde ao desenvolvimento de um vasto repertório 

de esquemas, relativos aos mais diversos aspectos da actividade humana. Este repertório 

só se constrói explorando situações diversificadas, em contextos vários, ao longo de 

bastante tempo. 

Dentre as características antes referidas dos esquemas, é preciso salientar os 

invariantes operatórios, que constituem a parte conceptual dos esquemas: 

• Teoremas-em-acção são proposições sobre a realidade consideradas 

como verdadeiras; 

• Conceitos-em-acção são objectos, atributos ou categorias de pensamento 

tidas como relevantes e pertinentes. 

Há, como refere Moreira (2002) com base em Vergnaud, uma dialéctica entre 

conceitos-em-acção e teoremas-em-acção. De facto, não existem proposições sem 

conceitos. Reciprocamente, não há conceitos sem proposições. É a necessidade de 

derivar acções das representações do mundo, e de ter concepções verdadeiras (ou pelo 

menos adequadas) acerca do mundo, que torna necessários os conceitos. 

No entanto, um conceito-em-acção não é um verdadeiro conceito científico, nem 

um teorema-em-acção é um verdadeiro teorema, a menos que se tornem explícitos. Em 

ciência, conceitos e teoremas são explícitos e pode discutir-se a sua pertinência e a sua 

                                                 
* Entenda-se por competência o “conjunto de capacidades organizadas subjacentes aos desempenhos. Não 
são directamente observáveis, mas podem ser inferidas a partir dos desempenhos observados” (Lopes, 
2002: 22). 
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veracidade. No entanto, tal não é necessariamente o caso dos invariantes operatórios 

(Vergnaud, 1990). 

Mas os conceitos-em-acção e teoremas-em-acção podem, progressivamente, 

evoluir para verdadeiros conceitos e teoremas científicos. No caso específico da Física 

os teoremas científicos traduzem-se normalmente em leis, modelos ou hipóteses. 

O estatuto do conhecimento torna-se diferente quando ele é explicitado, em vez 

de ficar implícito, totalmente imerso na acção. O conhecimento explícito tem a 

possibilidade de ser comunicado a outros e discutido; o conhecimento implícito não. 

Note-se que tal não significa que a simples exposição dos conceitos e teoremas 

científicos garanta a sua aprendizagem, porque eles só são apropriados (transformados 

em esquemas e, posteriormente, em invariantes) por quem aprende se tiverem sido 

utilizados em situações e contextos diversificados. 

Chegamos assim a uma noção de aprendizagem assumida como uma actividade 

complexa, simultaneamente do domínio do intelecto e da acção, em permanente 

evolução e com uma forte componente de interacção social. Esta componente é 

explorada na secção 2.3. sobre a mediação. Centrada no conhecimento e utilização dos 

conceitos, a aprendizagem não se reduz a uma actividade puramente intelectual, a que 

muitas vezes se associa erroneamente a designação de aprendizagem conceptual. Esta 

noção de aprendizagem permite perceber que a transmissão dos conceitos e teoremas 

científicos não é eficaz, porque os invariantes que lhes estão subjacentes são 

construções mentais geradas através da acção (Vergnaud, 1987) e da interacção social 

(Vygotsky*, 1934). Esta é a razão por que um ensino essencialmente passivo 

dificilmente produzirá aprendizagens úteis e duradouras. 

 

2.2. A importância do ensino 

A teoria de Vergnaud, como se viu na secção anterior, tem utilidade prática para 

a compreensão do modo como se aprende. Tal como refere Moreira (2002), em geral, os 

alunos não são capazes de explicar ou mesmo expressar, em linguagem natural, os seus 

teoremas e conceitos-em-acção. Na abordagem de uma situação, os dados a serem 
                                                 
* A obra de Lev S. Vygotsky [1896-1934] tem sido divulgada no ocidente através da sua tradução em 
diferentes línguas. Infelizmente, a grafia do apelido do autor difere de língua para língua. Assim, nas 
traduções em língua inglesa o apelido aparece grafado como Vygotsky, em brasileiro como Vigotski e em 
francês como Vygotski. Como se recorreu a traduções em várias línguas, o nome aparece nas referências 
com a grafia da tradução respectiva, mas no corpo deste texto usa-se sempre Vygotsky para simplificar. 

 
14



trabalhados e a sequência de tarefas (cálculos, argumentações, etc.) a serem feitas 

dependem de teoremas-em-acção e da identificação dos diferentes tipos de elementos 

pertinentes. A maioria desses conceitos e teoremas-em-acção permanecem totalmente 

implícitos, mas podem tornar-se explícitos. 

É aqui que entra o ensino: o professor pode ajudar o aluno a construir conceitos, 

hipóteses, modelos e leis explícitos e cientificamente aceites. Um aspecto crucial é que 

esta construção não parte do nada, mas sim do conhecimento implícito e dos 

conhecimentos explícitos que cada aluno já possa ter. 

É nesse sentido que conceitos-em-ação e teoremas-em-ação podem, 

progressivamente, tornar-se verdadeiros conceitos e teoremas científicos, o que pode 

levar muito tempo. 

Também Vygotsky (1934) associa o desenvolvimento dos conceitos científicos à 

aprendizagem com tutor, considerando a presença do professor essencial para corrigir, 

dar novos sentidos, questionar e orientar. 

Vygotsky considera que os conceitos se formam num processo interno e 

complexo, que pode designar-se de apropriação pessoal, em que os conceitos evoluem 

progressiva e lentamente para formas mais elaboradas. No entanto, considera também 

que o processo de aprendizagem não é exclusivamente dependente do desenvolvimento 

cognitivo do sujeito. Propõe mesmo o conceito de “zona de desenvolvimento próximo” 

como forma de desenvolver o conhecimento científico dos indivíduos, a par do seu 

desenvolvimento cognitivo, com a intervenção do professor. 

Nesta perspectiva, os conceitos científicos não resultam apenas duma construção 

individual do sujeito, mas também duma construção social. No caso da aprendizagem 

com tutor, designadamente em contexto escolar, é aqui, actuando na zona de 

desenvolvimento próximo, que o professor deve assumir o seu papel fundamental de 

mediador. 

 

2.3. A mediação 

Utilizando a terminologia que se tem vindo a desenvolver, a mediação é um 

campo conceptual, mais do que um conceito, porque comporta diversos conceitos 

(Lopes, 2002: 54). 
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Um destes conceitos é a já referida zona de desenvolvimento próximo (ZDP), 

que pode ser definida como a distância entre os níveis actuais de compreensão de 

saberes/conhecimentos socialmente aceites por comunidades de especialistas e os níveis 

que podem ser atingidos em colaboração com outras pessoas ou artefactos poderosos 

(Brown, 1992). Dito de um modo mais simples, a ZDP corresponde ao que um sujeito é 

capaz de fazer com a ajuda de outro e que não é capaz de fazer sozinho. 

Este conceito permite não só uma perspectiva mais dinâmica das capacidades do 

aprendente, mas pode também servir para guiar o ensino (Moll, 2002). 

Outro conceito relacionado é o de significação partilhada, no sentido em que a 

significação carece dum interpretante e, portanto, a significação atribuída precisa de ser 

negociada e renegociada no contexto duma cultura (Bruner, 1997: 80-81). Como já foi 

referido no início deste capítulo, é esta capacidade que permite às pessoas compararem 

interpretações, com vista a atingirem objectivos comuns (Miller, 2002), neste caso de 

aprendizagem. 

Moll (2002) sugere que Vygotsky pretendia que o conceito de ZDP fosse útil 

também para enfatizar a relevância do significado na mediação do pensamento. O 

conceito de mediação, especialmente em relação ao discurso oral, privilegia a 

importância do significado, não só em termos de mediação social (externa, assente em 

representações linguísticas e simbólicas) mas também da mediação mental (interna, 

assente em significados ou invariantes, para usar a terminologia de Vergnaud): “O 

pensamento não é só mediado externamente por signos. É mediado internamente por 

significados” (Vygotsky, 1987: 282). O desenvolvimento ou génese deste significado, 

como parte das relações entre seres humanos e dos seus mundos sociais, é central no 

pensamento de Vygotsky (John-Steiner & Mahn, 1996) e crucial para o ensino. 

Note-se que, como refere Moll (2002), a primazia dada na teoria de Vygotsky à 

mediação cultural e à situação social de desenvolvimento não exclui a consideração do 

indivíduo, cuja actividade e dinamismo é também central. 

A mediação deve então actuar na zona de desenvolvimento próximo do sujeito 

que aprende, centrando-se nas negociações de significado. Portanto, é uma actividade 

simultaneamente do domínio intelectual e afectivo, que engloba aspectos como: garantir 

activamente o empenho do sujeito na realização duma tarefa, acompanhar o trabalho, 

ajudar na procura de informação, reforçar a confiança e a auto-imagem do sujeito 

(Plaisance & Vergnaud, 1993: 51 e ss., citado por Lopes, 2002: 54). 
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Neste sentido é oportuno desmontar a ideia generalizada de que a mediação 

corresponde a um diálogo ritualizado entre professor e alunos. 

Tipicamente, o diálogo que tem lugar (quando há diálogo...) em aulas de 

ciências tende a ser do tipo pergunta-resposta, com o professor a colocar uma questão, 

que tem uma resposta conhecida, a que um ou mais alunos respondem, seguindo-se uma 

avaliação feita pelo professor da adequação da(s) resposta(s) (Polman & Pea, 2001). 

Um encadeamento de sequências deste tipo caracteriza a generalidade das aulas 

de perguntas e respostas (recitation, na terminologia anglo-saxónica). A grande maioria 

das aulas teórico-práticas de Física leccionadas nas universidades são deste tipo. A 

razão por que tal acontece, de acordo com Polman e Pea (op. cit.), é o facto do professor 

manter um elevado grau de controlo e, simultaneamente, permitir sondar a situação dos 

alunos, de modo a ajudá-los a apreenderem um conjunto de conceitos claramente 

especificado. 

O principal problema desta abordagem é que o professor inicia as sequências de 

interacção com os alunos com uma pergunta para a qual estes conhecem uma resposta 

sob a forma de um conceito-alvo. 

Esta situação reflecte uma visão, comum entre os professores, da comunicação 

como ritual e como transmissão (Polman & Pea, 2001). A visão da comunicação como 

ritual tende a encorajar a participação activa de todos os intervenientes, mas em 

actividades com significados que já são partilhados. Claramente, este tipo de 

comunicação não acrescenta nada em termos de aprendizagem, que já definimos 

precisamente como construção de significados partilhados. Por outro lado, a visão da 

comunicação como transmissão de informação do professor para os alunos, como ocorre 

na maior parte das aulas teóricas nas universidades, tende a deixar os alunos passivos e, 

novamente, não contribui para o desenvolvimento das aprendizagens. 

Esta visão contrasta fortemente com a que é proposta por Polman e Pea (op. cit.), 

de comunicação transformativa. Este conceito enquadra-se no de mediação que foi 

proposto anteriormente. Os autores consideram que a comunicação transformativa é 

alcançada através da apropriação mútua pelos participantes na interacção social para a 

construção de significados que, de outro modo, nunca poderiam ter sido trazidos para a 

interacção por um só dos intervenientes. 

Esta perspectiva da mediação é muito mais coerente com um quadro teórico de 

raiz sócio-construtivista, como o apresentado até aqui. Assim, a mediação é entendida 

como uma actividade de comunicação entre professor e alunos, em que o professor deve 
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estruturar e guiar as actividades dos alunos na sala de aula, sem retirar o espaço 

essencial para os alunos tomarem iniciativas e terem um papel activo. Como refere 

Brown (1992), “é mais fácil falar acerca [desta] aprendizagem guiada do que fazê-la. 

Requer juízo clínico para saber quando intervir. Os professores bem sucedidos devem 

comprometer-se continuamente no diagnóstico permanente da compreensão dos 

estudantes. Devem ser sensíveis a sobreposições de zonas de desenvolvimento próximo, 

onde os estudantes estão maduros para novas aprendizagens”. Repare-se que a 

mediação aparece intimamente ligada com a avaliação. De facto, a evolução das 

aprendizagens dos alunos tem de ser continuamente monitorizada, para que se possa 

actuar de modo a contribuir para o desenvolvimento das mesmas. Esta função de 

avaliação, simultaneamente diagnóstica e formadora, é parte integrante do processo de 

ensino. A mediação, como processo de comunicação que é, deve acomodar 

naturalmente esta função de avaliação permanente ou, para usar uma metáfora em voga, 

“em linha” (on-line). 

Um problema, que é referido por Polman e Pea (op. cit.), é que em qualquer sala 

de aula os alunos diferem em termos dos níveis de auxílio e apoio de que necessitam. 

Joga-se aqui um equilíbrio frágil que pode ser difícil de atingir e manter. 

A aplicação prática deste tipo de mediação é particularmente difícil porque o 

professor tem de gerir um equilíbrio muito precário entre o controlo que pode (e deve) 

exercer e os espaços e a iniciativa que concede aos alunos. Esta situação gera 

normalmente desconforto e ansiedade nos professores, que só serão ultrapassados com 

alguma prática. 

 

2.4. A aprendizagem dos conceitos físicos 

Lopes (2002: 30), com base em Weil-Barais (1995) e Vergnaud (1987), 

considera que os conceitos físicos e os respectivos campos conceptuais, se desenvolvem 

em resultado do alargamento e do enriquecimento concomitante de: 

i. O seu campo questiono-experimental (novos objectos, novos 

acontecimentos, tomar em consideração novas questões teóricas ou 

experimentais e novas habilidades manuais ou técnicas; estes aspectos 

permitem a diferenciação dos invariantes – invariância em certas 

condições e não noutras). 
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ii. Os seus invariantes (novas habilidades mentais na utilização dos 

conceitos: novas propriedades, relações mais complexas, operações 

mentais mais complexas). 

iii. A progressiva utilização de novos sistemas simbólicos para representar, 

comunicar e operar os conceitos do campo conceptual. 

iv. A utilização de novas formas de modelização (construção e apropriação 

de novas formas de representação conceptual que permitam previsões 

mais rigorosas e precisas, um controlo mais eficaz sobre a experiência e 

sobre a própria representação conceptual). 

v. O reforço da coerência do campo conceptual, aumentando a coordenação 

de campos conceptuais separados e reforçando a consistência da estrutura 

global. 

A consideração destas cinco dimensões da construção e/ou utilização dos 

conhecimentos físicos permite perspectivar desde já um suporte teórico para a avaliação 

da qualidade da aprendizagem em Física. 

No entanto, como refere o próprio Lopes (2002: 30), estas dimensões referem-se 

sobretudo à vertente individual da construção conceptual. A vertente social, de que já 

foi destacada a mediação, não pode ser esquecida. Por outro lado, esta vertente social 

não se refere apenas à interacção professor-aluno, mas também entre alunos, dentro e 

fora da escola. Isto é realçado por Silva (1999: 182), ao referir que os critérios de 

validação de conhecimentos por parte dos alunos têm muito a ver com a sua validação 

pelos colegas e com o modo como tais conhecimentos resistem e se revelam úteis no 

dia-a-dia social, dentro e fora da escola. 

Outra componente importante da vertente social da construção conceptual é a da 

história dos conhecimentos físicos (veja-se, por exemplo, Arons, 1997: 358-362). 

 

2.5. Contexto de Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior 

A concepção de aprendizagem que se tem vindo a apresentar implica que os 

professores têm de estar conscientes das suas próprias concepções de ensino e de 

aprendizagem e dos resultados que elas produzem. A complexidade desta concepção de 

aprendizagem e as diferenças marcantes relativamente a concepções mais simplistas 

(mas ainda prevalecentes) a tal obriga, se os professores pretenderem evoluir e melhorar 
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a qualidade das aprendizagens que promovem. Por outro lado, como se verá mais 

adiante, existem investigações que mostram que as concepções de ensino e de 

aprendizagem dos professores (sejam elas explícitas ou implícitas) influenciam 

decisivamente o resultado das aprendizagens dos seus estudantes. A importância deste 

conhecimento no ensino de Física no primeiro ano da universidade é demonstrada, por 

exemplo, no trabalho de Gunstone e White (1997). 

Há contribuições importantes na literatura sobre ensino e aprendizagem no 

Ensino Superior que podem ajudar os professores a clarificar as suas concepções de 

ensino e de aprendizagem. Por outro lado, nesta literatura há também ideias e 

ferramentas que podem ser úteis para os professores se aperceberem da importância de 

aferir as percepções que os alunos desenvolvem do ambiente de aprendizagem em que 

estão inseridos e da influência destas nas abordagens à aprendizagem que os alunos 

adoptam. Estas percepções e abordagens dos alunos são factores importantes para o 

sucesso das aprendizagens e estão intimamente relacionadas com as concepções de 

ensino e de aprendizagem dos professores. 

De entre as contribuições referidas são de salientar as de Ramsden (1992), de 

Biggs (1999), e de Prosser e Trigwell (1999). Comum a estes autores é a utilização de 

um modelo que considera a situação dos alunos que entram num dado contexto de 

aprendizagem como envolvendo as suas experiências anteriores, as suas percepções, as 

suas abordagens e os resultados dessa aprendizagem. Todos estes factores estão 

interrelacionados e presentes na mente do aluno, embora algumas componentes possam 

estar em primeiro plano e outras em planos mais secundários. 

Dada a relativa simplicidade deste modelo, ele pode ser útil para clarificar 

melhor os aspectos práticos a que os professores têm de prestar atenção, pelo que se 

descreve o modelo nas secções que se seguem. 

Este modelo é perfeitamente consentâneo com a concepção de aprendizagem 

que tem sido apresentada até aqui. São contribuições de sub-comunidades de 

investigação e intervenção educacionais em larga medida distintas, em termos das suas 

origens, formação, revistas em que publicam, etc., mas que perseguem objectivos 

comuns, sendo o principal contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e das 

aprendizagens que este promove. 
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2.5.1. Caracterização das abordagens dos estudantes à 
aprendizagem 

Com base em investigações anteriores de Marton e Säljö (1976), de Svensson 

(1976) e de Entwistle et al. (1979), que mostraram as diferenças de abordagem dos 

estudantes à aprendizagem, actualmente encontram-se descritos de forma explícita na 

literatura (por exemplo, Marton & Säljö, 1997; Prosser & Trigwell, 1999: 90-92) três 

tipos de abordagem: superficial, profunda e de “elevado rendimento”. 

A abordagem superficial baseia-se num princípio orientador, ou intenção, do 

estudante que é extrínseco ao propósito da tarefa de aprendizagem proposta, tal como 

foi idealizado pelo professor. A estratégia que emerge nesta abordagem consiste em 

aparentar satisfazer as exigências da tarefa, investindo o mínimo de tempo e de esforço. 

Esta abordagem é muitas vezes associada à “aprendizagem” por memorização, ao 

“decorar” informação. No entanto, é necessário algum cuidado ao generalizar afirmando 

que a memorização corresponde a uma abordagem superficial. Isto é verdade se a 

memorização servir apenas para posteriormente reproduzir o que foi memorizado, sem 

qualquer preocupação com a sua compreensão. Por outro lado, pode acontecer que a 

memorização esteja ao serviço de fins mais coerentes com uma verdadeira 

aprendizagem. Acontece frequentemente os estudantes recorrerem à memorização de 

informação entretanto compreendida, nomeadamente para assegurar que a recordam em 

situações de grande tensão, como por exemplo, para um exame final ou durante o ensaio 

duma peça de teatro. Obviamente, nestes casos não estamos perante uma abordagem 

superficial. Tang (1991) designa este tipo de memorização como “memorização 

profunda”. 

A abordagem profunda, por outro lado, baseia-se no interesse pelo assunto a que 

se refere a tarefa de aprendizagem e a estratégia usada visa maximizar a compreensão. 

O mais importante é, portanto, o significado subjacente, as ideias principais, os temas e 

os princípios, mais do que quaisquer pormenores sem suporte conceptual. 

A abordagem de “elevado rendimento” (achieving approach, no original) radica 

numa intenção de obter o melhor resultado possível. Nomeadamente no contexto da 

aprendizagem escolar, os estudantes que adoptam esta abordagem pretendem conseguir 

as melhores classificações finais que forem possíveis. Tal como no caso da abordagem 

superficial, no centro não está a tarefa de aprendizagem em si, mas sim o 

reconhecimento pelo elevado desempenho alcançado. Estamos, portanto, novamente 
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perante uma motivação extrínseca. Neste tipo de abordagem, a estratégia usada consiste 

em organizar o tempo e os restantes recursos no sentido de maximizar a eficiência. 

A abordagem de elevado rendimento aparece muitas vezes combinada com as 

outras duas, usando-se designações como abordagem profunda de elevado rendimento 

(deep-achieving approach) e abordagem superficial de elevado rendimento (surface-

achieving approach). A primeira parece ser a que resulta melhor (Biggs, 1987), 

correspondendo a uma aprendizagem com qualidade e, simultaneamente, com bons 

resultados escolares (boas classificações nas disciplinas). 

Uma questão pertinente que se coloca de imediato é: se a abordagem profunda é 

a única que permite chegar à compreensão dos assuntos a estudar, como é que se pode 

levar os estudantes a mudar e passar a adoptar este tipo de abordagem? 

Uma conclusão que extraem Marton e Säljö (1997), com base em diversos 

estudos (em particular Fransson, 1977), é que, se pretendermos promover junto dos 

estudantes uma abordagem profunda, teremos de manter em mente os interesses dos 

próprios estudantes (a sua motivação intrínseca) e, simultaneamente, tentar eliminar 

todos os factores que possam induzir uma abordagem superficial (irrelevância, ameaça e 

ansiedade). 

 

2.5.2. Modelo explicativo das abordagens à aprendizagem 

Prosser e Trigwell (1999: 16-20) desenvolveram um modelo da aprendizagem 

do estudante, que designaremos por modelo básico da aprendizagem (Cravino & Lopes, 

2003) em substituição da designação original: constitutionalist. 

Este modelo enquadra, teoricamente, todos os aspectos referidos na secção 

anterior e pode ser representado através da figura 2.1, onde a caixa interior representa a 

experiência de aprendizagem de um estudante individual. Descreve o que os autores 

designam como a situação de aprendizagem de um estudante num contexto de ensino e 

de aprendizagem. Quando um estudante entra num contexto de aprendizagem (a caixa 

exterior, que representa aquilo que podemos designar por mundo de ensino e 

aprendizagem), a interacção entre o estudante e este contexto constitui uma situação de 

aprendizagem única para este estudante (representada pela caixa interior e pelo seu 

conteúdo). A situação será diferente para cada estudante mesmo que possam estar no 

mesmo contexto. A razão para tal é que a situação é constituída pela interacção entre o 

estudante e o contexto de aprendizagem, o que envolve as experiências anteriores do 
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estudante, as suas percepções, as suas abordagens e os resultados da sua aprendizagem, 

todos interrelacionados e simultaneamente presentes na sua mente. No fundo, cada 

estudante tem uma percepção única da sua situação, que não pode ser descrita 

independentemente do estudante em particular e do seu contexto. 

 
Figura 2.1: Modelo básico da aprendizagem de Prosser e Trigwell 

(Prosser & Trigwell, 1999: 17) 
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As relações entre os diversos elementos presentes na mente do estudante não são 

sequenciais ou causais, são concomitantes. Todos os aspectos da situação do estudante 

irão estar permanentemente presentes na mente dele, embora num dado momento alguns 

aspectos possam estar em primeiro plano, enquanto outros estarão presentes em planos 

mais secundários. 

Este modelo básico da aprendizagem explicita a variação que existe nos actos 

individuais de aprendizagem, em termos do que está presente na mente de cada 

estudante em particular. Assim, variações na percepção da sua situação e variações nas 

suas experiências anteriores, levam o estudante a invocar, ou trazer para primeiro plano 

na sua mente, aspectos que levam a variações nas abordagens à aprendizagem e a 

variações na qualidade do resultado da aprendizagem. 

Assim, uma tarefa central do ensino consiste em determinar as percepções que 

os estudantes formam da sua situação de aprendizagem. Estão descritos na literatura 

diversos questionários desenvolvidos para este efeito e amplamente testados, como por 

exemplo: o SPQ (Study Process Questionnaire, ver Biggs, 1987), o ASI (Approaches to 

Study Inventory, ver Entwistle, 1988) e o CEQ (Course Experience Questionnaire, ver 

Ramsden, 1991). 
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Estes questionários permitem avaliar as percepções que os estudantes formam da 

respectiva situação de aprendizagem e as abordagens que adoptam. Esta informação, 

devidamente ponderada, pode contribuir para o professor realizar alterações no ensino 

no sentido de promover percepções e abordagens dos estudantes à aprendizagem mais 

próximas das idealizadas pelo professor. 

Para além disso, é necessário não esquecer a relação entre a abordagem do 

professor ao ensino e a abordagem dos respectivos alunos à aprendizagem. Esta relação 

pode ser descrita sucintamente, com base na terminologia empregue por Entwistle 

(2002), do seguinte modo (Prosser & Trigwell, 1999: 158-159): 

• a abordagem profunda à aprendizagem está associada com uma 

abordagem ao ensino descrita como orientada para a aprendizagem do 

estudante; 

• a abordagem superficial à aprendizagem está associada com uma 

abordagem ao ensino descrita como orientada para o ensino do professor. 

Para monitorizar a abordagem do professor ao ensino pode usar-se um 

questionário, desenvolvido por Prosser e Trigwell (1999: págs. 176-179), chamado 

“Inventário de Abordagens ao Ensino” (“Approaches to Teaching Inventory” – ATI – 

no original). Esta monitorização pode ser útil para ajudar o professor a centrar 

progressivamente o seu ensino na aprendizagem do estudante. 

Estes instrumentos de diagnóstico, embora possam ser de grande utilidade 

prática para o professor, não são passíveis de uma aplicação frequente. Em situações 

reais de ensino, não parece realista utilizar os questionários para determinar as 

abordagens dos estudantes à aprendizagem mais do que uma ou duas vezes ao longo 

dum semestre ou ano lectivo. Para além de serem inquéritos relativamente longos e de 

análise algo demorada, as percepções dos estudantes e as abordagens que adoptam só se 

tornam claras ao fim de algum tempo. 

A informação recolhida com base em inquéritos aplicados no final da unidade 

curricular (disciplina semestral ou anual) é particularmente importante porque reflecte 

as percepções formadas relativamente ao todo que é a unidade curricular. Esta 

informação permite ao professor diagnosticar desajustes entre os seus objectivos e as 

percepções que os alunos realmente formaram relativamente ao processo de ensino e as 

abordagens à aprendizagem efectivamente adoptadas. Uma vez que a melhoria do 

ensino é um processo necessariamente contínuo e permanentemente em evolução, com 

base nestes diagnósticos o professor pode pensar, fundamentar e executar alterações 

 
24



futuras ao modo como conduz o ensino. Designadamente, alterações que levem os 

estudantes a percepcionarem o ambiente de aprendizagem de modo a adoptarem 

abordagens à aprendizagem susceptíveis de maior sucesso. 

Deve salientar-se que os inquéritos referidos não são os únicos modos de avaliar 

as percepções dos estudantes acerca do ensino e as suas abordagens à aprendizagem. De 

facto, uma vez que o professor conheça o essencial deste modelo básico da 

aprendizagem, pode e deve utilizar este conhecimento e incorporá-lo na mediação que 

conduz no dia a dia da sala de aula. Para além disso, a comunicação fora da sala de aula 

pode também ter um papel essencial. As conversas informais e os momentos de 

aconselhamento, por exemplo durante o atendimento individualizado ou em pequenos 

grupos, podem contribuir para o professor ir aferindo as percepções e as abordagens dos 

estudantes. A vantagem é que esta informação é muito mais imediata e permite que o 

professor faça ajustes e vá conferindo os seus efeitos, sem necessidade de esperar pelo 

final do semestre ou do ano lectivo. 

Este modelo básico da aprendizagem tem a virtude de ser relativamente simples 

e permitiu que alguns autores produzissem literatura que pode ser útil para melhorar as 

práticas de ensino, mesmo que os professores não conheçam as contribuições que foram 

sendo incorporadas nas secções anteriores deste enquadramento teórico (e mais algumas 

que ainda se seguirão). Um exemplo é o livro escrito por Ramsden (1992), já um 

clássico nalguns países, nomeadamente no Norte da Europa e na Austrália, utilizado na 

formação de docentes do Ensino Superior. Outro exemplo, mais recente, é o livro de 

Biggs (1999). A vantagem desta literatura é a sua orientação para a prática quotidiana 

do professor do Ensino Superior. Embora sem especificidade de ordem disciplinar, estas 

obras explicam os princípios básicos dum bom ensino, com ênfase nas questões ligadas 

ao relacionamento entre professor e estudantes, à definição de objectivos de 

aprendizagem, à avaliação e à recolha e fornecimento de informação relevante acerca da 

aprendizagem de cada estudante, à independência e envolvimento activo dos estudantes. 

Esta sub-comunidade de investigação educacional tem como objectivos tentar 

compreender o ensino e a aprendizagem no contexto do Ensino Superior e estabelecer 

princípios para melhorar a prática desse ensino, sem preocupações de índole disciplinar. 

Estes objectivo são consentâneos com os da comunidade de investigação em Didáctica 

da Física ou das Ciências. A diferença fundamental é o enfoque disciplinar que é 

importante nesta comunidade. Por outro lado, a comunidade da Didáctica das 

Ciências/da Física não centra a sua investigação num nível de ensino específico e os 
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enquadramentos teóricos que lhe servem de base tendem a ser mais abrangentes, 

recorrendo a conhecimentos não só da Psicologia, mas também da Sociologia, da 

Epistemologia, das Ciências da Cognição e da Filosofia. Devido a estas especificidades, 

as contribuições de ambas as comunidades complementam-se bem e potenciam avanços 

importantes na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem das Ciências no 

Ensino Superior. 

 

2.6. Experiências reportadas na literatura 

A literatura específica relativa ao ensino da Física Introdutória no Ensino 

Superior conta com um conjunto de contribuições, quer sobre a forma de artigos que 

relatam investigações nesta área, quer sobre a forma de obras de síntese (artigos ou 

livros) sobre esta temática. 

Dentre as obras de síntese podem enumerar-se dois livros em particular: Arons 

(1997) e Redish (2003). 

O primeiro é essencialmente um livro sobre conceitos de Física e as dificuldades 

na sua aprendizagem. Não aborda explicitamente as questões de como ensinar estes 

conceitos. No entanto, no final de cada capítulo, são propostas algumas questões para 

testes e trabalhos de casa. Para além disso, os dois últimos capítulos da Parte I da edição 

citada abordam, respectivamente, as questões mais abrangentes da literacia científica e o 

desenvolvimento do pensamento crítico. A sua utilidade é inquestionável para qualquer 

professor de Física, quer para desenvolver os seus conhecimentos acerca dos diversos 

temas, quer para tomar conhecimentos de dificuldades conhecidas nas aprendizagens 

desses mesmos temas. Há todo um manancial de informação que não se encontra em 

manuais de Física para o ensino e perspectivas, nomeadamente históricas, 

verdadeiramente interessantes e potencialmente úteis para planear o ensino. A Parte II é 

ainda um excelente recurso, por ser constituída exclusivamente por questões para 

colocar aos estudantes. 

O segundo livro é substancialmente diferente. Já não é essencialmente um livro 

de Física, mas sim um livro sobre como se aprende e como se pode ensinar eficazmente 

Física. Embora o autor proponha um pacote específico para o ensino da Física (“The 

Physics Suite”), apenas lhe dedica o último capítulo. Os restantes nove capítulos 

abordam temas relativos ao modo como se aprende, às questões da avaliação dos 
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estudantes, aos métodos de ensino e à avaliação do próprio ensino. Começa por ser 

abordada a cognição em geral e aspectos relacionados com a aprendizagem em 

particular, sendo propostos em seguida um conjunto de princípios para guiar o ensino, 

respectivamente: o construtivismo, a importância do contexto, a necessidade de 

gradualismo na aprendizagem, a natureza idiossincrática do indivíduo e o princípio da 

aprendizagem social. Segue-se um capítulo dedicado às expectativas, à metacognição e 

aos aspectos afectivos no ensino. A avaliação é abordada nos dois capítulos seguintes: 

num deles é analisada a avaliação dos alunos e no outro a avaliação do próprio ensino. 

Os restantes capítulos tratam de questões específicas relativas a modelos de currículo e 

a métodos de ensino. 

As duas obras complementam-se e podem ser úteis para informar bem qualquer 

profissional que pretenda melhorar o modo como ensina Física, em particular Física 

Introdutória na Universidade. 

Um artigo de síntese, publicado recentemente em português, também da autoria 

de Arons (2003), é particularmente valioso, quanto mais não seja pela sua concisão e 

clareza na explicação de algumas questões centrais, que também são comuns ao nosso 

quadro teórico. Designadamente, a necessidade de obter feedback adequado dos alunos 

acerca do ensino e da respectiva experiência de aprendizagem, a importância da 

actividade dos alunos (com ênfase na actividade mental), a questão do ritmo a que se 

processam as aprendizagens, a necessidade de revisitar os assuntos e de utilizar 

contextos variados (que designa por ensino em espiral) e a importância de os alunos 

reinterpretarem (utilizando as suas próprias palavras) para conseguir apropriar 

correctamente conceitos e raciocínios. 

Outra contribuição importante, também em português, é o livro de Silva (1999). 

Esta obra apresenta uma abordagem diferente, começando com uma síntese da evolução 

das ideias sobre ensino e aprendizagem de Ciências (op. cit., capítulo 3) e, em 

particular, a evolução da Didáctica da Física nos últimos 25 anos do século XX (op. cit., 

capítulo 4). Silva adopta uma perspectiva que o próprio designa como “social-

construtivista e ecológica [no sentido da ecologia conceptual de Toulmin (1977)]” (op. 

cit., capítulo 5), centrando a sua discussão na questão da evolução conceptual no ensino 

e na aprendizagem de Física, com base nos contributos teóricos que revê ao longo de 

boa parte do livro e na sua própria experiência de investigação em Didáctica. Para além 

disso, o autor propõe uma modelização didáctica, apresenta as linhas orientadoras que 
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usou na organização dos processos de ensino e aprendizagem para a implementação na 

prática desta modelização didáctica (op. cit., capítulo 6). 

Para além destas obras de síntese, há um vasto conjunto de artigos publicados 

em revistas da especialidade (International Journal of Science Education, Science 

Education, Enseñanza de las Ciencias e, principalmente, American Journal of Physics, 

The Physics Teacher e Physics Education), bem como alguns livros, que reportam 

experiências e investigações relacionadas com o ensino da Física Introdutória na 

Universidade. 

Estas contribuições podem dividir-se essencialmente em três tipos: 

i. Num primeiro tipo, as propostas vão no sentido de deslocar o ensino da 

sala de aula convencional para um ambiente para próximo do laboratório: 

as aulas teóricas (lectures) não existem ou têm uma expressão reduzida, 

os trabalhos práticos não têm protocolos rígidos, estando mais próximos 

do conceito já referido de investigação dirigida proposto por Gil Pérez et 

al. (1999). Exemplos deste tipo de propostas são: Physics by Inquiry 

(McDermott et al., 1996), Workshop Physics (Laws, 1991), Physics 

Studio (Wilson, 1994) e SCALE-UP (Student-Centered Activities for 

Large Enrollment Classes Undergraduate Programs, informação 

disponível na Internet em http://www.ncsu.edu/PER/). Outras propostas, 

menos abrangentes que as anteriores, relacionadas essencialmente com 

inovações no trabalho experimental são: Tools for Scientific Thinking 

(Sokoloff & Thornton, 1993), Socratic Dialogue Inducing (SDI) Labs 

(Hake, 1992) e RealTime Physics (Laws et al., 1995). 

ii. Um segundo tipo de contribuições concentra-se na introdução de 

melhorias no formato tradicional da aula teórica, nomeadamente 

procurando aumentar a interactividade e fomentando uma aprendizagem 

mais activa dos estudantes. Alguns exemplos deste tipo de propostas: 

Peer Instruction e ConceptTests (Mazur, 1997), Just-in-Time Teaching 

(Novak et al., 1999; na Internet em http://www.jitt.org), Interactive 

Lecture Demonstrations (Sokoloff & Thornton, 1997) e Road Map 

Demonstrations (Buncick et al., 2001). 

iii. O terceiro tipo de contribuições tenta também melhor a aprendizagem 

conceptual com alterações mínimas à organização tradicional baseada 

nas aulas teóricas, mas assenta em modificações introduzidas nas aulas 
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teórico-práticas (recitation classes). Exemplos de propostas deste tipo 

são: Cooperative Problem Solving (Heller et al., 1992), Tutorials in 

Introductory Physics (McDermott et al., 1994) e Activity-Based Physics 

(ABP) Tutorials (Redish, 2004). 

O primeiro destes três tipos de contribuições é o que está mais próximo do que é 

proposto no nosso quadro teórico. No entanto, a ênfase colocada no trabalho 

experimental e as exigências em termos de recursos podem tornar difícil a adaptação 

destas propostas às condições reais de ensino existentes na maioria das universidades. 

Apesar disso, é possível adaptar algumas destas propostas ou ideias e incorporá-

las no ensino de uma disciplina de Física Introdutória. Aliás, isso mesmo é proposto por 

Redish (2003) no livro em que apresenta o que designa por Physics Suite, que não é 

mais do que um programa que integra diversas contribuições num todo coerente e 

fundamentado teoricamente. A Physics Suite engloba (Redish, op. cit.: 183-188), para 

além de um livro de texto específico, algumas das propostas citadas atrás 

(designadamente RealTime Physics, Interactive Lecture Demonstrations, ABP 

Tutorials), sendo ainda compatível com a utilização de boa parte das restantes propostas 

(Peer Instruction, Just-in-Time Teaching e Interactive Lecture Demonstrations, por 

exemplo). 

Para além destas contribuições isoladas e da possibilidade de adaptar uma ou 

mais propostas ao caso particular do ensino que cada professor tem de realizar, existe 

ainda um projecto de reforma curricular cuja importância não pode ser ignorada. Trata-

se do Introductory University Physics Project (IUPP), projecto patrocinado 

conjuntamente pelo American Institute of Physics (AIP), American Association of 

Physics Teachers (AAPT), American Physical Society (APS), e pela National Science 

Foundation (NSF). O objectivo deste projecto é desenvolver e promover novos modelos 

para o ensino da Física Introdutória na Universidade. A fase inicial do projecto produziu 

um conjunto de recomendações genéricas para o desenvolvimento e implementação dos 

novos modelos de disciplinas de Física Introdutória. São de salientar duas 

recomendações em particular (Rigden et al., 1993): a necessidade de reduzir a 

quantidade de conteúdos leccionados relativamente ao status quo e a importância de 

utilizar contextos que dêem coerência aos conteúdos. Estas são duas preocupações 

essenciais já abordadas neste texto. Do IUPP têm resultado diversos modelos de 

disciplinas de Física Introdutória (ver Rigden et al., 1993) e os resultados da avaliação 

das respectivas implementações em sala de aula têm vindo a ser publicados (Di Stefano 
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1996a, 1996b; Coleman et al., 1998). Para além disso, a AAPT, a APS e o AIP têm 

desenvolvido diversos esforços no sentido de divulgar os princípios essenciais do IUPP 

e as experiências entretanto desenvolvidas, designadamente organizando e patrocinando 

palestras e workshops. 

 

2.7. O enquadramento teórico e a prática do ensino da Física 
no Ensino Superior 

O quadro teórico que tem vindo a ser apresentado permite identificar, desde já, 

um conjunto de recomendações ou linhas de acção para a prática do ensino da Física no 

Ensino Superior. Destas, algumas foram já abordadas, mas é conveniente analisá-las do 

ponto de vista da prática de ensino. Outras recomendações ou linhas de acção decorrem 

do quadro teórico, mas não foram descritas de uma forma explícita, pelo que é altura de 

o fazer. 

Assim, podem sintetizar-se as recomendações ou linhas de acção para a prática 

do ensino da Física no Ensino Superior nas seguintes afirmações: 

1. O ensino tem de ser centrado na aprendizagem do estudante; 

2. O ensino tem de ser interactivo; 

3. O ensino tem de ser baseado em abordagens progressivas, de permanente 

recorrência e recontextualização dos conceitos; 

4. O tipo de tarefas propostas em sala de aula condiciona de forma 

significativa as aprendizagens; 

5. A selecção dos conteúdos deve obedecer a critérios multidimensionais, 

para além do encadeamento lógico dos assuntos; 

Seguidamente, analisa-se em mais detalhe cada uma destas afirmações, 

clarificando as consequências para a prática de ensino da Física no Ensino Superior. 

2.7.1. O ensino tem de ser centrado na aprendizagem do estudante 

O princípio fundamental que deve orientar o ensino, seja a que nível for, é a 

noção de que o estudante é o sujeito epistémico da estrutura da situação de 

conhecimento em contexto educativo (Lopes, 2004: 65). Dito de outro modo, o 

estudante é o responsável primeiro pela construção do seu conhecimento científico. 

Consequentemente o ensino tem de estar centrado na aprendizagem do estudante, por 
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oposição a centrado no ensino do professor. Esta asserção pode ser considerada como 

um ponto de partida, com um estatuto epistemológico de pressuposto teórico, e é 

plenamente assumida como tal. Este pressuposto tem raízes numa perspectiva 

construtivista da aprendizagem, que comporta como principal consequência a 

necessidade de centrar qualquer processo de ensino no aluno. Esta perspectiva da 

aprendizagem e do ensino, em particular no ensino das ciências, está suficientemente 

consolidada para se poder falar, pelo menos na comunidade de investigação, de 

consenso construtivista (Gil Pérez, Carascosa Alís et al., 1999). Prova disto mesmo é a 

vasta investigação reconhecida em revistas internacionais, em livros colectivos (por 

exemplo: Tiberghien, Jossem & Barojas, 1998) e nos manuais (handbooks) entretanto 

publicados (Gabel, 1994; Fraser & Tobin, 1998; Richardson, 2002). No caso concreto 

do ensino de Física, esta perspectiva aparece também fortemente estabelecida, implícita 

ou explicitamente, na literatura (por exemplo: McDermott, 2001; Mestre, 2001; Redish, 

1999). 

Este princípio basilar é relativamente consensual, mas frequentemente não tem 

tradução efectiva na prática, no dia a dia das escolas, em particular das universidades. 

Um exemplo é o facto de a aula teórica* continuar a ser o modo de ensino mais utilizado 

no ensino universitário (Balcells & Martin, 1985: 21; Bireaud, 1995: 48). Aliás, este 

tipo de aula é o mais valorizado em termos de contabilização do tempo lectivo, 

designadamente para o cálculo das unidades de crédito das disciplinas e nas 

distribuições de serviço docente dos professores universitários. Este tipo de ensino, 

expositivo por excelência, é quase inteiramente centrado no professor e na informação a 

transmitir e pouco ou nada na aprendizagem dos estudantes. Esta, aliás, é normalmente 

avaliada apenas no exame final. 

Por outro lado, se o ensino tem de ser centrado no estudante, então a sua eficácia 

tem de ser analisada em termos das aprendizagens que promove. Isto coloca a avaliação 

dos alunos numa posição central. Se a avaliação apelar essencialmente à memorização 

de factos e à resolução de exercícios tradicionais (facilmente obtida por recurso a 

algoritmos treinados repetitivamente), pouco se poderá inferir das aprendizagens 

realmente conseguidas pelos alunos (McDermott, 2001; Kim & Pak, 2002). Para além 

disso, uma avaliação deste tipo tende a condicionar os estudantes no sentido de 

                                                 
* Usa-se esta designação em vez de “lição magistral” que, em Portugal, caiu em desuso. No entanto, a 
essência do método permanece. 
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adoptarem abordagens superficiais, o que reforça a probabilidade de obterem 

aprendizagens pouco significativas (Ramsden, 1992: 67-68). 

 

2.7.2. A interactividade no ensino 

Decorre da asserção do ponto anterior, e tem sido demonstrado pela 

investigação, que o ensino tem de ser interactivo para se conseguirem aprendizagens de 

qualidade. De facto, inúmeros são os autores que afirmam a necessidade do ensino ser 

mais interactivo e que têm tentado implementar experiências para o conseguir. A título 

de exemplo, podem citar-se os seguintes estudos relativos ao ensino da Física no Ensino 

Superior: Sokoloff & Thornton (1997), Hake (1998), Booth & James (2001), Crouch & 

Mazur (2001), Meltzer & Manivannan (2002). 

A necessidade de interactividade no ensino decorre naturalmente do quadro 

teórico apresentado e da concepção de aprendizagem como um processo sócio-

construtivista. No nosso quadro teórico a mediação tem um papel particularmente 

importante no ensino. Como já foi referido, é essencialmente através da mediação que o 

professor pode contribuir para a aprendizagem dos seus estudantes, num processo que é 

naturalmente interactivo. 

Na literatura, os esforços relativos ao aumento da interactividade do ensino 

aparecem como uma necessidade sentida pelos próprios professores, até porque na 

generalidade dos estudos os modos mais interactivos apresentam resultados facilmente 

detectáveis, nomeadamente por comparação com os modos tradicionais (e mais 

passivos) de ensinar (ver em particular Hake, 1998). 

A interactividade aparece normalmente ligada à noção de que é necessária a 

actividade do estudante para que este aprenda. Esta noção, embora mais simplista do 

que a apresentada no nosso quadro teórico, aponta na direcção certa. No entanto, pode 

haver tendência para pensar que basta a actividade dos estudantes, normalmente 

associada a trabalho experimental, pelo que é importante salientar que a interactividade 

deve ser feita tanto com a cabeça -"heads-on"- como feita com as mãos -"hands-on"- 

(Hake, 1998). 

As alterações introduzidas no ensino no sentido de aumentar a interactividade 

variam muito. Grande parte dos estudos realizados procuram aumentar a interactividade 

do modo mais tradicional de ensinar: a aula teórica (lecture, nesta literatura de origem 

anglo-saxónica). Os estudos citados no início desta secção, com excepção do realizado 
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por Hake, são exemplos de intervenções deste tipo. Alguns estudos abordam a 

interactividade do ponto de vista da introdução de componentes tecnológicas, como 

software interactivo ou a utilização da Internet. Outros ainda tentam aumentar a 

interactividade nos trabalhos experimentais ou nas aulas tutoriais ou de resolução de 

problemas. Alguns exemplos foram já citados na secção 2.6, quando se referiram 

algumas das contribuições mais relevantes da literatura sobre ensino da Física 

Introdutória no Ensino Superior. 

 

2.7.3. A importância dos contextos e a necessidade de permanente 
recorrência e recontextualização dos conceitos 

O quadro teórico apresentado mostra que, pela natureza intrínseca dos 

conhecimentos científicos, a sua aprendizagem não pode ser feita de forma 

descontextualizada e com um elevado nível de generalização à partida. No entanto, é 

desta forma que a Física é normalmente ensinada. Na verdade, como já foi referido, o 

desenvolvimento dos campos conceptuais associados aos conceitos físicos implica o 

enriquecimento do respectivo campo questiono-experimental (Weil-Barais, 1995) e o 

reforço da coerência de cada campo conceptual (Vergnaud, 1987). Isto consegue-se 

expondo o aprendente a novos objectos, circunstâncias e acontecimentos, promovendo 

deliberadamente a coordenação entre campos conceptuais distintos e o reforço da 

estrutura conceptual global. Daqui se conclui que os contextos são da maior importância 

e que a estruturação conceptual tem de ser construída gradualmente, sendo impossível a 

sua simples transmissão. 

É importante explicar o que se entende por contexto. Normalmente, o 

significado associado é o de ambiente local, onde decorre o ensino. Esta noção é 

demasiado restritiva e tem uma conotação estática, em que o estudante, o conteúdo e o 

contexto envolvente surgem analiticamente separados (Finkelstein, 2001). O contexto 

como ambiente onde decorre o ensino é importante, mas pode entender-se o contexto 

como algo mais abrangente. Uma análise etimológica revela que a palavra contexto tem 

como raiz o verbo latino contexere, que significa “entrelaçar, reunir tecendo” 

(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2002: 1061). Então, uma interpretação, mais 

apropriada ao caso do ensino, pode ser que contexto é “o que dá coerência às partes” 

(Finkelstein, op. cit.). Assim, o contexto é essencial no ensino dos conceitos de Física, 

quer como elemento motivador do estudante, quer como base que dá coerência aos 
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conceitos que se pretende ensinar. Deste modo, a selecção dos contextos a utilizar no 

ensino deve ser considerada de dois pontos de vista: o da relevância para o estudante e o 

da adequação aos conceitos a abordar. 

Para além disso, nesta perspectiva de dar coerência aos conceitos físicos a 

abordar no ensino, os contextos aparecem na sala de aula associados a situações físicas 

(objectos, circunstâncias ou acontecimentos susceptíveis de serem abordados 

cientificamente), propostas como pontos de partida para as tarefas a realizar, ou mesmo 

como parte integrante dessas tarefas. 

Os contextos podem ser utilizados no ensino a diversos níveis: o nível micro da 

tarefa particular (por exemplo, uma questão a que é necessário responder); o do 

ambiente em que esta tarefa irá decorrer (que remete para a noção de contexto como 

ambiente envolvente); e um nível mais macro, como tema unificador, que reúne 

diversas questões, tarefas e conceitos. O primeiro nível está ligado ao desenho de tarefas 

isoladas, que será abordado na secção seguinte. O contexto em termos de ambiente em 

que decorre o ensino é criado essencialmente através da mediação, que já foi abordada. 

A utilização de contextos mais abrangentes como elementos que dão coerência a um 

conjunto de conceitos tem sido estudada na literatura, quer em termos de impacto na 

motivação dos estudantes, quer como facilitadores da aprendizagem (para exemplos 

relativos a ensino de Física veja-se: Stinner, 1994; Whitelegg, 1996; Edwards, 2000; 

Häussler & Hoffmann, 2000). 

Os contextos são, portanto, essenciais no ensino como elementos motivadores e 

promotores de aprendizagens coerentes. Por outro lado, como explicitado no nosso 

quadro teórico a propósito da aprendizagem de conceitos científicos, é necessário 

desenhar abordagens progressivas, de permanente recorrência e recontextualização dos 

conceitos (Silva, 1999: 193). Como bem refere Arons (2003), “é necessário voltar 

repetidamente ao conceito ou raciocínio, após ter decorrido um certo tempo, em 

contextos diferentes e progressivamente mais ricos. [...] Os elementos-chave são tempo 

e contextos diferentes. [...] Se o contexto não for alterado, muitos alunos recorrem à 

memorização de procedimentos ou enunciados evitando os processos essenciais de 

raciocínio”. 
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2.7.4. O tipo de tarefas a propor em sala de aula 

Uma vez estabelecida a necessidade de utilizar contextos ricos e interessantes 

para os estudantes, no ensino dos conceitos de Física que se pretende abordar, é 

importante discutir o tipo de tarefas a propor em sala de aula. 

No Ensino Superior esta questão é particularmente importante porque o tipo de 

tarefas propostas costuma estar associado a tipos específicos de aulas. Assim, nas aulas 

teórico-práticas resolvem-se exercícios ou esclarecem-se dúvidas e nas aulas práticas 

realiza-se trabalho experimental. A noção de propor tarefas aos estudantes nas aulas 

teóricas é alheia ao método, embora alguns professores coloquem questões aos 

estudantes. No entanto, como já foi referido a propósito da mediação, estas questões são 

tipicamente de resposta conhecida, pelo que não constituem uma tarefa e a sua 

complexidade é muito reduzida. Paradoxalmente, a aprendizagem conceptual é 

normalmente associada às aulas teóricas. A ideia subjacente é que sendo os conceitos 

expostos nestas aulas é aí que se dá a sua aprendizagem. O nosso quadro teórico e 

inúmeros estudos publicados (entre os quais: Mazur, 1997; Arons, 2003) mostram que a 

aprendizagem conceptual não acontece, nem poderia acontecer, deste modo. 

As tarefas propostas desempenham um papel fundamental como 

desencadeadoras da acção do aluno (quer manual, quer intelectual). Como já foi 

referido, esta acção do aluno é essencial para a aprendizagem. 

O modo como se processa realmente a aprendizagem leva a questionar a 

distinção tradicional entre teoria, prática e problemas. Na investigação em Didáctica as 

designações mais próximas são, respectivamente: aprendizagem conceptual (geralmente 

associada a teoria, mas que engloba também, como já referido, o uso dos conceitos em 

diversos contextos), trabalho experimental e resolução de problemas (com as 

abreviaturas, respectivamente, AC, TE e RP). 

Uma contribuição recente que aponta neste sentido é a de Gil Pérez et al. (1999). 

A ideia base proposta neste artigo, com base num quadro teórico semelhante ao nosso, 

consiste em encarar a generalidade das tarefas de aprendizagem como problemas a 

estudar e a compreender e às quais há que procurar dar soluções. As diferentes 

actividades aparecem assim integradas num processo único de construção de 

conhecimentos científicos num determinado domínio, neste caso na Física. 

De acordo com estes autores, existe alguma vontade da parte dos professores em 

considerar as práticas laboratoriais como ocasiões para familiarizar os estudantes com o 
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trabalho científico e é relativamente simples conseguir que os professores questionem as 

práticas do tipo “receita” (isto é, os protocolos rígidos, que os estudantes têm 

tipicamente de executar) e adoptem propostas que ofereçam uma visão mais correcta da 

ciência (citam, como exemplos: Gené, 1986; Payá, 1991; González, 1994; Salinas, 

1994). Realçam, no entanto, que esta relativa facilidade esconde com frequência uma 

visão reducionista da actividade científica, que associa prioritariamente investigação a 

trabalho laboratorial. 

Relativamente à resolução de problemas, o que acontece normalmente é que os 

professores explicam soluções que são conhecidas e que, portanto, levantam poucas 

dúvidas e podem nem exigir tentativas. Consequentemente, os estudantes podem 

“aprender” as ditas soluções e repeti-las em situações praticamente idênticas (o que é 

frequentemente reforçado pelos livros de texto utilizados, que recorrem a enunciados de 

problemas típicos e repetitivos - os chamados problemas tipo “livro de texto”). No 

entanto, os estudantes assim não aprendem realmente a abordar um verdadeiro 

problema, o que é demonstrado pelo facto de qualquer pequena alteração no enunciado 

colocar dificuldades frequentemente insuperáveis, que se materializam em 

manipulações não significativas de dados, fórmulas e incógnitas e, em última análise, na 

incapacidade de resolver o problema (Ferreira et al., 1995). Em resumo, a resolução de 

problemas, tal como ocorre na maior parte das aulas de resolução de exercícios, resulta 

num “puro operativismo”, isto é, na memorização e aplicação, mais ou menos tentativa, 

de algoritmos previamente expostos pelos professores. Estamos perante algo que não 

pode, de todo, ser caracterizado como aprendizagem, de acordo com a concepção de 

aprendizagem que partilhamos e que, para além de tudo, demonstra ser ineficaz (Kim & 

Pak, 2002). 

A alteração deste estado de coisas passa, naturalmente, por colocar de parte a 

maioria dos exercícios padrão e desafiar os estudantes com problemas mais próximos da 

realidade, com enunciados que os estudantes considerem significativos, embora sempre 

adequados à maturidade dos seus conhecimentos. Na maior parte dos casos, os autores 

consideram que é possível transformar os problemas/exercícios “clássicos” em situações 

problemáticas abertas, sem dificuldades de maior, tal como Gil & Martínez-Torregrosa 

(1987) propõem. Este tipo de abordagem à resolução de problemas já tem sido posto em 

prática sistematicamente por diversos professores com resultados muito positivos, tanto 

no que diz respeito a uma melhoria na capacidade dos estudantes de enfrentar situações 

problemáticas (incluindo os problemas “clássicos”, típicos do ensino tradicional), como 
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no que se refere ao interesse que demonstram pela actividade, que os estudantes 

consideram agora muito mais criativa e satisfatória (Gil Pérez et al., 1999, citam como 

exemplos: Gil, Martínez-Torregrosa & Senent, 1988; Furió, Iturbey & Reyes, 1994). 

Estamos, nesta perspectiva, muito mais próximos de conseguir uma aprendizagem no 

sentido em que a definimos neste trabalho. 

Um pormenor importante a realçar é que esta proposta relativa à RP assemelha-

se à que foi defendida para o caso do TE, isto é, comporta um carácter mais próximo do 

que Gil Pérez et al. (1999) chamam investigação dirigida. Ou seja, em ambos os casos, 

o que se faz é trabalhar situações problemáticas abertas, tentando os estudantes, com a 

ajuda dos professores, obter respostas satisfatórias. 

Em resumo, a AC ocorrerá como consequência natural de estratégias de ensino 

que dirijam a aprendizagem para a construção e utilização de conhecimentos científicos 

através do tratamento de situações problemáticas abertas e, portanto, a divisão clássica 

entre tipos de aulas tem de ser superada. 

Gil Pérez et al. (1999) propõem, no artigo que temos vindo a citar, um quadro 

que pretende resumir as estratégias de ensino para uma aprendizagem entendida como 

investigação dirigida. Parece-nos útil reproduzir aqui este quadro, porque pode 

contribuir para clarificar o que foi dito anteriormente. 

 
Quadro 2.1: Estratégias de ensino para uma aprendizagem entendida como investigação 

dirigida (adaptado de Gil Pérez et al., 1999) 

1. Criar situações problemáticas que – tendo em conta as ideias, a visão do mundo, as capacidades e 
atitudes dos estudantes – gerem interesse e proporcionem uma concepção preliminar da tarefa. 

2. Propor aos estudantes o estudo qualitativo das situações problemáticas colocadas e a tomada de 
decisões para delimitar problemas precisos (ocasião para que comecem a explicitar funcionalmente as 
suas ideias) e começar a conceber um plano para o seu tratamento. 

3. Orientar o tratamento científico dos problemas planeados, o que inclui, entre outros: 

• a formulação de hipóteses, incluindo a tentativa de elaboração de conceitos, a elaboração de 
modelos ... (ocasião para as ideias prévias serem utilizadas para fazer previsões); 

• a elaboração de estratégias (incluindo, se for o caso, desenho de experiências) para comparar as 
hipóteses à luz do corpo de conhecimentos de que se dispõe; 

• a realização das estratégias e a análise dos resultados, considerando as previsões das hipóteses, e 
comparando-os com os obtidos por outros grupos de estudantes e pela comunidade científica, 
estudando a sua coerência com o corpo de conhecimentos ... 

4. Propor a utilização dos novos conhecimentos numa variedade de situações para tornar possível o seu 
aprofundamento e consolidação, pondo um ênfase especial nas relações CTS 
(Ciência/Tecnologia/Sociedade) que enquadram o desenvolvimento científico (propiciando, a este 
respeito, a tomada de decisões). 

Favorecer, em particular, as actividades de síntese (esquemas, resumos, mapas conceptuais...), a 
elaboração de produtos (susceptíveis de romper com abordagens excessivamente escolares – no sentido 
tradicional – e de reforçar o interesse pela tarefa) e a concepção de novos problemas. 
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2.7.5. A selecção dos conteúdos deve obedecer a critérios 
multidimensionais 

A questão da selecção dos conteúdos a abordar nas disciplinas de Física 

Introdutória nas universidades é frequentemente abordada de modo demasiado 

simplista. De facto, o que ocorre é que os conteúdos são normalmente seleccionados 

segundo um critério que é o do encadeamento lógico (interno) dos conceitos, e os 

grandes temas são normalmente sempre os mesmos. O outro grande critério para 

inclusão ou não de temas costuma ser o do tempo disponível. 

Estes critérios de selecção de conteúdos são reforçados pela organização da 

maioria dos livros de texto de Física para o Ensino Superior. Esta organização foi 

confirmada num estudo realizado com base nos livros de texto mais 

adoptados/recomendados nas disciplinas de Física Introdutória dos cursos de 

licenciatura em Biologia-Geologia (Ensino de) leccionadas nas universidades públicas 

portuguesas (Cravino & Lopes, 2002). Verifica-se que apenas um, dos quatro livros de 

texto analisados, tinha uma organização diferente dos conteúdos, subordinada a 

contextos. 

Estes critérios e as correspondentes escolhas reflectem, naturalmente, as crenças 

dos professores e as suas abordagens ao ensino: provavelmente, acreditam que o ensino 

funciona por simples transmissão de informação e adoptam, portanto, abordagens 

centradas no próprio ensino. 

No entanto, como já se viu, a aprendizagem não funciona deste modo. A 

utilização de contextos adequados e diversificados é essencial para a aprendizagem e, 

consequentemente, a escolha dos contextos a utilizar no ensino tem que ser tida em 

conta na definição dos conteúdos a leccionar. Para além disso, os contextos têm de ser 

significativos e interessantes para os estudantes. Isto não significa que o ensino, neste 

caso da Física, tenha de ser necessariamente instrumental. Não se trata de ensinar aos 

estudantes exclusivamente a Física que lhes poderá ser explícita e directamente útil para 

o resto da sua formação ou na vida profissional futura (necessidades, aliás, cada vez 

mais difíceis de prever). Trata-se de utilizar contextos que os estudantes percepcionem 

como interessantes e relevantes e que permitam a utilização dos conceitos que se 

pretende ensinar, em face dos objectivos de ensino estabelecidos. 

Contextos e conteúdos são interdependentes e ambos têm de ser considerados na 

definição do currículo. 
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Outro aspecto importante na selecção dos conteúdos é o do tempo necessário. 

Tornando a citar Arons (2003), “Os elementos-chave são tempo e contextos diferentes. 

[...] Aparentemente é necessário tempo para que as ideias abstractas sejam assimiladas. 

Sem ter decorrido um lapso de tempo suficiente, os efeitos serão apenas marginais.” O 

mesmo autor (Arons, 1997: 347) chama a atenção, referindo-se especificamente a 

estudantes do Ensino Superior, para a questão do ritmo, que “não [deve ser] demasiado 

rápido”, como condição para uma compreensão genuína de conceitos e teorias. 

Um ensino que pretenda desenvolver este tipo de aprendizagem nos estudantes 

tem de ter em consideração o tempo que é necessário para que a aprendizagem ocorra 

de facto, sem esquecer a necessidade de revisitar frequentemente e em contextos 

diversificados os conceitos que se pretende ensinar. É necessário gerir de modo 

adequado o conflito entre a quantidade e a qualidade do que pode ser realmente 

aprendido. Tipicamente, os programas das disciplinas de Física Introdutória no Ensino 

Superior são demasiado ambiciosos em termos da quantidade de temas e conceitos que 

se propõem abranger. Com elevada probabilidade, a adopção por parte dos estudantes 

de abordagens superficiais à aprendizagem terá como consequência maus resultados, 

quer em termos de sucesso escolar, quer em termos de qualidade das aprendizagens e de 

satisfação dos alunos com a sua experiência de aprendizagem. 

Outro problema que condiciona a selecção dos conteúdos, e o tempo disponível 

para estudar aprofundadamente os que são especialmente importantes, reside no modo 

como a Física é apresentada aos estudantes, designadamente a ênfase colocada nos 

métodos matemáticos (que os estudantes tipicamente ainda não dominam). Como refere 

Lindenfeld (2002), há o perigo de os professores se “enamorarem” excessivamente 

pelos métodos matemáticos, acabando por gastar pouco tempo nas bases físicas 

fundamentais destes conceitos. 

Não se defende aqui um ensino estritamente qualitativo, sem formulações 

matemáticas. Essencialmente, o nível de sofisticação do tratamento matemático deve ser 

adequado às capacidades dos estudantes. No entanto, deve frisar-se, como faz Silva 

(1999: 154) que uma “Física qualitativa não é necessariamente mais pobre, ou menos 

rigorosa, ou menos crítica, ou menos útil, que uma Física quantitativa baseada em 

pressupostos, regras e mecanismos apresentados como simples, mas insuficientemente 

criticados e imperfeitamente esclarecidos quanto aos seus limites de validade.” 
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2.8. O conceito de situação formativa como ferramenta de 
organização do ensino 

O conceito de situação formativa, desenvolvido por Lopes (2004: 164 e ss.), 

assente na formulação implícita de Astolfi et al. (2000), é uma ferramenta que pode ser 

de grande utilidade na organização prática do ensino. 

O conceito de situação formativa pretende explicitar aspectos-chave a ter em 

conta numa modelização didáctica que tem por principal intenção transformar objectos 

de ensino em aprendizagens consolidadas. Portanto, tem de considerar os saberes 

disponíveis dos alunos, de dar reais oportunidades aos alunos para tomarem a iniciativa. 

Em suma, tem de criar um ambiente que permita ao aluno aprender de forma 

progressiva e sustentada e utilizar esse conhecimento. 

O conceito de situação formativa (Lopes, 2004: 164 e ss.) utiliza e articula vários 

conceitos. Em rigor, é um campo conceptual (ver figura 2.2) que recorre a conceitos 

como: 

• “saberes disponíveis” dos alunos (Cachapuz et al., 2001); 

• “situação física” (Gil Pérez, Furió Más et al., 1999); 

• “tarefa” (Howe, 1996); 

• “mediação” (Weil-Barais & Dumas-Carré, 1998) que se articula com o 

conceito de avaliação formadora. 

Uma situação formativa carece de articulação entre: 

• actividade dos alunos desencadeada por uma tarefa; 

• situação física contextualizante; 

• recursos utilizados; 

• mediação do professor; 

• problema a tratar e/ou a aprofundar que permita utilizar e potenciar os 

saberes disponíveis dos alunos. 

Carece, ainda, de uma sequência temporal que faça transparecer um 

encadeamento com sentido para os alunos e que permita que estes desenvolvam 

conhecimentos, competências e atitudes. 
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Figura 2.2: Conceito de Situação Formativa (Lopes, 2004: 166). 
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A situação formativa tem as seguintes sete vertentes essenciais (Lopes, 2004: 

171 e ss.): 

1. Saberes disponíveis. Conjunto de saberes e saber-fazer pessoais, 

académicos, culturais e sociais dos alunos que estes podem mobilizar, a 

qualquer momento, relativamente às situações físicas ou aos assuntos a 

tratar. 

2. Competências, conhecimentos e atitudes a desenvolver. Conjunto de 

aprendizagens desejadas pela sociedade, pela escola, pelos pais e pelos 

próprios jovens. As aprendizagens podem dizer respeito à utilização 

correcta, para determinado fim, de procedimentos operatórios, mais ou 

menos complexos, de natureza teórica ou prática, caso das 

competências. Ou, ainda, à apropriação pelo aluno dos objectos do 

pensamento e sua utilização para raciocinar e comunicar, caso dos 

conhecimentos. Ou, finalmente, à actuação ou defesa de posições 

baseadas em convicções [fundamentadas], caso das atitudes. A estes três 

tipos de saberes a desenvolver pode ainda acrescentar-se as capacidades: 

de trabalho em equipa, de argumentação, o espírito crítico, etc. A este 

respeito, convém clarificar as diferenças entre capacidades e 

competências. Assim, “uma competência permite enfrentar regular e 

adequadamente um grupo de tarefas e de situações, apelando a noções, 

conhecimentos, informações, procedimentos, métodos, técnicas, bem 

como outras competência mais específicas” (Perrenoud, 2003: 31). 
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Portanto, competências são mais do que capacidades. Em particular, 

simplesmente “possuir conhecimentos ou capacidades não significa ser 

competente. [...] Todos os dias, a experiência mostra que as pessoas que 

estão na posse de conhecimentos ou de capacidades não sabem mobilizá-

los de maneira pertinente e no momento oportuno, numa situação de 

trabalho. A actualização daquilo que sabemos num contexto singular 

(marcado por relações de trabalho, uma cultura institucional, 

imponderáveis, imposições temporais, recursos...) é reveladora da 

passagem à competência. Esta realiza-se na acção.” (Le Boterf, 1994: 

16). 

3. Situação física. Conjunto de objectos, circunstâncias e/ou de 

acontecimentos dispostos de determinada maneira (tal como ocorrem ou 

encenados) susceptíveis de serem abordados cientificamente. Estas 

situações para terem utilidade didáctica têm de ter pormenorizados os 

objectos, as circunstâncias e/ou os acontecimentos e a forma como se 

articulam ou dispõem. Podem ser apresentadas sob a forma de relatos, 

eventualmente com auxílio de documentos ou de observações directas. 

4. Problema. Um problema é um enunciado, reportado a uma situação 

física, [...] cuja abordagem não é conhecida antecipadamente pelos 

alunos ou é mal dominada. Um aspecto fundamental na apresentação 

dos problemas é que os alunos os entendam e percepcionem como 

relevantes. 

5. Iniciativas/actividades dos alunos / Tarefas. As iniciativas dos alunos 

podem ser as questões que formulam, as leituras que fazem ou propõem, 

as abordagens que fazem, os projectos em que se empenham, etc. Para 

que tenham lugar é necessário criar tempos geridos pelos alunos 

(embora controlados pelo professor) para que estes utilizem os seus 

saberes, ao mesmo tempo que aprendem novos saberes. Uma forma 

prática de o conseguir é colocar tarefas apropriadas a partir das quais 

os alunos desenvolvam actividades, em tempos determinados, de modo a 

terem uma autonomia adequada. A tarefa pode ser simplesmente o 

trabalho que é proposto para se levar a cabo. No desenrolar da tarefa 

podem ser identificados problemas. De forma mais geral, é necessário 

que o currículo crie espaços para a iniciativa dos alunos, desencadeada 
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por tarefas que têm como ponto de referência uma situação física. Deve 

haver uma distinção entre: problemas e tarefas preferencialmente 

orientadas para a construção dos conceitos; e problemas e tarefas 

preferencialmente orientadas para o uso dos conceitos. 

6. Recursos. Conjunto de meios postos à disposição de alunos para 

realizarem as tarefas, para entenderem e percepcionarem como 

relevantes os problemas, ou para terem sempre presente a situação a que 

se reporta a Situação Formativa. 

7. Mediação. Interacções, eminentemente sociais, entre professor e alunos 

(e entre alunos) para que estes apropriem significados, procedimentos e 

ideias e os aperfeiçoem e precisem, sistemática e progressivamente (ver 

Weil-Barais & Dumas-Carré, 1998). A mediação pode concretizar-se 

sob a forma de ajudas, aspectos a discutir, informação a sistematizar, 

questões de aprofundamento e avaliação. 

Como se pode verificar pela descrição anterior, o conceito de situação formativa 

engloba a generalidade dos aspectos mais importantes do quadro teórico. 

Em particular, o papel fundamental da mediação nos processos de aprendizagem 

descrito no quadro teórico é parte integrante da definição de qualquer situação 

formativa. A concepção de aprendizagem defendida no nosso quadro teórico, e a 

consequente necessidade de utilizar contextos variados, são aspectos que têm de ser 

tidos em conta na elaboração duma situação formativa, nomeadamente ao 

especificarem-se os saberes disponíveis, os conhecimentos, capacidades, competências 

e atitudes a desenvolver, a situação física utilizada e, em certa medida, também os 

recursos a utilizar e os problemas a abordar. A situação física tem um papel central na 

definição duma situação formativa porque contextualiza todo o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Por outro lado, a necessidade de dar espaço às iniciativas dos alunos e de 

garantir o seu envolvimento activo, que são condições essenciais para que possam 

ocorrerem aprendizagens significativas, são também essenciais na definição de qualquer 

situação formativa, designadamente pela especificação das tarefas e 

iniciativas/actividades dos alunos. Os problemas colocados aos alunos (ou da iniciativa 

destes) têm, na perspectiva do nosso quadro teórico, de ter um certo grau de abertura, o 

que é perfeitamente coerente com o modo como a definição de problema é entendida 

numa situação formativa. 
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O modo como a avaliação é entendida é também semelhante. O quadro teórico 

enfatiza a necessidade de avaliar tanto a percepção que os alunos formam do ambiente 

de aprendizagem como as aprendizagens por eles conseguidas. A consequência mais 

importante desta necessidade é que a avaliação tem de ser um processo, incorporado nas 

diversas componentes do ensino e da aprendizagem. Em particular, a mediação do 

professor deve também incorporar alguma função de avaliação, designadamente 

diagnóstica e formadora (no sentido de contribuir para ajudar o aluno a aprender). Esta 

concepção está representada na figura 2.2 pela seta que acompanha todo o esquema da 

situação formativa. 

Ao utilizar esta ferramenta na preparação das aulas, o professor tem de ter em 

conta as correspondentes sete vertentes em cada situação formativa. Tal garante, quase 

per si, que são tidas em conta as principais contribuições do quadro teórico que são 

imprescindíveis numa prática lectiva coerente e fundamentada. No entanto, é necessário 

ter em mente que uma situação formativa é uma ferramenta. Ela incorpora aspectos 

essenciais do nosso quadro teórico, mas há outros aspectos que devem ser considerados 

pelo professor, nomeadamente ao desenhar uma sequência de situações formativas. Em 

particular, a necessidade de permanente recorrência e recontextualização dos conceitos 

é importante para que o aluno possa caminhar no sentido de desenvolver a sua 

compreensão dos conceitos e da relação entre eles, melhorando gradualmente a 

capacidade de os utilizar em contextos diferenciados. Em resumo, não pode perder-se de 

vista que a aprendizagem exige o desenvolvimento de competências, capacidades e 

atitudes, para além de conhecimentos. 

Outra vantagem da situação formativa como ferramenta na organização prática 

do ensino é a sua flexibilidade. Embora para caracterizar uma situação formativa seja 

necessário especificar as suas sete componentes, não há qualquer limite ao seu âmbito. 

Assim, uma situação formativa pode ter um âmbito mais ou menos alargado, quer em 

termos dos conteúdos que envolve, quer em termos do seu desenvolvimento temporal. 

Tanto pode corresponder a uma aula, como a um conjunto de aulas ou a uma unidade 

temática. Pode também acontecer que numa única aula se desenvolvam várias situações 

formativas. O professor pode, inclusivamente, começar por desenhar uma situação 

formativa relativamente macro e, depois, decompô-la em situações formativas 

progressivamente mais micro, especificando mais detalhadamente os seus planos. O 

procedimento inverso é igualmente possível. 
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Note-se que esta ferramenta substitui com vantagens os tradicionais planos de 

aula. Estes tendem a ser centrados nos conteúdos a leccionar e na sua organização 

interna, não levando em conta os restantes aspectos que integram naturalmente uma 

situação formativa. Por outro lado, os planos de aula são frequentemente centrados no 

professor, que controla rigidamente o desenrolar dos acontecimentos na sala de aula, em 

particular gerindo apertadamente o tempo. Uma situação formativa implica especificar 

essencialmente actividades e recursos, sendo o controlo sobre o decurso da mesma 

exercido de forma indirecta pelo professor, através da mediação que conduz. Os 

conteúdos (conceitos, leis, hipóteses e modelos) que o professor pretende abordar são 

também introduzidos de modo flexível e adaptados ao contexto, através da selecção 

criteriosa de situações físicas e de problemas adequados. 

A evolução de uma situação formativa, em geral, não é inteiramente previsível, 

pelo que o professor tem que se sentir confortável com alguma perda de controlo e tem 

de ter flexibilidade suficiente para acomodar evoluções não previstas, mediando-as no 

sentido de as transformar em oportunidades de aprendizagem. As iniciativas dos alunos 

deixam de se limitar às tradicionais questões para esclarecer dúvidas surgidas durante a 

exposição do professor, tornando-se centrais no desenvolvimento de cada situação 

formativa. 

 

2.9. O desenho curricular 

A introdução do conceito de situação formativa como ferramenta para a 

organização prática do ensino tem a vantagem, já referida, de garantir que essa 

organização incorpora os fundamentos teóricos essenciais do quadro que vem sendo 

apresentado. 

Outra vantagem desta ferramenta é que facilita o próprio desenho curricular, que 

pode ser concebido como uma sucessão de situações formativas, em maior ou menor 

número, devidamente relacionadas entre si. Pode até pensar-se num currículo como uma 

situação formativa de nível macro, constituída por uma sequência de situações 

formativas de nível mais micro. 

No entanto, um desenho curricular compreende aspectos que vão para além da 

especificação das situações formativas que o integram. Estes aspectos do desenho 

curricular, que são de carácter prévio e geral, são os seguintes: 
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• A sua fundamentação epistemológica (Koliopoulos & Ravanis, 2000; 

Martín & Solbes, 2001); 

• A sua exequibilidade, isto é, a sua possibilidade de execução nas 

condições reais de ensino (Koliopoulos & Ravanis, 2000); 

• A forma de articular os saberes disciplinares com outros saberes, 

disciplinares ou transversais, em particular com saberes de contextos 

CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade); 

• A fundamentação didáctica, nomeadamente os processos e requisitos de 

ensino, aprendizagem e avaliação necessários ao desenho curricular. 

Obviamente, o desenho curricular só fica completo com a especificação de 

sequências possíveis e modos de articulação das situações formativas que o integram. 
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3. Apresentação e articulação das diversas fases do 
estudo 

3.1. Problema de investigação 

A investigação reportada nesta tese radica-se numa problemática: a do 

generalizado insucesso escolar dos estudantes nas disciplinas de Física Introdutória nas 

Universidades Públicas Portuguesas. Como já foi referido na Introdução, esta 

problemática envolve um vasto conjunto de variáveis e tem consequências socio-

económicas potencialmente importantes. 

Para além disso, a literatura sobre aprendizagem de Física no Ensino Superior 

mostra que as aprendizagens dos conceitos básicos são muitas vezes deficientes (ver, 

por exemplo, Hestenes et al., 1992). Estas deficiências detectam-se mesmo em alunos 

que obtêm sucesso escolar, isto é, aprovação na disciplina (Mazur, 1996). 

O problema complica-se ainda mais se considerarmos a questão do sucesso 

académico, que engloba, para além do sucesso escolar, o desenvolvimento das 

capacidades e competências do estudante e a sua auto-satisfação com a experiência 

educativa que lhe é proporcionada. 

Os problemas de investigação são, essencialmente, os seguintes: 

1. Caracterizar as práticas em uso no ensino da Física Introdutória nas 

Universidades Públicas Portuguesas e as concepções de ensino e de 

aprendizagem dos professores, analisando a relação destas concepções 

com as práticas de ensino. Em casos seleccionados, analisar o impacto 

das práticas de ensino na qualidade das aprendizagens e no sucesso 

escolar; 

2. Constatado o problema do insucesso generalizado nas disciplinas de 

Física Introdutória nas Universidades Públicas Portuguesas e a 

desadequação da generalidade das práticas de ensino em uso, impõe-se 

propor soluções, designadamente mostrar as vantagens e exequibilidade 

de um currículo baseado nos resultados da investigação em educação em 

Ciência. Assim, um segundo problema de investigação é desenhar, 

implementar e avaliar um currículo intencionalmente concebido e 
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triplamente fundamentado (epistemologicamente, didacticamente e em 

termos de exequibilidade) para melhorar o sucesso escolar e a qualidade 

das aprendizagens, designadamente em termos da aprendizagem de 

conceitos científicos, do desenvolvimento de capacidades e competências 

(disciplinares e transversais) e da auto-satisfação dos estudantes. Este 

currículo é baseado no nosso quadro teórico e nas experiências 

publicadas na literatura especializada. 

Para executar este estudo, desenhou-se um projecto de investigação que se 

detalha nas secções seguintes. 

 

3.2. Desenho do estudo 

O estudo desenhado para investigar as questões atrás referidas foi dividido em 

duas partes ou fases, que se descrevem de seguida. 

 

3.2.1. Primeira fase do estudo 

Numa primeira etapa, foi recolhida informação documental e foram realizadas 

entrevistas aos regentes de 12 disciplinas de Física Introdutória, em nove universidades 

públicas de Portugal Continental. As disciplinas escolhidas para a amostra estudada 

foram as leccionadas no 2º semestre de 2001/2002 aos cursos de licenciatura em Ensino 

de Física e Química e em Ensino de Biologia-Geologia. 

A selecção destes dois cursos prendeu-se com a necessidade de trabalhar com 

uma amostra representativa, mas com um tamanho que permitisse um adequado 

tratamento dos dados recolhidos. 

O curso de Ensino de Física e Química é um curso em que a Física é central na 

formação. Além disso, como curso de formação de futuros professores de Física, a 

influência das aprendizagens reflecte-se na formação das gerações futuras e tem 

também um impacto importante nas escolhas de carreira que estas irão efectuar. Da 

acção destes futuros professores depende, em larga medida, o gosto pela ciência das 

gerações futuras e a sua apetência por carreiras ligadas às ciências e à Física em 

particular. 

O curso de Ensino de Biologia-Geologia foi escolhido porque é também um 

curso de formação de professores e tem, portanto, também um impacto importante no 
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desenvolvimento de gerações futuras de pessoas interessadas em ciência. Para além 

disso, no início da investigação estava já previsto que a segunda fase do estudo iria ser 

realizada numa disciplina a leccionar a este curso, pelo que havia um interesse especial 

em ver como a Física Introdutória é leccionada neste caso particular. 

O objectivo desta primeira fase foi tentar caracterizar, em termos gerais, o 

ensino da Física Introdutória tal como é efectuado na prática, bem como as concepções 

de ensino e de aprendizagem dos professores e a relação entre estas concepções e as 

praticas de ensino utilizadas. Para além das entrevistas aos regentes, recolheu-se 

informação documental acerca do ensino de cada disciplina. 

Na etapa seguinte, tentou aprofundar-se o conhecimento acerca do ensino num 

número mais restrito de casos. Assim, com base nos dados recolhidos na etapa anterior, 

identificaram-se quatro casos como mais interessantes ou inovadores em termos de 

prática didáctica. Como não foi possível assegurar a colaboração do regente de um dos 

casos, esta investigação incidiu sobre três dos quatro casos identificados. Procurou-se, 

então, caracterizar mais aprofundadamente o ensino ministrado nestes três casos. Para 

tal, recolheu-se o máximo de informação acerca do ensino nestas disciplinas, 

leccionadas durante o 2º semestre de 2001/2002, incluindo documentação, mais 

entrevistas aos regentes e a aplicação de alguns testes e inquéritos aos alunos. 

Em termos globais, o objectivo desta fase da investigação era caracterizar o 

ensino da Física Introdutória realmente levado a cabo nas Universidades Públicas 

Portuguesas. Com base num quadro teórico, entretanto desenvolvido, tentou analisar-se 

os efeitos produzidos em termos de sucesso escolar e, nos casos em que o estudo foi 

mais aprofundado, também em termos da qualidade das aprendizagens conseguidas, e 

relacioná-los com o ensino ministrado. Pretendia-se que esta caracterização contribuísse 

para esclarecer a dimensão do problema do insucesso escolar nas disciplinas de Física 

Introdutória e a eventual relação com o ensino realmente efectuado. 

 

3.2.2. Segunda fase do estudo 

A segunda fase da investigação consistiu no desenho, implementação e avaliação 

dum currículo que se pretendeu fundamentado no que se aprendeu na primeira fase e no 

quadro teórico. Por um lado, esta segunda fase assenta numa fundamentação empírica 

baseada nas experiências didácticas publicadas na literatura e nos resultados da fase 

anterior. Por outro lado, assenta também numa fundamentação intrínseca, com base no 
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quadro teórico didáctico desenvolvido, fundamentado epistemologicamente e levando 

em consideração a questão fundamental da exequibilidade. 

Da primeira fase do estudo ficou clara a necessidade de implementar um ensino 

que permita melhorar o sucesso escolar. Para além disso, os contributos teóricos e as 

experiências didácticas reportados na literatura permitem considerar que, de facto, é 

possível fazer um ensino melhor. 

Um critério essencial na planificação desta fase foi o de maximizar a 

exequibilidade no contexto real de ensino em que a sua implementação iria ocorrer, 

tendo em conta as restrições e condicionantes existentes. 

De facto, esta fase de intervenção em contexto real de ensino ocorre na 

disciplina de Física Geral II, no 2º semestre do ano lectivo 2002/2003, na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, sem que sejam implementadas condições especiais 

diferentes das habituais. A organização da disciplina em termos de tempos e espaços 

lectivos não sofreu alterações e a maioria dos materiais didácticos utilizados já existiam 

na Universidade. 

 

3.3. Descrição e análise do estudo 

Os próximos três capítulos serão dedicados à descrição e análise das diversas 

fases do estudo. Destes, os capítulos 4 e 5 incidirão cada um sobre uma das etapas da 

primeira fase, de caracterização das práticas de ensino da Física Introdutória nas 

Universidades Públicas Portuguesas. O capítulo 6 é inteiramente dedicado à segunda 

fase do estudo, de desenho, implementação e avaliação do desenho curricular na UTAD. 

 

 
50



4. Caracterização geral do ensino de Física Introdutória 
em Universidades Públicas Portuguesas 
 

4.1. Âmbito e questões de investigação 

 

A primeira questão de investigação, enumerada no início do capítulo 3, 

compreende a caracterização das práticas em uso no ensino da Física Introdutória nas 

Universidades Públicas Portuguesas e das concepções de ensino e de aprendizagem dos 

professores, procurando relacionar estas concepções com as práticas de ensino. Assim, a 

investigação reportada neste capítulo, correspondente à primeira etapa da primeira fase 

do estudo global (ver capítulo 3), tem como objectivo essencial responder a esta parte 

da questão. A questão é mais vasta, compreendendo ainda a análise, em casos 

seleccionados, do impacto das práticas de ensino na qualidade das aprendizagens e no 

sucesso escolar, o que corresponde à segunda etapa. 

Para tal, entrevistaram-se regentes de disciplinas de Física Introdutória 

(normalmente designadas por Física Geral) e recolheu-se informação documental acerca 

das respectivas disciplinas. Pretendia-se obter dados objectivos acerca do docente 

enquanto tal, dados acerca do modo como as aulas da disciplina em análise são 

leccionadas na prática, bem como opiniões acerca do ensino desta disciplina, do ensino 

da Física no ensino superior e sobre o que é um “Ensino de Qualidade” e uma 

“Aprendizagem de Qualidade”. Recolheu-se também alguma documentação relativa a 

cada disciplina em análise, como o respectivo programa, elementos de estudo 

fornecidos ou recomendados aos alunos e exemplos de provas de avaliação. 

As disciplinas objecto de análise foram seleccionadas dentre todas as leccionadas 

no 2º semestre do ano lectivo 2001/2002, nas Universidades Públicas de Portugal 

Continental. 

Seleccionaram-se todas as disciplinas de Física Geral leccionadas em dois cursos 

em particular: o curso de licenciatura em Ensino de Física e Química e de licenciatura 

em Ensino de Biologia-Geologia, que decorressem no 2º semestre do ano lectivo 

2001/2002. Para o efeito foram analisados os planos de estudos de ambos os cursos de 

licenciatura em todas as universidades públicas de Portugal Continental onde estes 

estavam em funcionamento. 
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O curso de Ensino de Biologia-Geologia (adiante referido apenas como curso de 

EBG) foi escolhido porque é um exemplo de um curso em que a Física não é uma das 

áreas disciplinares centrais, mas é importante como formação de base. Além disso, 

tratando-se de um curso de formação de futuros professores de ciências, a importância 

de uma formação de base em Física é consensualmente considerada fundamental. Por 

outro lado, como a intervenção didáctica prevista numa fase posterior da investigação é 

realizada precisamente numa disciplina de Física Geral para este curso, seria 

interessante ter dados relativos a outras disciplinas idênticas leccionadas anteriormente 

ao mesmo curso e em várias universidades. 

O curso de Ensino de Física e Química (adiante referido apenas por curso de 

EFQ) foi escolhido por ser um curso em que a Física é precisamente uma das áreas 

disciplinares centrais. Além disso, sendo um curso de formação de professores de 

Física, a importância de uma boa formação de base nesta área é acrescida. 

 

4.2. Métodos e meios 

Para recolher informação pertinente no intuito de responder às questões de 

investigação recorreu-se essencialmente a entrevistas semi-estruturadas. Como já foi 

referido, também se recolheu informação documental, com o objectivo fundamental de 

apoiar e completar os dados obtidos através das entrevistas. 

A elaboração das questões do guião das entrevistas (ver anexo 4.1) foi feita com o 

maior cuidado e respeito por um conjunto de recomendações estabelecidas na literatura, 

principalmente em Foddy (1996), Cohen, et al. (2000) e em Hill & Hill (2000). 

Nomeadamente, houve um cuidado especial na utilização de filtros, para determinar se o 

entrevistado tinha informação relevante para responder a determinadas questões, sendo 

o objectivo último obter a melhor informação com o máximo de validade possível. Um 

exemplo concreto desta estratégia é a questão 10 do guião, que serve para determinar se 

o entrevistado tem informação relevante para responder à questão 10.1, onde é pedida 

informação específica, mas que o entrevistado pode não ter. De modo semelhante, as 

questões 7 e 8 servem de filtro para a questão 9 e a questão 11 serve de filtro para a 12. 

Para além disso, as questões 6 e 13 incorporam filtros no respectivo enunciado. Esta 

diferença deve-se ao facto destas questões serem respondidas através do preenchimento 

de quadros previamente preparados. 
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Utilizou-se como guia a “listagem de normas para uma boa formulação de 

perguntas” apresentada por Foddy (1996: 203-204). 

O guião obtido foi posteriormente testado por aplicação (realização de entrevista) 

a dois indivíduos, com o objectivo de testar cada pergunta e a entrevista como um todo. 

Ambos os entrevistados neste teste tinham características idênticas aos intervenientes na 

investigação subsequente: eram docentes universitários, com experiência de regência de 

disciplinas, embora apenas um deles tivesse formação pós-graduada em Física. A ideia 

foi, sobretudo, garantir a correcta interpretação das perguntas e detectar eventuais 

dificuldades que os entrevistados pudessem encontrar para lhes responder. 

Para além do guião da entrevista, foi escrito um documento paralelo em que se 

enunciaram os objectivos subjacentes a cada uma das perguntas, no sentido de clarificar 

a informação que se pretendia obter e tentar garantir que a formulação das perguntas era 

adequada neste sentido. Procurou-se que as perguntas fossem específicas e concretas e 

formuladas em termos simples, mesmo sendo os entrevistados nesta investigação 

pessoas com elevado nível de escolarização e conhecedores das questões abrangidas 

pela entrevista. 

 

4.2.1 Caracterização do guião das entrevistas 

O guião das entrevistas (resumo na tabela 4.1 e texto integral no anexo 4.1) 

contém algumas perguntas iniciais que pretendem obter informação factual 

relativamente ao entrevistado enquanto docente e regente da disciplina em análise: 

experiência como docente, equipa que o acompanha na leccionação da disciplina, modo 

como é definido o programa da disciplina e como é definido o modo de leccionar a 

disciplina. A caracterização da equipa que lecciona a disciplina em análise integra o 

QUADRO Nº 1 (ver anexo 4.1.1). 

Segue-se um conjunto de questões relativas ao modo como a disciplina está 

organizada e como é leccionada na prática, quer pelo entrevistado, quer pelos restantes 

docentes da disciplina (caso o entrevistado tenha conhecimento sobre tal). Esta parte foi 

respondida através do preenchimento em conjunto de um quadro previamente elaborado 

(QUADRO Nº 2, ver anexo 4.1.2). O entrevistador ia pedindo ao entrevistado os 

elementos necessários para o preenchimento do quadro, escrevendo-os em seguida nos 

espaços apropriados. Assim, o diálogo é mais fluente e o entrevistado fica liberto da 

tarefa de preenchimento escrito do quadro, que é realizada mais eficientemente pelo 
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entrevistador, que conhece bem o instrumento. No entanto, tal preenchimento é feito à 

vista do entrevistado, que pode (e é incentivado a) corrigi-lo. 

 
Tabela 4.1: Resumo das questões do guião das entrevistas semi-estruturadas. 

Nº Questão 

1 Tempo de experiência de ensino e em que níveis de ensino. 

2 Caracterização dos docentes que leccionam a disciplina em análise. 

3 Processo de definição do programa da disciplina. 

4 Processo de definição do modo como a disciplina é leccionada. 

5 Descrição do modo como o regente lecciona a disciplina no dia a dia. 

6 Descrição do modo como os restantes docentes da disciplina a leccionam no dia a dia. Inclui filtro. 

7 Questão filtro para a questão 9. 

8 Questão filtro adicional para a questão 9. 

9 Caso o entrevistado tenha sido regente anteriormente da mesma disciplina, e caso tenham sido introduzidas entretanto 

alterações no modo como a disciplina é leccionada, caracterizar estas alterações. 

10 Questão filtro para a questão 10.1. 

10.1 Opiniões dos restantes docentes acerca das modificações referidas na questão 9. 

11 Questão filtro para a questão 12. 

12 Modos de recolha de informação acerca das opiniões dos alunos sobre a leccionação da disciplina. 

13 Opiniões dos alunos sobre as alterações referidas na questão 9. Inclui filtro. 

14 Reflexão sobre a própria prática de ensino. 

15 Opiniões sobre o conceito de Aprendizagem de Qualidade no Ensino Superior. 

16 Opiniões sobre o conceito de Ensino de Qualidade no Ensino Superior. 

 

Seguidamente procurou-se determinar se o docente esteve ligado à leccionação da 

disciplina em causa em anos lectivos anteriores, no sentido de obter informação acerca 

de eventuais alterações que tivessem sido introduzidas entretanto no modo como a 

disciplina é leccionada. No caso de terem sido introduzidas alterações, pretendia-se 

saber quais as razões para a sua introdução e as opiniões eventualmente expressas por 

docentes e estudantes. As respostas a estas perguntas foram inscritas no QUADRO Nº3 

(ver anexo 4.1.3). 

A recolha de opiniões dos alunos relativamente ao ensino que lhes é ministrado é 

o objecto das três questões seguintes. Em particular, pretendia-se saber se (e como) o 

entrevistado recolhe informação junto de alunos e, no caso de terem sido introduzidas 

alterações no ensino, pretendia-se saber se há informação acerca de reacções e opiniões 

dos alunos relativamente a estas alterações. 

As últimas três perguntas da entrevista eram de carácter completamente aberto e 

pretendiam recolher informação acerca da reflexão profissional do entrevistado 

relativamente à sua própria actividade docente e opiniões acerca dos conceitos de 

“Aprendizagem de Qualidade” e de “Ensino de Qualidade” no Ensino Superior. 
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4.2.2. População estudada 

Após a identificação dos regentes destas disciplinas, seguiu-se um primeiro 

contacto por telefone. Após este contacto telefónico, em que se pretendia 

essencialmente explicar a investigação a desenvolver e apurar da disponibilidade de 

cada regente para nela colaborar, fez-se um contacto por correio electrónico, para repetir 

e detalhar a informação relatada telefonicamente. Estas mensagens de correio 

electrónico basearam-se numa mensagem padrão (embora, claro, devidamente 

personalizadas para cada um dos regentes contactados), detalhando a investigação que 

se pretendia realizar e a colaboração solicitada aos regentes das disciplinas objecto do 

estudo, para além de agradecer a disponibilidade demonstrada entretanto para essa 

colaboração. Estas mensagens têm ainda a vantagem de constituir um documento escrito 

onde se fixam as informações trocadas e os compromissos assumidos. 

A decisão de efectuar o primeiro contacto sempre por telefone tornou este 

processo relativamente moroso (decorreu entre final de Janeiro e início de Março de 

2002), porque foi bastante difícil encontrar alguns regentes nos números de telefone de 

contacto obtidos junto das respectivas universidades. 

Em início de Março de 2002 ficaram finalmente completos os contactos iniciais, 

com excepção de apenas uma Universidade, que demorou bastante a indicar os nomes 

dos regentes das disciplinas que estavam identificadas para inclusão nesta investigação. 

Os sucessivos atrasos e o andamento do resto do trabalho de investigação, acabaram por 

determinar a não inclusão desta Universidade neste trabalho. A única possibilidade teria 

sido realizar as entrevistas não no início do semestre, mas no seu final. No entanto, tal 

não permitia que as respectivas disciplinas, caso se revelasse interessante, fossem 

incluídas no posterior estudo de casos, que decorreu precisamente ao longo deste 

semestre. 

Assim, esta fase do estudo acabou por incluir todas as universidades públicas de 

Portugal Continental, com excepção de uma. 

 

4.2.3. Realização das entrevistas 

Após os contactos necessários, por telefone e/ou correio electrónico, foram 

marcadas as entrevistas com cada um dos regentes, que decorreram entre 6 de Fevereiro 

e 12 de Março de 2002. 
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No início de cada entrevista foi novamente explicado ao entrevistado o propósito 

da mesma, respondendo-se a eventuais questões que o entrevistado quisesse colocar. 

Nesta breve introdução foi ainda garantida a confidencialidade das informações e a sua 

utilização apenas para fins de investigação. Obteve-se também autorização para a 

gravação áudio da entrevista. Este protocolo inicial foi rigorosamente seguido em cada 

entrevista, nomeadamente tendo sido obtida autorização para a gravação de todas as 

entrevistas realizadas, com a excepção dum caso (aquele que a seguir será designado 

pela letra J). 

No início de cada entrevista foi sempre entregue ao entrevistado um documento 

contendo o respectivo guião (listagem das perguntas). De acordo com Foddy (1996: 

111), “uma forma de permitir aos inquiridos ler as perguntas mais complexas numa 

situação de entrevista é fornecer-lhes uma cópia do questionário que poderão 

acompanhar enquanto o entrevistador lê as perguntas em voz alta”. Foddy (ibidem) 

verificou que este procedimento tem a vantagem adicional de os inquiridos se sentirem 

mais confortáveis. Na primeira página do documento entregue constava uma pequena 

introdução explicando o propósito do trabalho de investigação em curso, bem como os 

contactos do entrevistador, de forma a permitir comunicações posteriores. Esta 

informação já tinha sido enviada a cada entrevistado em mensagem de correio 

electrónico. Nas páginas seguintes apareciam listadas as perguntas pela ordem que o 

entrevistador as iria colocar, embora, claro, sem eventuais instruções para o próprio 

entrevistador e sem os espaços em branco destinados a escrever as respectivas 

anotações. 

O facto de se efectuar a gravação contribuiu também para que as entrevistas 

decorressem praticamente todas num ambiente calmo e silencioso. 

Apesar de as entrevistas serem gravadas na íntegra, o entrevistador tomou sempre 

notas relativas às respostas dadas, no sentido de anotar pormenores que não constam da 

gravação (atitudes e gestos, por exemplo), e também como salvaguarda para o caso da 

gravação sofrer algum problema. 

Sendo o entrevistador o “instrumento de investigação” (Cohen, Manion & 

Morrison, 2000: 279), procurou-se garantir o cumprimento das condições para que ele 

fosse eficiente no desempenho desta função: um conhecimento profundo dos assuntos 

sobre os quais incidia a entrevista e boas capacidades de interacção e comunicação. 

Assim, procurou-se sempre criar uma atmosfera apropriada, de tal modo que o 
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entrevistado se sentisse confortável, com segurança para conversar livremente e sem 

pressões, designadamente de tempo. 

As entrevistas tiveram uma duração entre cerca de uma hora e pouco mais de três  

horas. A maioria durou entre uma e duas horas. 

Procurou-se, tanto quanto possível, atingir os “critérios de qualidade” da 

entrevista “ideal” (tal como enunciados por Kvale, 1996: 145, citado em Cohen, Manion 

& Morrison, 2000: 281 - tradução livre, com comentários em itálico): 

• quantidade de respostas espontâneas, ricas, específicas e relevantes 

conseguidas; 

• quanto mais curtas as perguntas do entrevistador e longas as respostas do 

entrevistado, melhor; 

• o grau com que o entrevistador acompanha e clarifica os significados de 

aspectos relevantes das respostas; 

• a entrevista ideal é, em grande parte, interpretada ao longo da própria 

entrevista (nomeadamente através das interpelações e anotações 

efectuadas); 

• o entrevistador tenta verificar a sua interpretação das respostas do 

entrevistado no decurso da entrevista; 

• a entrevista é “auto-comunicadora” – é uma história contida em si própria 

que não requer grandes descrições e explicações adicionais. 

Embora algumas entrevistas tenham corrido melhor do que outras, os critérios 

enunciados acima foram um guia sempre presente, e na maioria das entrevistas 

realizadas conseguiu-se uma boa aproximação a este ideal. 

Aquando das entrevistas foi ainda solicitado a cada entrevistado uma cópia do 

programa da disciplina em análise, bem como a bibliografia recomendada aos alunos e 

um exemplar (pelo menos) de um exame final. 

 

4.2.4. Tratamento dos dados 

As respostas foram essencialmente de dois tipos (de acordo com a classificação 

citada em Cohen, Manion & Morrison, 2000: 276): não estruturadas e tabulares (i.e., 

dadas através do preenchimento de quadros ou tabelas). Algumas questões, 

nomeadamente as iniciais, eram de resposta curta (apenas uma palavra ou frase). No 

entanto, mesmo nestes casos, o entrevistado tinha liberdade para elaborar respostas mais 
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complexas, caso assim o desejasse. O entrevistador procurou sempre encorajar respostas 

completamente livres e sem restrições de qualquer ordem, mesmo correndo o risco da 

entrevista se estender para assuntos menos centrais aos seus objectivos. 

Para a análise das entrevistas foram consideradas, de acordo com os objectivos da 

investigação, as seguintes dimensões de análise: 

• Organização do ensino. Com esta dimensão de análise, constituída por 5 

subcategorias de análise, pretende-se contextualizar a disciplina analisada, 

em particular caracterizando o ambiente em que decorre o ensino, o modo 

de definição do respectivo programa e o modo de leccionar as aulas. 

• Caracterização do regente. Com esta dimensão de análise, com apenas 

duas subcategorias, pretende-se determinar o tempo de experiência 

profissional como professor e a categoria profissional à data do estudo. 

• Currículo em acção. Esta dimensão de análise apresenta-se dividida em 5 

categorias de análise, cada uma delas detalhada em diversas subcategorias. 

O objectivo desta dimensão de análise é determinar como a disciplina é 

leccionada, em termos das actividades desenvolvidas na sala de aula, dos 

materiais de estudo recomendados/fornecidos e dos conteúdos abordados. 

Para além disso, ainda se pretende determinar como é feita a avaliação das 

aprendizagens dos alunos e que instrumentos são utilizados. 

• Avaliação do ensino. Com esta dimensão de análise, dividida em duas 

subcategorias, pretende-se determinar como é avaliado o ensino na 

disciplina analisada. 

• Busca de soluções para melhorar o ensino. Com esta dimensão de 

análise, dividida em 3 subcategorias, pretende-se determinar se os 

regentes procuram melhorar o seu ensino, designadamente verificando se 

monitorizam a evolução das aprendizagens ao longo do processo de 

ensino, se implementam experiências/inovações didácticas e se 

desenvolvem um esforço de reflexão sobre questões relativas ao ensino e à 

aprendizagem. 

• Concepções de ensino. Com esta última dimensão de análise, dividida em 

quatro subcategorias, pretende-se determinar as concepções de ensino dos 

regentes entrevistados, nomeadamente através das intenções que declaram 

para a utilização de cada modo de ensino, pelas reflexões que referem 
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relativas à sua função docente e pelas suas concepções de Aprendizagem 

de Qualidade e de Ensino de Qualidade. 

As categorias e subcategorias de análise utilizadas para cada dimensão de análise 

estão especificadas na tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2: Dimensões, categorias e subcategorias de análise das entrevistas. 

Dimensões 

de análise 

Categorias Subcategorias 

Organização do ensino • Tipos de aulas 
• Docentes envolvidos e articulação do trabalho lectivo 
• Definição do programa 
• Definição do modo de leccionar 
• Articulação/coordenação da equipa de professores 

Caracterização do regente • Experiência como professor e enquanto professor da disciplina 
em análise 

• Categoria profissional 
Tipos de actividades lectivas • Apresentação de situações físicas 

• Exposição / Explicação 
• Resolução de exercícios 
• Demonstração experimental 
• Verificação experimental 
• Trabalho laboratorial restrito 
• Utilização de software 
• Actividades experimentais 
• Discussão 
• Formulação de problemas 
• Abordagem de situações físicas 
• Resolução de problemas 
• Actividade em ambiente virtual 
• Obtenção de um produto 
• Outras actividades (Leitura de textos, pesquisa bibliográfica, 

recolha de informação sobre situações físicas relevantes, etc.) 
Materiais de estudo fornecidos 
e recomendados 

• Livros de texto 
• Apontamentos 
• Protocolos 
• Guias de estudo 
• Folhas de exercícios 
• Aplicações informáticas (software) 
• Documentos multimédia (CD-ROMs, apresentações PowerPoint, 

etc.) 
• Outros 

Conteúdos • Extensão 
• Fundamentação (lógica da selecção dos conteúdos) 
• Adequação dos conteúdos ao curso 

Instrumentos de avaliação da 

aprendizagem 

• Listas de verificação 
• Observação 
• Mapas conceptuais 
• Relatórios de actividade 
• Produtos 
• Testes escritos 
• Portfolio 
• Logbook 
• Auto-avaliação 

Currículo em acção 

(métodos de 

ensino, conteúdos, 

materiais de estudo, 

avaliação da 

aprendizagem) 

 

Tipos de avaliação da 

aprendizagem presentes 

• Diagnóstica 
• Formativa 
• Sumativa 

Avaliação do 

ensino 

Instrumentos de avaliação do 

ensino 

• Listas de verificação 
• Observação 
• Mapas conceptuais 
• Relatórios de actividade 
• Portfolio 
• Auto-avaliação 
• Gravações vídeo 
• Diários (relativos ao ensino) 
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 Tipos de avaliação do ensino 

presentes 

• Auto-avaliação 
• Avaliação pelos estudantes 
• Avaliação pelos pares 
• Avaliação institucional 
• Avaliação externa à universidade 

Busca de soluções para melhorar o ensino • Monitorização da evolução das aprendizagens ao longo do 
processo de ensino (unidade lectiva) 

• Implementação de experiências didácticas 
• Reflexão e aprendizagem sobre o ensino e a aprendizagem 

Concepções de ensino • Intenções declaradas para a utilização de cada modo de ensino 
• Esforço de reflexão do docente 
• Concepção de Aprendizagem de Qualidade 
• Concepção de Ensino de Qualidade 

 

A preparação para a análise das entrevistas envolveu a audição das gravações e a 

leitura das notas tomadas em cada uma delas. Com base nestas duas fontes de 

informação elaborou-se um registo escrito de cada entrevista, que não sendo 

exactamente uma transcrição integral, regista o essencial de cada resposta e, nalguns 

casos, corresponde à citação na íntegra das palavras do entrevistado. Em qualquer dos 

casos, procurou-se que o registo escrito fosse o mais fidedigno possível. As alterações 

na transcrição do registo áudio servem, tipicamente, um dos seguintes objectivos: 

• tornar mais clara uma resposta que na gravação esteja confusa ou 

fragmentada; 

• resumir uma resposta muito extensa e/ou eventualmente entrecortada por 

assuntos laterais ou informações relevantes na resposta a outras perguntas 

(neste último caso, a respectiva conversão em texto aparece no local mais 

correcto, isto é, nas respostas às perguntas para as quais as informações 

são mais relevantes) 

Neste aspecto, é fundamental compreender que as “transcrições [comportam] 

inevitavelmente a perda de dados”. De facto, é “irrealista pensar que os dados 

constantes das transcrições correspondem a algo que não seja dados já interpretados” 

(Cohen, Manion & Morrison, 2000: 281). Tentou-se que a interpretação a que os dados 

foram sujeitos não alterasse o carácter da informação veiculada na entrevista e a 

respectiva intenção. Por esta razão, foram enviados por correio electrónico, a cada 

entrevistado, os textos com o registo escrito resultante da respectiva entrevista. Na 

mensagem de correio electrónico era explicitamente pedido que fosse verificada a 

fidelidade do texto ao que foi dito na entrevista e dada a oportunidade para que fossem 

indicadas eventuais correcções ou comentários, que os entrevistados achassem 

necessárias para assegurar o máximo de exactidão. 
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Os textos resultantes das entrevistas (não lhes chamando transcrições, porque não 

o são exactamente), mais do que simples recolhas de palavras, são realmente o resultado 

de uma “co-autoria”, para citar a expressão de Kvale (1996: 183), entre o entrevistado e 

o entrevistador. Esta limitação é conhecida, assumida e tomaram-se as medidas 

anteriormente descritas, no sentido de minimizar perdas de informação e alterações de 

significado nos dados produzidos. 

 

4.3. Resultados 

Os resultados das entrevistas são aqui apresentados segundo as dimensões de 

análise anteriormente referidas. As entrevistas são identificadas apenas por letras, de A 

até L, correspondendo cada letra a um par disciplina-universidade (adiante designado 

por caso). Há universidades em que foram entrevistados dois regentes e noutras apenas 

um, dependendo de estarem a ser estudadas nessa universidade uma ou duas disciplinas. 

Numa universidade ocorreu a coincidência de o regente das duas disciplinas 

estudadas ser a mesma pessoa (casos A e B), pelo que os resultados que dizem respeito 

exclusivamente ao docente são exactamente iguais. Nos resultados relativos às 

disciplinas leccionadas por este docente já há diferenças, como seria de esperar. 

Os resultados aparecem por caso, com os casos agrupados por cursos. Como o 

curso analisado em cada caso não foi tido em conta na atribuição da codificação dos 

casos por letras, a sequência de letras apresentada nas tabelas e gráficos aparece 

salteada. Assim, os casos A, C, D, E, F, G, H, J e L correspondem a disciplinas 

leccionadas ao curso de Ensino de Física e Química. Os casos B, I e K correspondem a 

disciplinas leccionadas ao curso de Ensino de Biologia-Geologia. 

 

4.3.1. Organização do ensino e caracterização do regente 

Como se pode verificar pela tabela 4.3, há aulas teóricas (T) e teórico-práticas 

(TP) em todos os casos, excepto em B, variando as teóricas entre as 2 horas e as 6 horas 

semanais, tipicamente divididas em 2 ou 3 aulas. No caso das TP há entre 1,5 e 3 horas 

semanais, normalmente numa única aula semanal ou, num caso, em duas. 
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Tabela 4.3: Organização do ensino em cada disciplina analisada e caracterização dos 
respectivos regentes. (EFQ: Ensino de Física e Química; EBG: Ensino de Biologia-Geologia) 

Curso     EFQ      EBG  

Caso A C D E F G H J L B I K 

Nº de aulas x duração (por semana) 

Teóricas 2x1h 2x2h 3x1h

3x 

45min 2h+1h 2x1h 3x2h

2x 

1,5h 2x1h 2x1h 

2x 

1,5h 

2x 

1,5h

Teórico-Práticas 1x 

1,5h * 

1x 

1,5h

2x 

1,5h 1x2h 1x1h

1x 

1,5h

1x 

1,5h 1x2h 0 

1x 

1,5h 

1x 

1,5h

Práticas 
1x3h 1x2h

0 

** 

0 

** 

0 

** 1x2h

0 

** 

1x 

1,5h 1x2h 1x3h 0 0 

Docentes envolvidos 
(R: regente) 

R+2 R+2 R R+2 R R+6 R+1 R+2 R+1 R+2 R R+2 

Categoria profissional do regente 
PAux PAux PAux PCat PAux PAux PAux PAss PAux PAux PAss Ass 

Experiência lectiva total 
(em anos) 2 20 13 34 5 6 30 13 12 2 31 6 

Experiência lectiva na disciplina 
(em anos) 1 1 6 2 1 5 1 3 5 0 2 0 

Programa da disciplina 

(A: actividades; O: objectivos; 
C: calendarização; LC: lista de 
conteúdos) LC 

O 

A 

LC LC 

C 

LC LC 

C 

LC LC LC LC LC LC LC 

Definição do programa 

(P: Definido previamente; L: definido 
livremente pelo regente) P P L P P P P L P P L P 

Definição do modo de leccionar as 
aulas 

(L: livremente; R: refere restrições) L L L L L L L L R L L L 

* O regente utiliza, em média, uma hora das aulas teóricas como se fosse uma hora de aula teórico-
prática. Aliás, refere não fazer grande distinção entre os dois tipos de aula. 
** Significa que a componente prática ou experimental existe em disciplina separada. 
 

As aulas práticas (P) existem em apenas metade dos casos (6), variando entre 1,5 

e 3 horas semanais, correspondentes a uma única aula por semana. Nos casos em que 

não há aulas práticas previstas na carga horária semanal, isso acontece porque existe 

uma disciplina separada, normalmente leccionada no mesmo ano, de Física Laboratorial 

(com esta designação ou outra semelhante). As excepções são os casos I e K, que não 

têm componente prática (laboratorial) de Física em nenhuma disciplina. 

A disciplina é leccionada exclusivamente pelo regente em 3 casos e pelo regente 

em equipa com outros docentes nos restantes 9 casos. Nos casos em que a leccionação 

das disciplinas analisadas é assegurada por equipas, estas atingem os 7 docentes (caso 

G, embora não estejam todos ligados exclusivamente à leccionação da disciplina em 

análise), sendo as restantes equipas compostas por dois ou três elementos no total. 
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Ainda relativamente à organização do ensino, e acerca da definição do programa 

de cada disciplina, os regentes entrevistados declararam utilizar um programa 

previamente definido (9 casos). Este programa já existia (elaborado por um regente 

anterior) ou foi definido por órgãos da respectiva universidade, na maioria das vezes 

sem a intervenção do regente agora entrevistado. Apenas em 3 casos (D, I, J) o 

programa foi definido livremente pelos regentes. Destes, um (caso J) definiu-o com base 

em disciplinas de Física Geral padronizadas e em livros de texto de Física Geral. 

Apenas o regente I definiu na íntegra um programa que tem pouco em comum com os 

restantes. Note-se que, na maioria dos casos, o programa é uma lista dos conteúdos  

Quanto à definição do modo de leccionar as disciplinas, todos os regentes referem 

ter inteira liberdade, embora o regente L tivesse referido o regulamento pedagógico da 

sua universidade como limitador dessa liberdade. Nos casos em que as disciplinas são 

leccionadas por mais do que uma pessoa, o regente tipicamente organiza uma reunião 

inicial para coordenar o trabalho da equipa. Na prática, estas reuniões, que podem ou 

não repetir-se ao longo do semestre, são geralmente informais e pretendem articular as 

diferentes componentes da disciplina, designadamente teórica e teórico-prática, em 

termos da calendarização das matérias. De um modo geral, os regentes não referiram 

imposições aos restantes docentes em termos do modo como estes devem leccionar as 

suas aulas. O regente J admite “dar indicações aos restantes docentes, embora com 

alguma liberdade de movimentos”. O regente G refere que o modo como as aulas são 

leccionadas é definido “colegialmente” por todos os membros da equipa. 

Em termos de experiência de ensino e categoria profissional, a tabela 4.3 fornece 

os dados essenciais. A maioria é Professor Auxiliar, havendo dois Professores 

Associados e um Catedrático. Merece ser notado que apenas um dos regentes não é 

doutorado. A experiência como professor oscila entre os 2 e os 34 anos. Apenas dois 

regentes (B e K) o são pela primeira vez na disciplina em análise. Todos os restantes 

têm pelo menos um ano de experiência na disciplina que agora regem. 

 

4.3.2. Currículo em acção 

4.3.2.1. Tipos de actividades lectivas 

Entrando na análise do currículo, determinou-se os tipos de actividade lectivas 

utilizados. Assim, observando a tabela 4.4, verifica-se que só em 4 casos são utilizados 
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mais do que 5 tipos de actividade lectiva (dentre 14 tipos, identificados como possíveis 

com base em Lopes, 2004: 324-325). Estes 4 casos (C, E, G e I) são também os únicos 

onde são utilizados os tipos de actividade lectiva em que os alunos são os actores 

principais. 

 
Tabela 4.4: Actividades lectivas utilizadas, classificadas pelo grau de envolvimento de 

professores e alunos. 

Mobiliza 
actividade 

EFQ EBG 

Actividades lectivas Prof. Aluno A C D E F G H J L B I K
1. Exposição/explicação + +  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Apresentação de situações físicas + +  1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
3. Demonstração experimental + +   1  1  1   1    
4. Resolução de exercícios + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Verificação experimental + +             
6. Trabalho laboratorial restrito + + 1  D D D 1 D 1 1 1   
7. Utilização de software + + +      1       
8. Abordagem de situações físicas + + +  1         1  
9. Discussão + + +  1  1       1  
10. Actividades experimentais  + +  1           
11. Formulação de problemas  + +           1  
12. Resolução de problemas  + +           1  
13. Obtenção de um produto  + +             

Nº de actividades lectivas utilizadas   4 7 3 6 4 6 4 3 5 4 7 3
Legenda: 1 significa actividade lectiva presente; D significa presente em disciplina separada. 

+ + significa que mobiliza actividade essencialmente deste actor; + significa que mobiliza alguma 
actividade dos dois actores. As actividades lectivas 1 a 3 mobilizam essencialmente actividade do 

professor. As actividades lectivas 7 a 13 são as que mobilizam mais actividade do aluno. 
 

Nos restantes casos, são utilizados menos tipos de actividades lectivas (3 a 5), 

tipicamente apenas os mais tradicionais e que menos mobilizam actividade do aluno, 

destacando-se: exposição/explicação, resolução de exercícios e apresentação de 

situações físicas. 

É de salientar que os tipos de actividades lectivas mais utilizados são 

precisamente os mais centrados na actividade do professor. 
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Algumas das actividades lectivas constantes da tabela 4.4 necessitam de ser 

precisadas. Assim, a apresentação de situações físicas limita-se estritamente à sua 

apresentação, como exemplos ou pontos de partida para a transmissão de informação. A 

abordagem de situações físicas é uma actividade mais complexa que envolve análise e 

discussão, eventualmente incorporando outras actividades como a resolução de 

problemas ou o trabalho experimental, sendo um processo que implica necessariamente 

alguma actividade dos alunos (iniciativa, manipulação de artefactos, argumentação, 

etc.). A mesma diferença ocorre entre resolução de exercícios, normalmente de 

exercícios tipificados, como os dos livros de texto, e a resolução de problemas, que é 

uma actividade complexa e que pode mobilizar diversos meios. A verificação 

experimental consiste na realização duma experiência com o intuito apenas de verificar 

algo, uma ocorrência. O trabalho experimental (TE) restrito é aqui entendido como TE 

guiado por um protocolo rígido, tipo “receita”. As actividades experimentais designam 

TE mais exploratório, com alguma componente de abertura e sem protocolos rígidos. A 

utilização de software refere-se a programas informáticos de simulação ou outro 

software didáctico (não inclui explicitamente a Internet porque não constitui uma 

actividade mas sim um meio onde podem decorrer actividades de diversos tipos). 

É importante referir que foram detectadas outras actividades, que não se 

enquadram na classificação da tabela 4.4, e que correspondem, respectivamente, à 

apresentação de vídeos nas aulas (casos C e L) e à leitura e discussão de textos 

(relativos à história da ciência ou desafios de Física, no caso C, e textos de livros 

relacionados com os temas do curso, no caso I). 

A resolução de exercícios foi classificada como actividade que mobiliza 

actividade dos alunos, apesar da maioria dos regentes entrevistados referirem grandes 

dificuldades em conseguir que os alunos assumissem de facto este papel activo. Na 

prática, o professor acaba por ter de resolver os exercícios no quadro, mesmo que alguns 

alunos consigam resolvê-los por si. 

Introduziu-se a informação relativa à existência de trabalho prático de Física 

noutra disciplina porque minimiza o efeito da inexistência de trabalho laboratorial, que 

se deve a estar previsto numa disciplina autónoma do plano de estudos do curso. A não 

contabilização deste facto criava uma assimetria algo artificial na comparação entre os 

diversos casos, que não se deve a uma opção didáctica dos regentes dos casos 

estudados, mas sim a uma opção no desenho do plano de estudos do curso como um 

todo. 
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4.3.2.2. Materiais de estudo fornecidos ou recomendados 

Como pode verificar-se pelo gráfico 4.1, os materiais de estudo mais 

disponibilizados são os livros de texto (também designados por manuais), as folhas de 

exercícios, os apontamentos e os protocolos de trabalho laboratorial. Dos restantes, as 

aplicações informáticas (que incluem os documentos multimédia e “outros”) são 

disponibilizados apenas no caso G. Aliás, um pormenor interessante é que o regente do 

caso G refere ter um sítio de Internet específico da disciplina, onde os estudantes podem 

consultar informações e fazer o descarregamento de documentos relativos à disciplina. 

Apenas outro regente (caso I) referiu que disponibiliza informação na Internet, mas não 

foi possível aceder ao endereço fornecido para confirmar este facto. 

Gráfico 4.1: Materiais de estudo fornecidos ou 
recomendados
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4.3.2.3. Conteúdos 

Ainda no que respeita ao currículo, foram analisados os conteúdos leccionados 

em cada caso, tendo como fontes o programa da disciplina e informação adicional 

facultada na entrevista. Verificou-se que a generalidade dos programas é extenso, sendo 

muito extenso em 8 casos.  

Só no caso I é que o programa da disciplina é deliberadamente reduzido em 

extensão, embora não necessariamente em profundidade, tratando apenas dois grandes 
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temas (Termodinâmica e Electricidade), no seu conteúdo mais essencial. Os restantes 

programas englobam tipicamente três ou mais grandes temas, compostos por diversos 

subtemas, num conjunto bastante extenso de assuntos e conceitos. Num exemplo 

concreto, o programa (para um semestre lectivo) engloba Mecânica (cinemática, 

dinâmica, rotação e fluídos), Termodinâmica (Calorimetria, Teoria Cinética dos Gases, 

1ª e 2ª Leis da Termodinâmica), Electrostática (incluindo condensadores) e Corrente 

Eléctrica (incluindo Corrente Alterna e circuitos de Corrente Contínua). 

O encadeamento de conceitos é tipicamente linear e sequencial, não se 

vislumbrando qualquer outro tipo de relacionamento entre conceitos. 

A selecção e ordenação dos conteúdos estão quase sempre subordinadas à lógica 

dos tópicos de Física a leccionar. Não há uma preocupação de adequação do conteúdo 

das disciplinas aos cursos a que é leccionada, adoptando-se tipicamente uma perspectiva 

de “tipo único”: a Física é um corpo de conhecimentos com uma unidade e 

universalidade tais que pode ser leccionado exactamente da mesma maneira a qualquer 

destinatário. Esta perspectiva resulta em disciplinas completamente padronizadas nos 

respectivos conteúdos, com programas virtualmente indistinguíveis (quando tratam os 

mesmos assuntos). 

Isto verifica-se para disciplinas do curso de EFQ e do curso de EBG. Um factor 

que poderia contribuir para explicar esta característica, é o facto de um razoável número 

destas disciplinas serem leccionadas a alunos de mais do que um curso. No entanto, 

verifica-se a existência de programas padronizados também em algumas disciplinas 

leccionadas exclusivamente a alunos de um só curso. Note-se que, apesar de tudo, os 

regentes destas disciplinas referem fazer alguma adequação aos cursos a que elas são 

leccionadas, mas essencialmente tentando adequar os exemplos dados e os exercícios 

propostos. 

As excepções a este panorama são os casos C e I. No caso C, a disciplina 

incorpora uma tentativa de adequação aos alunos dos vários cursos a que é leccionada e, 

simultaneamente, tem uma forte componente de contextualização, com ênfase na 

História das Ciências. No caso I, a disciplina está concebida para os alunos de duas 

licenciaturas relativamente afins (EBG e um curso da área das Ciências Agrárias) e 

assenta em conteúdos permanentemente relacionados com temas da Biologia e das 

Ciências da Terra. 
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4.3.2.4. Avaliação da aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes foi estudada em termos de duas 

categorias de análise: os instrumentos de avaliação utilizados e os tipos de avaliação 

presentes em cada disciplina/caso. 

No gráfico 4.2 percebe-se que os testes escritos são os instrumentos de avaliação 

mais usados (em todas as disciplinas analisadas). Seguem-se os relatórios de actividades 

(que correspondem a relatórios de trabalho laboratorial e são usados em 5 casos: A, B, 

G, J e L), os logbooks (também designados cadernos de laboratório ou cadernos de 

registo e que são usados em 4 casos: A, B, C e J); e a observação (também usada em 4 

casos: C, E, I e L). 

 

Gráfico 4.2: Instrumentos de avaliação da aprendizagem
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Note-se que a observação corresponde a coisas diferentes, dependendo dos casos. 

Assim, em C, I e L corresponde essencialmente a um acompanhamento mais próximo, 

por parte do professor, do trabalho de cada aluno na aula, com um impacto variável na 

avaliação final. No caso E, a observação ocorre num espaço de avaliação próprio, de 

questionamento oral, em que os alunos são avaliados numa perspectiva diagnóstica, de 

avaliação do progresso da aprendizagem do aluno no decorrer desta, mas que pretende 

também contribuir para ajudar o aluno a aprender. Neste caso, esta avaliação tem 
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também impacto na avaliação sumativa final, uma vez que estes momentos de avaliação 

contribuem para a nota final nesta disciplina. No entanto, nem todos os alunos ficam 

abrangidos por este regime de avaliação: só os inscritos pela primeira vez na disciplina e 

os repetentes que escolherem voluntariamente este regime. 

A auto-avaliação dos estudantes ocorre apenas no caso C e só na componente 

prática (laboratorial). 

Relativamente à diversidade de instrumentos de avaliação utilizados em cada 

caso, e como seria de esperar dos dados anteriores, há uma grande dependência dos 

testes escritos, que são o único instrumento de avaliação usado em 4 casos. A 

diversidade de instrumentos utilizados ocorreu principalmente nos casos em que existe 

uma componente prática na disciplina, que envolve muitas vezes o recurso a logbooks 

e/ou relatórios. A única excepção é o caso I, que não tem componente prática e ainda 

assim utiliza mais do que um instrumento na avaliação. Aliás, os próprios testes escritos 

têm características especiais, porque existem pré-testes, realizados antes do exame final, 

que servem essencialmente para o professor detectar se há alguma matéria em que o 

desempenho dos alunos é particularmente mau. Caso tal se verifique, essa matéria não é 

avaliada no exame final. 

Relativamente à outra categoria de análise nesta dimensão, pode ver-se no gráfico 

4.3 que a avaliação sumativa está presente em todos os casos analisados. Já a avaliação 

formativa existe apenas em 6 casos (A, B, C, E, I e L - metade do total) e deve ter-se em 

conta que a maior parte desta avaliação formativa ocorre na componente prática 

(laboratorial) da disciplina (casos A, B, C e L). Só nos casos E e I é que esta 

componente da avaliação aparece integrada no todo da disciplina, embora no caso E não 

abranja todos os alunos, como foi referido atrás. Na maioria dos casos, esta avaliação 

formativa pretende também contribuir para ajudar os alunos a aprender. A avaliação 

diagnóstica está presente apenas em 3 casos (C, E e I), de um modo mais ou menos 

formal. 

 
69



Gráfico 4.3: Tipos de avaliação da aprendizagem
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4.3.3. Avaliação do ensino 

O gráfico 4.4 mostra 5 casos em que não há qualquer tipo de instrumento de 

avaliação do ensino. Nestes casos, os regentes apenas referem a obtenção de feedback 

relativamente ao ensino através de conversas informais com alunos. 

Gráfico 4.4: Instrumentos de avaliação do ensino
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O gráfico 4.4 mostra também quais os instrumentos de avaliação do ensino 

utilizados, tipicamente os inquéritos aos alunos, a auto-avaliação e, apenas no caso C, 

um diário relativo ao ensino. Aliás, o caso C é o que recorre a mais instrumentos. Dos 

restantes, só os casos E e G recorrem à auto-avaliação, para além dos inquéritos. A auto-

avaliação nestes casos (e no caso C) tem interesse particular porque os docentes 

registam os resultados dessa mesma avaliação com o objectivo declarado de tentar 

melhorar o seu ensino no futuro. 

 

4.3.4. Busca de soluções para melhorar o ensino 

Outra dimensão analisada é a da busca de soluções para melhorar o ensino. Para 

caracterizar este esforço, estudaram-se três aspectos em particular: a monitorização da 

evolução das aprendizagens ao longo do processo de ensino; a implementação de 

experiências didácticas; e a reflexão e a aprendizagem (do próprio professor) sobre o 

ensino e a aprendizagem (dos alunos). 

A grande maioria dos regentes monitoriza a evolução das aprendizagens dos 

respectivos alunos apenas através do que percepcionam durante as próprias aulas, o que 

nos parece manifestamente pouco, principalmente atendendo a que estes docentes 

referem também uma generalizada falta de participação dos estudantes durante as aulas. 

Apenas nos casos C, E e I há uma monitorização sistemática das aprendizagens ao 

longo do processo de ensino, Esta monitorização ocorre de modo informal e 

relativamente continuado nos casos C e I, através de diálogos intencionais entre o 

professor e os seus alunos. No caso E, esta monitorização ocorre de um modo menos 

continuado, em cerca de três momentos (para cada aluno) ao longo do semestre, mas 

num ambiente de avaliação mais formal, como já foi referido anteriormente. 

Dentre os casos analisados, detectou-se a implementação de experiências 

didácticas em quatro casos. 

No caso C, para além da contextualização com base na História das Ciências, foi 

implementado trabalho experimental relativamente aberto, em que os alunos não têm 

um limite de tempo imposto e não são guiados por um protocolo tipo receita (como é 

mais frequente), mas sim pelo professor que estabelece um objectivo e depois vai 

orientando os grupos de alunos na sua prossecução. 

No caso E as aulas são convencionais, mas a avaliação não o é, incorporando 

características interessantes. De facto, os alunos, para além de serem avaliados por 
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testes escritos, são-no também (se assim o desejarem) através de trabalhos de casa 

frequentes (tipicamente, exercícios do tipo dos realizados nas aulas TP) e de três 

avaliações orais ao longo do semestre, em que têm de responder a questões colocados 

pelo docente. As perguntas não são previamente conhecidas pelos alunos, que têm de 

elaborar e justificar a sua resposta, muitas vezes em diálogo com o professor. Como foi 

referido em 4.3.2.4, a intenção desta avaliação é simultaneamente de diagnóstico e de 

ajudar os alunos no seu processo de aprendizagem. 

No caso G, a experiência implementada tem a ver essencialmente com a 

introdução duma componente multimédia nas aulas teóricas, suportada em 

apresentações construídas com o Microsoft PowerPoint. Estas apresentações incluem 

pequenos vídeos e software de simulação interactivo. Para além das aulas, os alunos têm 

acesso a estes recursos através da Internet. Aliás, outra componente inovadora neste 

caso é a utilização da Internet em apoio ao ensino e à aprendizagem. 

No caso I, o regente assenta o ensino no diálogo permanente e aberto com os 

alunos, a ponto de se afastar do plano inicial da aula se a iniciativa dos alunos assim o 

determinar. O diálogo e a discussão são aqui os meios centrais. Para além disso, os 

conteúdos leccionados (de extensão reduzida, comparativamente com os programas dos 

restantes casos) são seleccionados com base na relevância para o curso. 

No que se refere ao esforço de reflexão dos docentes e à sua aprendizagem sobre 

o ensino e sobre as aprendizagens dos estudantes, todos os docentes entrevistados 

disseram reflectir sobre o seu ensino, mas a maioria (casos A, B, D, F, H, J, K e L) 

reflecte de um modo não sistemático e/ou sem grandes dados de partida para além das 

suas próprias percepções e bom senso. 

Apenas nos casos C, E, G e I foi possível detectar um esforço de reflexão mais 

alicerçado, embora com grandes diferenças entre os quatro casos. Assim, nos casos C e 

E os regentes respectivos têm algum interesse pelas questões didácticas, sendo que 

ambos referem estudar alguma literatura e participar em fóruns onde as problemáticas 

relativas ao ensino e/ou à Didáctica das Ciências são abordadas. O regente do caso C 

desenvolve investigação sobre a História das Ciências e a sua utilização no Ensino das 

Ciências e o regente do caso E já publicou alguns trabalhos relativos ao ensino da 

Física. 

O regente do caso I demonstra sensibilidade especial para as questões do ensino 

da Física ao curso em análise (EBG), provavelmente devido à sua experiência de ensino 
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no estrangeiro (12 anos) e à sua experiência como investigador numa área com 

afinidade com o curso referido. 

O regente do caso G faz um esforço de reflexão pessoal, essencialmente relativo 

ao seu próprio ensino, que passaria relativamente despercebido, não fosse o facto de 

referir fazê-lo sistematicamente e escrevendo anotações que consulta com frequência, 

nomeadamente quando volta a leccionar os mesmos temas, no sentido de tentar uma 

melhoria contínua. 

A análise desenvolvida até aqui merece ser sumariada, de modo a ser possível 

fazer um ponto de situação. Assim, a tabela 4.5 apresenta um quadro-resumo com as 

categorias ou subcategorias de análise e os casos que se salientaram em cada uma delas. 

No caso da categoria “Organização do ensino” não houve propriamente casos que se 

salientassem. Pode dizer-se que a organização em termos de tipos de aulas é 

semelhante, tirando a opção nos cursos de EFQ de colocar a componente prática ou 

experimental em disciplinas separadas das Físicas Introdutórias (o que acontece em 

quatro dos nove casos). No caso dos cursos de EBG, apenas um dos três casos 

analisados tem componente prática incluída na disciplina de Física Introdutória. Os 

restantes casos não têm componente experimental ligada ao ensino da Física. 

 
Tabela 4.5: Quadro-resumo dos casos que se salientaram até agora em cada uma das 
categorias ou subcategorias de análise. 

Categorias/subcategorias de análise A B C D E F G H I J K L 

Organização do ensino (4.3.1)             

Tipos de actividades lectivas (4.3.2.1)   +  +  +  +    

Materiais de estudo fornecidos e recomendados  
(4.3.2.2) * 

+ +   +  +  + +   

Conteúdos (4.3.2.3)   +      +    

Avaliação da aprendizagem dos alunos (4.3.2.4)   +  +    +   + 

Avaliação do ensino (4.3.3)   +  +  +      

Monitorização sistemática das aprendizagens dos 
alunos (4.3.4) 

  +  +    +    

Implementação de experiências/inovações didácticas 
(4.3.4) 

  +  +  +  +    

Reflexão e aprendizagem dos docentes sobre o seu 
ensino e a aprendizagem dos alunos (4.3.4) 

  +  +  +  +    

 1 1 6 0 7 0 5 0 7 1 0 1 
Legenda: + indica os casos que se salientam (Entre parêntesis indica-se o número da secção respectiva 
no capítulo). * Não incluindo protocolos, que tipicamente existem apenas quando há aulas práticas, o que 
não ocorre em todos os casos (ver tabela 4.3). 
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Na globalidade, vê-se que se salientaram em mais subcategorias de análise os 

casos C, E, G e I. 

 

4.3.5. Concepções de ensino 

Para determinar as concepções de ensino de cada regente entrevistado, estudaram-

se as seguintes categorias de análise: as intenções declaradas para a utilização de cada 

actividade ou modo de ensino, o esforço de reflexão sobre o ensino e as concepções 

relativamente ao que é uma aprendizagem de qualidade e um ensino de qualidade. 

Nesta dimensão de análise, dois casos (A e B) são tratados como um só, uma vez 

que o regente é a mesma pessoa. Por esta razão, deixa de fazer-se referência aos casos A 

e B separadamente, referindo-os pela sigla AB, pelo que o número total de casos passa 

agora de 12 para 11. 

4.3.5.1. Intenções declaradas para a utilização de cada actividade lectiva 

Todos os docentes especificam intenções para a utilização de cada actividade ou 

modo de ensino. As intenções mais referidas pelos docentes são: “expor a matéria com 

clareza”, “desenvolver a teoria [no quadro]”, “ilustrar a matéria” ou “ilustrar situações 

físicas”, “demonstrar [fenómenos físicos]” e “expor a resolução [dos exercícios] de um 

modo estruturado”. Citações deste tipo ocorrem, com ligeiras variações, em 8 dos 11 

casos. As grandes excepções são os casos C, E e I. No caso E, para além das intenções 

de exposição e ilustração, comuns aos anteriormente referidos, é colocada ênfase no 

“desenvolvimento do trabalho dos alunos” e no “incentivo ao auto-estudo” e à 

participação nas aulas. O regente do caso I refere como intenção fundamental 

subjacente aos modos de ensino que utiliza “levar os alunos a compreenderem 

profundamente”, “descobrir o que os alunos querem aprender, despertar-lhes a 

curiosidade e trabalhar com eles”. No caso C, o regente expressa intenções bastante 

mais elaboradas e específicas para cada modo ou actividade de ensino, com 

fundamentação filosófica, epistemológica e didáctica. 

Relativamente ao trabalho prático, nos casos AB, G, J e L, as intenções referidas 

são: “ilustrar a matéria”, “contacto com a manipulação de experiências”, “aprender a 

trabalhar com experiências e a tratar resultados” e “ilustrar situações físicas”. No 

outro caso em que existe também trabalho prático (caso C), as intenções fundamentais 

são “que os alunos aprendam a fazer bons registos [...] a reflectir sobre os resultados e 
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a compará-los e discuti-los com outros”. Adicionalmente, “o objectivo não é fazer 

muitos trabalhos, nem uma aula-um trabalho. O trabalho leva o tempo que for 

necessário para o completar”. 

 

4.3.5.2. Reflexão sobre a prática de ensino 

Praticamente todos os docentes referem reflectir sobre a sua prática de ensino, 

com excepção dos casos D e F, que admitem dedicar pouco esforço a esta tarefa. Dos 

restantes, a maior parte reflecte de um modo não sistemático, isoladamente e sem 

registar eventuais resultados da sua reflexão. Reflexo disto é o facto de poucos 

implementarem experiências didácticas ou alterações significativas ao modo como 

ensinam. As excepções são os casos C, E, G e I. O caso G é considerado uma excepção 

pelo facto do docente tentar uma reflexão sistemática e registá-la por escrito, com o 

objectivo declarado de tentar melhorar a forma como ensina. No entanto, este esforço é 

solitário e sem procura de fundamentação didáctica ou pedagógica. O mesmo acontece 

de alguma maneira com o regente do caso I, com a diferença que a sua reflexão assenta 

muito na permanente observação e no diálogo com os alunos. Os casos C e E 

distinguem-se essencialmente por duas razões: os respectivos regentes discutem com 

frequência assuntos relativos ao ensino com colegas e especialistas da área, dedicam 

atenção à literatura sobre esta temática e, principalmente no caso C, têm a sua reflexão 

assente em orientações didácticas e/ou pedagógicas. Isto reflecte-se, por sua vez, no 

facto de implementarem experiências didácticas ou modos de ensino distintivos. 

 

4.3.5.3. Aprendizagem de Qualidade 

Para tentar perceber o que pensam os regentes relativamente aos conceitos de 

“Aprendizagem de Qualidade” (AdQ) e de “Ensino de Qualidade” (EdQ), elaboraram-

se sínteses correspondentes às respostas dadas nas entrevistas. Estas sínteses foram 

feitas com base nas gravações e nas notas então tiradas. 

Uma vez que as questões relativas a estes dois conceitos eram completamente 

abertas, numa primeira análise salientam-se os aspectos mais relevantes e identificam-se 

dimensões comuns nas respostas dadas pelos diferentes entrevistados. 
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Um primeiro aspecto importante consiste em que a maior parte dos regentes 

entrevistados teve muita dificuldade em separar os conceitos de AdQ e de EdQ. É uma 

dificuldade compreensível, porque os dois conceitos têm uma inter-relação muito forte. 

Na questão relativa à “Aprendizagem de Qualidade” (AdQ), salientam-se os 

seguintes aspectos nas respostas: 

• a necessidade de os alunos apreenderem um determinado conjunto de 

conteúdos: “...deve haver um núcleo de conhecimento que uma pessoa 

tem de aprender” (casos A e B que, por corresponderem à mesma pessoa, 

serão designados nesta secção apenas por caso AB), “conhecimento 

profundo dos aspectos científicos... apreensão da estruturação 

matemática” (caso D), “...conseguirem apreender a essência da cadeira” 

(caso G), “...fundamental que os alunos leiam e percebam o que lêem” 

(caso H), “compreender os conceitos” (caso J), “espera-se que... [o 

aluno]... tenha um conjunto de conhecimentos” (caso L); 

• nalguns casos é referida a preocupação com a “durabilidade” dos 

conhecimentos adquiridos: “se ele [o aluno] conseguir vir aos conceitos... 

e recordá-los, utilizá-los” (caso G), “...mas o conhecimento deve ser 

duradouro” (caso K), “...questão da permanência do conhecimento e das 

capacidades desenvolvidas” (caso L); 

• alguns regentes associam AdQ a facto de os estudantes atingirem os 

objectivos definidos para a disciplina ou obterem aprovação: “uma 

vertente da AdQ é atingir os objectivos estabelecidos no programa” (caso 

H), “uma aprendizagem é de qualidade se permitir a aprovação na 

disciplina” (caso K); 

• três regentes apontam como característica duma AdQ a adequada 

preparação do estudante para ser um futuro investigador científico ou 

físico profissional: “Esta capacidade [de continuar a aprender por si] é 

certamente fundamental quando a seguir se vai fazer investigação.” (caso 

AB); “Em resumo: adquirir uma «atitude de físico» perante o mundo.” 

(caso D); “Compreender o que é a Física, como [esta] se aprende” (caso 

E). 

• Vários regentes apontam a aprendizagem ou compreensão de conceitos 

como fundamental para uma AdQ, mas apenas dois complementam com a 
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necessidade de saber aplicá-los: “compreender os conceitos...” (caso J); 

“... conseguir invocar os conceitos fundamentais.” (caso K); “se [o 

estudante] conseguir vir aos conceitos... e recordá-los, utilizá-los...” 

(caso G); “...compreender os conceitos e saber aplicá-los às coisas do 

dia-a-dia e a questões progressivamente mais complexas.” (caso E). 

• Três docentes enfatizam a falta de bases para se conseguir uma AdQ: 

“falta de desenvolvimento de raciocínio geométrico” (caso F); 

“[considera] necessárias boas bases de Física e Matemática, para haver 

uma AdQ” (caso H); “... possuir algum background” (caso J). 

• Alguns docentes referem o desenvolvimento de certas capacidades como 

parte duma AdQ. No entanto, não enfatizam necessariamente as mesmas 

capacidades e são, de um modo geral, pouco específicos: o regente do 

caso L enfatiza as “capacidades desenvolvidas” como um critério 

essencial; “conseguir que o aluno aprenda a pensar [...] perante uma 

situação nova, procurar respostas” (caso E); “adquirir a capacidade de 

análise dos fenómenos físicos” (caso D); “desenvolver sensibilidades e 

gosto pelo conhecimento científico, sem que isso mate o gosto por outros 

conhecimentos” (caso C); “... adquirir a capacidade de continuar a 

aprender por si” (caso AB). 

• Muitos regentes realçam ainda a necessidade de estarem presentes 

determinadas condições que entendem ser da responsabilidade dos 

estudantes: “é fundamental [...] terem motivação” (caso AB); o regente 

do caso F refere a “primazia do trabalho individual do estudante” e a 

necessidade dos alunos tirarem “mais partido do professor, 

designadamente para esclarecimento de dúvidas e aconselhamento”; “... 

fundamental que os alunos leiam e compreendam o que lêem” (caso H); 

“É preciso vontade de aprender e capacidade [reconhece que esta 

normalmente existe]” (caso I); “é necessário ter espírito crítico [...] estar 

atento nas aulas” (caso J). 

Desta análise pode dizer-se que cerca de metade dos regentes entrevistados (6 em 

11) não revelaram propriamente ideias sobre o que é uma AdQ, mas sim sobre o que os 

estudantes devem fazer para chegar a uma AdQ (casos AB, C, F, H, I e J). Os restantes 

regentes apontam características duma AdQ que podem ser classificadas em três grupos: 

 
77



• a aprendizagem de conceitos, embora apenas dois entrevistados refiram a 

necessidade de saber operacionalizar os conceitos (usando a expressão 

aplicar); 

• o desenvolvimento de capacidades, apesar de normalmente ser 

mencionado de um modo vago; 

• alguns regentes remetem a caracterização da AdQ para critérios mais 

normativos, como sejam obter aprovação na disciplina, atingir os 

objectivos previstos na disciplina ou obter uma preparação adequada para 

o desempenho futuro da profissão de investigador científico e/ou físico. 

 

4.3.5.4. Ensino de Qualidade 

Na questão relativa ao Ensino de Qualidade, os regentes entrevistados referiram 

características como: 

• ser motivador para os estudantes é uma característica do EdQ referida por 

alguns regentes: “um dos papéis do professor é motivar [...]. Um ensino 

de qualidade [...] deve ter a capacidade de fascinar” (caso AB); 

“envolver os alunos pela clareza, pelo gosto, pela compreensão...” (caso 

C); “um EdQ deveria motivar os alunos para o estudo” (caso F); “... 

motivar os alunos” (caso J); “é fundamental motivar o aluno” (caso K). 

• Outra característica dum EdQ enunciada por alguns regentes está 

relacionada com a correcta exposição da matéria ou a maneira de dar bem 

uma aula: “Dar bem uma aula não é só uma questão de expor bem a 

matéria, [...] é também a maneira como a pessoa dá a aula. Há pessoas 

que são muito mais comunicativas do que outras.” (caso AB); “um bom 

desenvolvimento lógico” (caso C); “É preciso vocação para expor as 

ideias, não basta saber. É preciso saber transmitir as ideias.” (caso K). 

• Relacionada com a característica anterior, mas mais especifica é a ênfase 

colocada no rigor e na formulação matemática: “rigor, na análise e na 

formulação, matemática e verbal (oral e escrita)” (caso D). 

• Ainda relacionada com o modo de dar aulas, o regente do caso AB refere 

a importância da experiência: “nas disciplinas básicas a leccionação 

deveria ser dada pelos professores mais experientes”. 
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• A necessidade de interacção entre professores e estudantes é acentuada 

por diversos regentes: “...um contacto pessoal que permita averiguar em 

tempo real se os alunos estão a raciocinar de uma maneira adequada e 

tentar ajuda-los individualmente, bem como permitir ao professor fazer 

alterações à maneira como ensina” (caso E); “o contacto pessoal mais 

prolongado com cada aluno permitiria trabalhar mais e melhor na sua 

motivação e contribuir para que cada aluno se empenhasse mais.” (caso 

F); “O diálogo é a ferramenta essencial para se conseguir ensinar 

alguma coisa” (caso I), “O EdQ tem de contemplar o seguinte: ser 

interactivo, ...” (caso J). 

• A necessidade de identificar as dificuldades dos alunos é também referida 

como necessária para um EdQ: “Os professores deveriam tentar perceber 

as dificuldades dos alunos...” (caso F); “[enumerando algumas 

características dum EdQ] ter atenção às dificuldades dos alunos” (caso 

H). 

• Dois entrevistados ligam o EdQ à permanência dos conhecimentos 

adquiridos: “... sempre que necessitarem de vir à matéria que deram nos 

primeiros anos, se o conseguirem fazer, então foi dado um EdQ” (caso 

G); “[o EdQ] é um ensino que promova a permanência dos 

conhecimentos e das capacidades” (caso L). 

• O docente do caso K refere “a necessidade de adequar o ensino ao nível 

dos alunos”, e que “é importante a motivação e o gosto para dar aulas: 

quem estiver motivado para isso, faz melhor e com menos esforço”. 

• O docente do caso H aponta como características ou indicadores dum EdQ 

“atingir os objectivos de cumprir o programa” e “os alunos terem 

sucesso com notas elevadas”. 

• O docente do caso L refere duas características do EdQ que são a 

necessidade do ensino ser avaliado (“O ensino deveria ser avaliado, 

nomeadamente através de avaliações dos alunos diferidas no tempo...”) e 

o EdQ ter de ser variado (“[um EdQ] tem de ser variado”). 

• Dois docentes referem a necessidade dum EdQ desenvolver capacidades e 

competências dos alunos: “Mostrar os limites de validade e 

aplicabilidade dos conhecimentos que se ensinam, estimulando o espírito 
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crítico” (caso C); “... desenvolver as capacidades [referidas na resposta 

sobre AdQ]” (caso E). 

• Diversos docentes indicam condições que consideram importantes para se 

poder desenvolver um EdQ. Estas são essencialmente de dois tipos, 

ligadas a condições materiais e aos próprios alunos: “um EdQ tem de ter 

bom material à disposição dos alunos, quer de laboratório, quer 

informático, quer a nível de bibliografia. [Aqui] estas condições são 

razoavelmente conseguidas.” (caso G); “A qualidade de ensino começa 

pela própria instituição (em termos logísticos, desde os horários, ao 

equipamento, aos edifícios)” (caso K); “A preparação dos alunos à 

entrada da universidade não permite um EdQ por falta de bases” (caso 

F); “Nota-se falta de trabalho por parte dos alunos: não têm capacidade 

de fazer um trabalho sistemático” (caso G); “... maus hábitos de estudo 

dos alunos” (caso L). 

• Outro tipo de obstáculos ao desenvolvimento de um EdQ refere-se a 

pressões e incentivos sentidos pelos docentes: “excesso de tarefas 

atribuídas aos professores universitários impede uma dedicação maior à 

qualidade do ensino” (caso F); “Há alguma secundarização da vertente 

ensino nas universidades...” (caso K). 

A tabela 4.6 mostra a distribuição das características de uma Aprendizagem de 

Qualidade e de um Ensino de Qualidade pelos diversos casos e permite fazer uma 

análise global coerente. 
 
Tabela 4.6: Características de uma Aprendizagem de Qualidade e de um Ensino de Qualidade 

referidas pelos professores entrevistados. 

Características/requisitos para uma 
Aprendizagem de Qualidade 

AB C D E F G H I J K L 

1. Falta de conhecimentos de base 1 1   1  1 1 1 1  

2. Apreensão de conjuntos de conteúdos 1 1 1   1     1 

3. Durabilidade dos conhecimentos      1    1 1 

4. Cumprimento de objectivos definidos       1   1  

5. Preparação para futuro investigador 1  1         

6. Compreensão de conceitos  1  1  1   1 1 1 

7. Utilização conceitos    1  1      

8. Desenvolvimento de capacidades 1 1 1 1        

 4 4 3 3 1 4 2 1 2 4 3 
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Características/requisitos para umEnsino 
de Qualidade AB C D E F G H I J K L 

9. Motivação dos alunos 1 1   1    1 1  

10. Correcta exposição da matéria 1 1 1       1  

11. Motivação do professor          1  

12. Cumprimento de objectivos/obtenção de 
bons resultados escolares 

        1   

13. Condições externas 1    1 1 1   1 1 

14. Ensino variado           1 

15. Interacção com os alunos  1  1 1   1 1   

16. Identificação de dificuldades dos alunos    1 1  1   1  

17. Desenvolvimento de capacidades e 
competências 

 1  1  1  1   1 

 3 4 1 3 4 2 2 2 3 5 3 

 

As características referidas pelos entrevistados para uma AdQ e um EdQ, podem 

ser divididas em dois grandes grupos: 

• Um primeiro grupo que integra as características 1 a 5 e 9 a 14, que 

apontam para concepções mais simplistas de aprendizagem e de ensino; 

• Um segundo grupo, composto pelas características 6 a 8 e 15 a 17, que 

apontam para concepções mais elaboradas de aprendizagem e de ensino e 

mais próximas das que foram apresentadas no nosso enquadramento 

teórico. 

Uma análise que atenda apenas ao número de características apontadas para uma 

AdQ e para um EdQ não permite tirar conclusões, mas uma análise qualitativa das 

características apontadas em cada caso revela resultados interessantes. De facto, a tabela 

4.6 mostra que há três casos em que nenhuma das características associadas a 

concepções mais elaboradas ocorre no discurso relativo à AdQ e dois casos quando se 

analisa as concepções de EdQ. Por outro lado, os professores que referem mais 

características associadas a concepções elaboradas são: 

• os casos C, E e G para a AdQ; 

• os casos C, E, F, e I para o EdQ. 

Os casos identificados coincidem quase exactamente com os identificados 

aquando da análise das actividades lectivas. Apenas o caso F aparece como aparentando 

uma concepção mais evoluída de EdQ (que não ocorre na concepção de AdQ). Esta 

aparente contradição pode ser esclarecida tendo em conta a totalidade da informação 
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recolhida na entrevista respectiva e contextualizando as respostas relativas ao EdQ. De 

facto, todos os dados apontam para uma prática lectiva longe dos ideais do nosso quadro 

teórico e, portanto, coerente com a resposta obtida para a concepção de AdQ. No 

entanto, o entrevistado do caso F optou por enunciar na sua resposta acerca do EdQ um 

conjunto de características que o ensino deve ter, mas que admite não implementar, 

alegando condições externas. 

O facto do caso I se salientar apenas na concepção de EdQ e não de AdQ deve-se 

essencialmente ao facto do professor ter sido bastante conciso nas suas respostas e ter 

referido na resposta relativa a EdQ características que se enquadram igualmente na 

noção de AdQ. Por isso, se transpostas também para a AdQ, as características referidas 

pelo professor permitiriam salientar também a concepção de AdQ deste caso como mais 

evoluída. 

Em resumo, e em termos globais, salientam-se nitidamente as concepções de AdQ 

e EdQ nos casos C e E. Depois, salientam-se ainda o caso G pela concepção de AdQ e o 

caso I pela concepção de EdQ e, como explicado no parágrafo anterior, também de 

AdQ. 

 

4.4. Síntese dos resultados 

No final da secção 4.3.4, introduziu-se a tabela 4.5 para resumir a análise feita até 

aí. Desse quadro pode constatar-se que se destacam os casos C, E, G e I, no cômputo 

geral das categorias e subcategorias de análise aí incluídas. Em particular, estes quatro 

casos distinguem-se por utilizarem actividades lectivas que mobilizam realmente 

actividade dos alunos, pela implementação de experiências ou inovações didácticas e 

pela reflexão dos docentes acerca do próprio ensino. Em termos dos conteúdos 

abordados na disciplina, salientam-se apenas os casos C e I. O caso G é o único deste 

grupo de quatro que não se destaca na avaliação da aprendizagem dos alunos, nem na 

monitorização sistemática das aprendizagens ao longo do semestre. Em termos de 

avaliação do ensino, o caso I é o único dos quatro que não se destaca, essencialmente 

porque esta avaliação não é sistemática nem assenta em instrumentos específicos, 

embora o docente refira fazer alguma avaliação do seu ensino com base no feedback que 

obtém nas conversas informais com os alunos. 

Por outro lado, da análise relativa às concepções de ensino, concluiu-se na secção 

anterior que se destacam precisamente os mesmos casos. Concretamente, os casos C, E 
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e I distinguem-se pelas intenções declaradas pelo docente para a utilização de cada 

modo de ensino, pelo esforço de reflexão do docente e pelas concepções mais 

elaboradas dos docentes acerca do que é uma Aprendizagem de Qualidade e um Ensino 

de Qualidade. O caso G distingue-se essencialmente pelo esforço de reflexão do docente 

e pela sua concepção de Aprendizagem de Qualidade. 

 

4.5. Discussão e conclusões 

Paul Ramsden (1992: 9) refere o seguinte: “... a autoridade profissional do 

académico enquanto professor deve residir num corpo de conhecimento didáctico. Este 

compreende conhecimento acerca de como a disciplina que professa é mais bem 

aprendida e ensinada.” Biggs (1999: 5) continua explicitando que “este conhecimento 

“didáctico” compreende dois aspectos: 

• a investigação didáctica formalmente conduzida e que se revela num extenso 

conjunto de literatura existente sobre aprendizagem e ensino: 

• a experiência pessoal de cada um como professor, a partir da qual se forma uma 

teoria pessoal (implícita) de ensino.” 

Os professores envolvidos neste estudo desenvolveram necessariamente uma 

teoria pessoal, pelo menos implícita, de ensino. No entanto, a maioria (7 em 11) não 

incorpora na sua prática profissional de docente o primeiro aspecto acima referido por 

Biggs, isto é, ignora e/ou não atribui relevância à investigação didáctica e à literatura 

existente sobre aprendizagem e ensino. 

Com base no nosso quadro teórico e na nomenclatura de Prosser e Trigwell 

(1999: 155), podem caracterizar-se as abordagens dos professores do Ensino Superior 

em dois tipos principais: 

• orientada para a aprendizagem do estudante e centrada na construção dos 

conceitos; 

• orientada para o ensino do professor e centrada na transmissão de 

informação. 

Embora estas classificações sejam extremos de um contínuo, com base nos 

resultados obtidos nestas entrevistas, pode afirmar-se que os regentes dos 7 casos acima 

referidos (AB, D, F, H, J, K e L) desenvolvem uma abordagem de ensino centrada no 

professor e na transmissão de informação. Os regentes dos casos C e I desenvolvem 

uma abordagem ao ensino que é nitidamente orientada para a aprendizagem dos 
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estudantes (entendida no sentido de aprendizagem significativa, profunda, com um real 

domínio dos conceitos essenciais e desenvolvimento de capacidades). Os casos E e G 

não se enquadram nos extremos referidos, podendo o caso E ser caracterizado como 

relativamente orientado para a aprendizagem do estudante, embora centrado na 

transmissão de informação e o caso G como muito próximo de orientado para o ensino 

do professor e centrado na transmissão de informação. 

Estas diferenças entre casos tornam-se particularmente evidentes: 

• Na definição do programa da disciplina (caso I). 

• Na diversidade de actividades lectivas utilizadas (casos C, E, G e I), 

sendo que nos casos C e I são utilizadas mais actividades lectivas que 

envolvem bastante a actividade dos estudantes e no o caso G é relevante a 

utilização de tecnologias multimédia, software de simulação e Internet. 

• Na selecção dos conteúdos a leccionar o caso I é especial, por optar por 

um programa deliberadamente menos extenso e centrado em temas 

relevantes para o curso a que a disciplina é leccionada. A tentativa de 

adequação ao curso ocorre também no caso C, mas aí é mais relevante a 

forte contextualização centrada na História das Ciências. 

• Na diversidade de instrumentos utilizados na avaliação dos estudantes 

(particularmente no caso C). 

• Na utilização da observação na avaliação (em especial no caso E, mas 

também nos casos C e I; no caso L esta observação tem um peso nulo na 

avaliação final) e da auto-avaliação dos estudantes (caso C). 

• Na avaliação do ensino (caso C e, em menor escala, os casos E e G). 

• Na busca de soluções para melhorar o ensino, em que se destacam os 

casos C, E, G e I, nomeadamente pela implementação das experiências 

didácticas referidas na secção 4.3.4. 

• Nas concepções de ensino, onde os casos C, E e I se destacam 

nitidamente pela positiva, quer por especificarem intenções para os 

respectivos modos ou actividades de ensino, mais consentâneas com os 

pressupostos do nosso quadro teórico e com as recomendações da 

literatura; quer ainda no esforço de reflexão dos docentes sobre o seu 

próprio ensino, principalmente nos casos C e E pela fundamentação na 

literatura e pelo interesse pelas questões didácticas e/ou pedagógicas; no 

 
84



caso I pelo facto de todo o processo estar genuinamente centrado nos 

estudantes, assentando num instrumento que é o diálogo permanente. 

• Nas concepções de AdQ e de EdQ, onde se destacam claramente os casos 

C, E e I e, em menor escala o caso G. 

De notar que, apesar dos aspectos positivos (essencialmente nos casos C, E, G e 

I), as recomendações da literatura da Didáctica das Ciências e/ou da Física são 

praticamente desconhecidas pelos docentes dos casos G e I. Apenas nos casos C e I há 

alguma atenção à questão da globalidade, procurando que o currículo seja interessante e 

relevante para os alunos a que se dirige, nomeadamente adequando os conteúdos e a sua 

contextualização. No caso C o trabalho experimental (TE) é encarado como uma 

actividade de resolução de problemas relativamente abertos e a resolução de problemas 

de papel e lápis (RP) aparece integrada com a aprendizagem conceptual (AC), embora 

estejamos ainda longe de uma integração total destes três aspectos (TE, RP e AC). No 

caso I não há trabalho experimental, mas há uma grande integração entre a AC e a RP. 

Como apreciação global dos resultados desta investigação pode afirmar-se que, na 

generalidade dos casos estudados (8 em 12), os regentes conduzem um ensino assente 

na transmissão de informação e totalmente centrado na iniciativa professor, baseado em 

aulas teóricas com pouca interactividade, aulas de resolução de exercícios também com 

pouca actividade dos estudantes e trabalho experimental guiado por protocolos tipo 

“receita”. 

Nos restantes quatro casos, os regentes preocupam-se mais com a qualidade de 

ensino e conduzem aulas mais consentâneas com as recomendações da literatura e os 

princípios do quadro teórico que norteia esta investigação. Destes, três casos (C, E e I) 

têm concepções de ensino mais elaboradas e mais próximas duma abordagem centrada 

na aprendizagem dos estudantes. O caso G apresenta uma forte ênfase na utilização das 

tecnologias da informação, com interesse do ponto de vista pedagógico. 

Pelas razões apontadas, estes quatro casos foram escolhidos para serem objecto de 

um estudo mais aprofundado, que é o objecto do próximo capítulo. 

Perante estes resultados, coloca-se uma última questão: o que leva os professores 

a implementar inovações no seu ensino? 

Os resultados que obtivemos apontam para a necessidade de se conjugarem 

alguns factores em simultâneo. Um factor importante, embora não suficiente, é que o 

professor tenha alguma experiência de ensino e se aperceba da existência de problemas 

na aprendizagem dos seus alunos. Dos quatro casos identificados (C, E, G e I), o regente 
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menos experiente tem 6 anos de experiência lectiva, tendo os restantes 20, 34 e 31 anos 

de experiência. Apesar de todos os professores terem a noção de que as disciplinas que 

regem apresentam um elevado insucesso escolar e que, portanto, boa parte dos alunos 

têm dificuldades em aprender a Física que lhes tentam ensinar, a maioria aponta causas 

externas para justificar este problema. Um modo de verificar esta percepção é reparar 

nas características que estes professores associam a uma aprendizagem e a um ensino de 

qualidade, por exemplo (ver tabela 4.6): conhecimentos de base que os alunos não 

dominam, necessidade de motivação e vontade de aprender. 

Para além de alguma experiência e da percepção de que existem problemas ou 

dificuldades na aprendizagem, verifica-se que os professores que realmente tentam 

implementar modificações no modo como ensinam são também aqueles que reflectem 

sobre o próprio ensino e que o fazem de modo sistemático e/ou fundamentado 

(precisamente os casos C, E, I e G). Além disso, ou por causa disso, são também os que 

apresentam concepções de aprendizagem e de ensino de qualidade mais elaboradas. 

As entrevistas realizadas apontam algumas pistas interessantes quanto ao modo 

como estes professores desenvolveram as suas concepções de aprendizagem e de 

ensino. Assim, nos casos C e E, os professores têm algum interesse de investigação nas 

questões didácticas e/ou pedagógicas. O professor do caso I esteve bastante tempo no 

estrangeiro, com alguma experiência lectiva, onde teve contacto com práticas 

pedagógicas que o interessaram, designadamente a aprendizagem por descoberta e o 

diálogo como ferramenta essencial no processo de ensino e de aprendizagem. O caso G 

é mais complexo, porque o professor faz um esforço de reflexão mais solitário e tem 

menos contacto com a investigação didáctica e com práticas pedagógicas experimentais, 

exceptuando no que concerne à utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC). Embora esta opção seja em boa parte resultado duma aposta da 

universidade onde o caso G está inserido, é um facto que o professor deste caso adopta 

entusiasticamente a incorporação das TIC no seu ensino, percepcionando resultados 

interessantes, pelo menos ao nível da motivação dos alunos. No entanto, a falta de 

fundamentação das suas concepções de aprendizagem e de ensino levam a que esta seja 

a única característica distintiva do seu ensino. Por isso, no início desta secção, a 

abordagem de ensino deste professor foi classificada como centrada no professor e na 

transmissão de informação 

As concepções mais elaboradas de aprendizagem e de ensino resultam, por sua 

vez, num currículo em acção: com maior diversidade de actividades lectivas e 
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envolvendo mais actividades dos alunos, com uma avaliação das aprendizagens mais 

continuada e com intenções formativas (principalmente nos casos C, E e I) e com 

alguma monitorização do próprio ensino (em particular nos casos C e E). 

Um pormenor importante é que todos os docentes entrevistados abordaram, de 

algum modo, o problema do insucesso escolar dos alunos nas disciplinas de Física 

Introdutória (nomeadamente as altas taxas de reprovação), apesar de tal não ser objecto 

de uma questão específica na entrevista. No entanto, e um pouco paradoxalmente, só em 

quatro casos (os identificados: C, E, G e I) é que os docentes implementam um ensino 

que incorpora experiências ou inovações didácticas, que podem eventualmente 

contribuir para minorar o problema, rompendo com o ensino mais tradicional comum 

aos restantes casos. 

Portanto, para que os professores inovem o modo como ensinam é necessário que: 

• possuam alguma experiência lectiva; 

• percepcionem a existência de um problema (o que pressupõe que o 

detectem e que reflictam sobre a sua origem e possíveis modos de actuar 

para resolver o problema); 

• e, finalmente, que desenvolvam concepções de aprendizagem e de ensino 

elaboradas e que reflictam sistematicamente sobre estas questões. 

Neste sentido, é importante que os professores tenham oportunidades de contacto 

com resultados da investigação didáctica e, em particular, com experiências de ensino 

que apresentem bons resultados. Neste sentido seria essencial que, para além de 

tomarem conhecimento destes desenvolvimentos, tivessem oportunidades para os 

discutir com outros professores, designadamente os envolvidos na investigação e/ou na 

implementação de experiências didácticas. Tal potenciaria a evolução das suas 

concepções de aprendizagem e de ensino e, consequentemente, a probabilidade dos 

professores decidirem introduzir melhorias no seu próprio ensino. Estas seriam 

particularmente importantes por não se limitarem a uma estratégia de tentativa e erro, 

mas por serem fundamentadas na investigação e nas experiências existentes. 

Estes resultados e conclusões levam à questão de investigação seguinte: qual o 

impacto das práticas de ensino na qualidade das aprendizagens e no sucesso escolar? 

Esta questão irá ser analisada no próximo capítulo, nomeadamente estudando mais 

aprofundadamente os casos que se salientaram pelas alterações introduzidas no ensino, 

isto é, os casos C, E, I e G. 
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5. Caracterização mais detalhada do ensino de Física 
Introdutória em três casos 

5.1. Introdução 

Como resultado do estudo preliminar de caracterização do ensino da Física 

Introdutória em Universidades Públicas Portuguesas, descrito no capítulo anterior, 

seleccionaram-se quatro casos para aprofundar esta caracterização. Estes casos foram 

seleccionados porque os respectivos regentes revelaram preocupar-se mais com a 

qualidade de ensino e conduzir aulas mais consentâneas com as recomendações da 

literatura e os princípios do quadro teórico que norteia esta investigação. Destes, três 

casos (C, E e I) têm concepções de ensino mais elaboradas e mais próximas duma 

abordagem centrada na aprendizagem dos estudantes. O caso G apresenta uma forte 

ênfase na utilização das tecnologias da informação, com interesse do ponto de vista 

pedagógico. 

Infelizmente não foi possível contar com a colaboração do regente de um dos 

casos identificados, pelo que esta fase da investigação acabou por incorporar apenas os 

casos identificados no capítulo anterior pelas letras C, E e G. 

 

5.2. Método geral 

Nos três casos estudados seguiu-se um método idêntico. Os regentes foram 

contactados no sentido de colaborarem neste estudo mais aprofundado. Foi explicado 

que se pretendia obter informação acerca da disciplina à medida que decorria o semestre 

em que a mesma estava a ser leccionada, o que implicaria mais entrevistas, a recolha de 

informação documental acerca do ensino, um questionário aos professores da disciplina 

e a aplicação de testes conceptuais e de um questionário aos alunos. 

Os acordos para o desenvolvimento da investigação decorreram no início de 

Abril de 2002. A partir daí definiu-se a calendarização para a aplicação dum primeiro 

teste aos alunos sobre competências e conceitos relacionados com uma determinada 

unidade didáctica, acordada entre o investigador e o regente. Mais para o final do 

semestre foi calendarizada pelo menos uma entrevista com o regente e a aplicação do 
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segundo teste aos alunos, bem como o inquérito sobre as percepções dos alunos acerca 

do ensino e sobre o modo como estudam a disciplina em análise. 

Para além disso, foi pedido a cada regente um conjunto de informação 

documental, nalguns casos complementar da que já tinha sido recolhida na entrevista 

inicial, correspondente à etapa inicial deste estudo (reportada no capítulo anterior). 

Em termos gerais, pretendia-se obter informação documental sobre o ensino e a 

avaliação das disciplinas. Concretamente, foi pedido: o programa da disciplina, a 

bibliografia seguida e a recomendada aos estudantes, outros elementos de estudo 

colocados à disposição dos estudantes, o método de avaliação e cópias de testes ou 

outros documentos relativos à avaliação dos estudantes, os sumários das aulas. 

A recolha ficou completa com a informação sobre o resultado da avaliação final 

dos estudantes nas disciplinas em análise, isto é, sobre o sucesso escolar em cada um 

dos casos estudados nesta investigação. 

 

5.2.1. Instrumentos utilizados 

Nesta etapa da investigação utilizaram-se três instrumentos: os testes aos alunos, 

o Questionário cerca do Ensino, da Avaliação e do Modo de Estudar (QEAME) e o 

Questionário aos Professores Acerca do Ensino e da Avaliação (QP-AEA). Para além 

disso, foi recolhida informação documental e através da realização de entrevistas com 

os regentes (incluindo a entrevista inicial, cujos dados já foram utilizados no capítulo 4). 

Os testes aos estudantes foram utilizados como pré-teste e pós-teste, 

relativamente a competências e conteúdos relacionados com uma unidade didáctica em 

particular, escolhida de entre as leccionadas no semestre correspondente. A escolha foi 

condicionada pelos conteúdos leccionados em cada um dos casos e pela organização 

temporal do semestre. 

Na tabela 5.1 indicam-se as dimensões estudadas nesta análise dos três casos, 

bem como os instrumentos utilizados para obter informação sobre cada uma das 

dimensões. 
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Tabela 5.1: Dimensões de análise e instrumentos utilizados no estudo mais aprofundado dos 
casos C, E e G. 

Dimensões de análise Instrumentos utilizados 
Caracterização do regente Entrevistas com os regentes. 
Organização do ensino Entrevistas com os regentes, documentação escrita 

e QP-AEA (questão 1). 
Currículo em acção Entrevistas com os regentes e QP-AEA. 
Busca de soluções para melhorar o ensino Entrevistas com os regentes. 
Percepções dos alunos sobre o currículo QEAME (1ª parte e questões 30-38, 43, 45 e 48). 
Modo como os alunos estudam QEAME (questões 39-42, 44, 46-47). 
Resultados escolares dos alunos Informação fornecida pelos regentes. 
Competências desenvolvidas pelos alunos Testes conceptuais (pré e pós-teste). 

 

5.2.1.1. O QEAME 

O QEAME (ver anexo 5.1) é um questionário destinado a ser preenchido pelos 

alunos. Está dividido em duas partes. A primeira parte, com 29 questões, corresponde a 

uma adaptação de parte do Course Experience Questionnaire (CEQ) desenvolvido por 

Ramsden (1991). O objectivo desta primeira parte é avaliar as percepções que os alunos 

formam do seu ambiente de aprendizagem na disciplina em análise, em particular 

relativamente ao ensino e à avaliação a que são submetidos. 

O questionário original (CEQ) está estruturado em cinco dimensões (scales, no 

original), designadamente: 

• Good teaching; 

• Clear goals and standards; 

• Appropriate workload; 

• Appropriate assessment; 

• Emphasis on student independence. 

Na adaptação feita para uso nesta intervenção didáctica, definiram-se a priori 

seis dimensões de análise relativamente a esta primeira parte do QEAME: 

• Esforços deliberados no sentido do bom ensino (questões 18, 20 e 26); 

• Avaliação permanente (questões 7, 8, 12, 21, 22, 25 e 27); 

• Organização e quantidade de trabalho (questões 4, 10, 14 e 29); 

• Interacção (questões 3, 5, 15, 17, 23 e 24); 

• Estímulo à independência do estudante (questões 2, 9, 11 e 16); 

• Objectivos e padrões claros e bem definidos (questões 1, 6, 13, 19 e 28). 

Estas dimensões são mais coerentes com o quadro teórico apresentado no 

capítulo 2 e, portanto, facilitam a análise dos resultados desta parte do questionário. 
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A segunda parte do QEAME, constituída por 16 questões, foi inteiramente 

desenvolvida pelo investigador, com o objectivo de determinar o modo como os alunos 

percepcionam a organização da disciplina e os métodos de ensino utilizados, bem como 

tentar avaliar o modo como estudam a disciplina em análise. 

 

5.2.1.2. O QP-AEA 

O Questionário aos Professores Acerca do Ensino e da Avaliação (QP-AEA, ver 

anexo 5.2) contém um conjunto de perguntas essencialmente idêntico ao que constitui a 

segunda parte do QEAME, embora excluindo as relativas ao modo de estudar. O 

objectivo principal deste questionário é permitir comparar as respostas dos alunos com 

as do professor acerca da organização do ensino, dos métodos de ensino utilizados nas 

aulas e da avaliação na disciplina em análise. 

 

5.2.1.3. Testes conceptuais 

A utilização de testes pré e pós ensino é uma técnica muito usada em 

investigação em educação. Vários autores advogam a sua utilização, nomeadamente 

Hake (1998, 2002) e McDermott (2001). Normalmente, são testes padronizados que 

pretendem avaliar a aprendizagem conceptual dos alunos em termos dum determinado 

conjunto de conceitos. O mais conhecido é o Force Concept Inventory (FCI) [Hestenes 

et al. (1992)]. 

No estudo dos três casos analisados neste capítulo, optou-se por uma abordagem 

um pouco diferente. Em primeiro lugar, não se pretendia avaliar apenas o 

desenvolvimento da aprendizagem de certos conceitos, mas também verificar se houve 

desenvolvimento de competências, por exemplo, de compreensão de conceitos em 

situação, de utilização de modelos para efectuar previsões e de modelização de 

situações físicas. Para além disso, nalguns casos, a amostra testada foi relativamente 

reduzida, o que faz com que as técnicas estatísticas que são normalmente usadas na 

análise de pré e pós-testes não sejam adequadas. De qualquer modo, mesmo com 

amostras grandes, este tipo de testes e a sua análise devem ser objecto dos maiores 

cuidados, nomeadamente em termos das limitações dos resultados que daí se obtêm 

(Wittmann, 1997; George & Cowan, 1999: 69; Hake, 2002). Em particular, é essencial 

que os testes sejam válidos e fiáveis na avaliação que se pretende efectuar. Neste caso, 
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os testes avaliam essencialmente o desenvolvimento de certas competências e o 

desenvolvimento da estruturação dum campo conceptual particular (o da electricidade). 

Portanto, as conclusões não podem ser generalizadas para além deste âmbito. 

No estudo dos casos C e E, o pré-teste (ver anexo 5.4) e o pós-teste (ver anexo 

5.5) apresentam uma estrutura idêntica, incidindo sobre o campo conceptual da 

electricidade. Ambos são compostos por quatro itens (ver tabela 5.2). 

A primeira pergunta (1.1) pedia que o aluno desenhasse as ligações entre uma 

pilha e uma lâmpada (representadas no próprio teste por desenhos figurativos), de modo 

a que a lâmpada acendesse. Na segunda parte desta pergunta (1.2) era pedido ao aluno 

que descrevesse, de um modo simples, a constituição da lâmpada, sugerindo-se que 

desenhasse uma figura em corte da lâmpada a meio, de alto a baixo. Esta questão foi 

sugerida pelas dificuldades dos alunos em perceber como funciona um circuito eléctrico 

(mesmo simples) e o desconhecimento acerca das ligações no interior de uma lâmpada 

incandescente vulgar, dificuldades que estão documentadas e discutidas, por exemplo, 

em Arons (1997: 194 e ss.) e em McDermott e Schaffer (1992). Estas questões avaliam 

competências de elaboração de representação gráfica de situações físicas e de 

compreensão de conceitos em situação, envolvendo ainda a explicitação de um modelo 

da situação física. 

No pós-teste, esta questão era ligeiramente modificada, pedindo-se agora que o 

aluno fizesse o desenho do circuito eléctrico de uma lanterna de bolso, alimentada por 

duas pilhas de 1,5 V, identificando os diferentes elementos presentes e a sua função. 

Esta questão era bastante mais elaborada, exigindo a ligação em séria de duas pilhas, 

com uma lâmpada e um interruptor. Seguidamente, pedia-se novamente a descrição de 

como é constituída a lâmpada (agora representada por uma imagem do seu exterior), 

usando uma figura que mostre um corte vertical da lâmpada (de alto a baixo), de modo a 

verem-se as ligações eléctricas no seu interior. Com a repetição desta questão pretendia-

se verificar se, apesar do grau de abstracção adicional (os alunos poderiam desenhar na 

primeira parte apenas um circuito eléctrico com os símbolos convencionais), os alunos 

compreendem as ligações dentro da lâmpada e ao resto do circuito. Portanto, com estas 

questões, pretendia-se essencialmente averiguar evoluções da competência de 

compreensão de conceitos em situação. 

A segunda questão no pré-teste (2.1) pedia ao aluno que elucidasse as ligações 

que faria entre três lâmpadas idênticas (com fios condutores eléctricos), de modo a que 

a luminosidade emitida por cada uma das lâmpadas seja máxima. Do pré para o pós-
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teste apenas mudava a pilha a utilizar, que passava de 4,5V para 9V. Em ambos os 

testes, a segunda parte da questão (2.2) pedia que o aluno explicasse as ligações que fez 

na primeira parte. Novamente, esta questão foi sugerida por a literatura indicar que os 

alunos mostram grandes dificuldades neste tipo de problemas (Arons, 1997: 194 e ss.). 

Mais uma vez procuravam-se melhorias na competência de compreensão de conceitos 

em situação, numa situação mais complexa e que exige a utilização de um modelo 

teórico para fazer previsões. 

A terceira questão envolvia competências de modelização mais avançadas, 

pedindo que o aluno representasse o esquema eléctrico duma sala de aula (com 2 

lâmpadas de tecto, que podem ser ligadas ou desligadas independentemente uma da 

outra, e 2 tomadas de parede independentes para ligação de dispositivos eléctricos, sem 

esquecer a ligação ao quadro eléctrico e os elementos de protecção, fusíveis e/ou 

disjuntores). Pedia-se ainda uma explicação da resposta dada. No caso do pós-teste, a 

questão variava apenas nos pormenores, nomeadamente o número de lâmpadas e de 

tomadas. 

Finalmente, no último item do pré-teste, era dada uma lista de 8 conceitos 

relacionados com electricidade e pedia-se ao aluno que os relacionasse, com setas 

legendadas (de acordo com as instruções do enunciado). Era sugerido que cada aluno 

adicionasse os conceitos que entendesse relevantes. No pós-teste pedia-se o mesmo, 

mas o enunciado listava 10 conceitos, em vez de 8. O objectivo era que cada aluno 

construísse um mapa conceptual, relacionando conceitos do campo conceptual da 

electricidade, embora a designação mapa conceptual não apareça no enunciado. 

Os mapas conceptuais, propostos nomeadamente por Novak e Gowin (1984), 

são instrumentos que podem ser utilizados como instrumentos de investigação 

(Okebukola, 1992; Lopes, 1999; Beatty & Gerace, 2002), didácticos (Galagovsky & 

Ciliberti, 1994; George & Cowan, 1999: 67; Campanario, 2001) e de avaliação (Austin 

& Shore, 1995). De acordo com Lopes (2004: 131-132), podem utilizar-se mapas 

conceptuais para se averiguar vários aspectos importantes, nomeadamente, a vastidão 

dos conceitos de determinado campo conceptual, a estruturação dos conceitos (em 

particular se esta é unificada ou espartilhada) e verificar se os conceitos centrais do 

campo conceptual aparecem realmente como tal no mapa conceptual. É essencialmente 

esta a função com que são utilizados os mapas conceptuais nestes testes, para avaliar a 

evolução das competências de identificação e estruturação das relações entre conceitos 

dum dado campo conceptual. 
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Tabela 5.2: Matriz de comparação entre os dois testes conceptuais 
Teste electricidade 

(caso C e E) 
Teste mecânica (rotação) 

(caso G) 
Questão Competências Conceitos fundamentais Competências Conceitos fundamentais 

1.1 

Fazer representação 
gráfica; 
Utilizar um 
conceito central. 

Circuito eléctrico. 

Fazer representação 
gráfica; 
Utilizar um conceito 
central. 

Momento de uma força. 

1.2 
Explicitar modelo 
de uma situação 
física. 

Circuito eléctrico. 

Explicitar modelo de 
uma situação física; 
Utilizar um conceito 
central utilizando o 
modelo. 

Momento de uma força. 

2.1 / 
2.2 

Utilizar um modelo 
teórico para fazer 
previsões. 

Potência dissipada num 
circuito eléctrico de acordo 
com componente e 
associações. 

Utilizar um modelo 
teórico para fazer 
previsões. 

Momento angular, 
momento de inércia, 
velocidade angular e 
velocidade linear. 

3. 

Explicitar um 
modelo de situação 
física e utilizar o 
modelo teórico de 
2.1. 

Circuito eléctrico, rede de 
distribuição de corrente 
eléctrica, interruptor, 
fusível/disjuntor. 

Utilizar um modelo 
teórico para fazer 
previsões, com um 
modelo de situação 
física. 

Conservação do momento 
angular, sistema isolado. 

4. 
Identificar e 
estruturar relações 
entre conceitos. 

Corrente eléctrica, carga 
eléctrica, intensidade de 
corrente, d.d.p., resistência 
eléctrica, gerador, circuito 
eléctrico, potência. 

Identificar e estruturar 
relações entre 
conceitos. 

Objecto rígido, velocidade 
angular, aceleração 
angular, momento de 
inércia, momento de uma 
força, momento angular. 

 

No estudo do caso G, o pré-teste (ver anexo 5.6) e o pós-teste (ver anexo 5.7) 

apresentam uma estrutura idêntica, composta por quatro itens, mas incidindo sobre o 

campo conceptual da mecânica, e isto porque neste caso o programa era completamente 

diferente, não incluindo electricidade. No entanto, tentou-se testar as mesmas 

competências e de modo semelhante (ver tabela 5.2). 

As questões deste teste foram centradas no movimento de rotação, por ser um 

tema em que os alunos normalmente apresentam dificuldades. Nomeadamente, os 

conceitos de momento de uma força, de momento de inércia e de momento angular são 

particularmente difíceis de compreender e de aplicar (ver Arons, 1997: 131 e ss.). 

As questões incidem sobre o mesmo conjunto de conceitos no pré e no pós 

testes, mas com tarefas distintas e com graus de dificuldade diferentes. 

A questão 1.1 consiste em explicar como se pode arrancar um prego duma tábua 

usando um martelo “de orelhas” como alavanca, discutindo em 1.2 o efeito do tamanho 

do martelo no esforço necessário para arrancar o prego. Fundamentalmente, é 

necessário mobilizar os conceitos de alavanca, braço e momento de uma força. Sugere-

se no próprio enunciado da questão que o aluno faça uma representação gráfica da 

situação. Portanto, nesta questão são avaliadas duas competências: fazer representações 

gráficas e utilizar conceitos em situação (neste caso, os conceitos enumerados atrás). No 

pós-teste, substituiu-se a situação do martelo a arrancar um prego por uma chave-
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inglesa a apertar e desapertar um parafuso, pedindo-se na segunda parte que o aluno 

discutisse o efeito do comprimento da chave-inglesa no esforço necessário para 

apertar/desapertar o parafuso. Estas questões avaliam competências de representação 

gráfica de situações físicas e de compreensão de conceitos em situação, envolvendo 

ainda a explicitação de um modelo da situação física. 

Na questão 2.1 pede-se ao aluno que, com base na situação física descrita, 

efectue previsões e as explique na segunda parte da questão (em 2.2). Esta situação é 

mais complexa do que a da 1ª questão e mobiliza os conceitos de velocidade angular, de 

velocidade linear, momento de inércia e momento angular. Essencialmente, avaliam-se 

competências de compreensão de conceitos em situação, com utilização de um modelo 

teórico para efectuar previsões. 

A questão 3 implica prever o que acontecerá se um helicóptero levantar voo sem 

o rotor de cauda em funcionamento (apenas com o rotor do topo da cabine a girar). Para 

responder é necessário construir um modelo da situação física proposta e utilizar um 

modelo teórico para fazer previsões. É necessário mobilizar os conceitos de rotação, 

momento angular, equilíbrio e sistema isolado (no sentido em que o momento resultante 

das forças exteriores aplicadas no sistema é zero). Portanto, podem ser avaliadas as 

competências de modelização de uma situação real e de utilização de um modelo teórico 

para efectuar previsões. 

A questão 4 permite verificar a integração entre conceitos e a compreensão das 

interligações entre eles. No pré-teste era dada uma lista de 6 conceitos relacionados com 

rotação e pedia-se ao aluno que os relacionasse, com setas legendadas (de acordo com 

as instruções do enunciado). Era sugerido que cada aluno adicionasse os conceitos que 

entendesse relevantes. No pós-teste pedia-se o mesmo, mas o enunciado listava 8 

conceitos, em vez de 6. O objectivo era que cada aluno construísse um mapa 

conceptual, relacionando conceitos do campo conceptual da mecânica de rotação, 

embora a designação mapa conceptual não apareça no enunciado. As competências 

testadas são as de identificação e estruturação das relações entre conceitos. 

Nas questões 1 a 3 de cada teste utilizaram-se classificações calculadas em 

percentagem (100% correspondendo a uma resposta totalmente correcta e 0% a uma 

resposta totalmente errada, com todos os possíveis resultados intermédios). Na análise 

destas questões, utilizou-se o ganho normalizado (Hake, 1998; George & Cowan, 1999: 

69) calculado através da expressão: 
)(%%)100(
)(%)(%

pré
prépósg

−
−

= , onde %pós e %pré 
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representam, respectivamente, a classificação obtida no pós-teste e no pré-teste, em 

dada pergunta (este ganho pode também ser apresentado em percentagem, bastando 

multiplicar o resultado obtido da expressão anterior por 100). Este valor mede a razão 

ente o ganho absoluto e o ganho máximo possível em cada caso. 

Na análise da questão 4 utilizaram-se alguns critérios dentre os propostos por 

Lopes (2004: 132) e por Austin e Shore (1995), nomeadamente o número de ligações 

válidas entre conceitos e a qualidade destas ligações. Neste caso concreto, usaram-se 

duas métricas, a primeira das quais resulta da contagem simples do número de ligações 

válidas estabelecidas entre conceitos. A esta contagem acrescentou-se ainda uma 

pontuação, com base nos seguintes critérios: 

• 3 pontos no caso da ligação estabelecida entre dois conceitos estar bem 

explicada; 

• 2 pontos no caso da ligação estabelecida entre dois conceitos estar 

razoavelmente explicada; 

• 1 ponto no caso da ligação estabelecida entre dois conceitos ser 

plausível, apesar de não estar explicada; 

• a pontuação total resulta da soma das pontuações atribuídas a cada 

ligação estabelecida, de acordo com as regras anteriores. 

Nesta questão, o ganho calculado é o ganho relativo, calculado com base nos 

valores das pontuações obtidas no pré e no pós-teste ( %100×
−

pré
prépós ). A natureza 

da tarefa proposta na questão 4 significa que não existe uma pontuação máxima, pelo 

que não é possível calcular o ganho normalizado. 

 

5.2.1.4. Entrevistas com os regentes 

Nesta fase utilizou-se informação já recolhida aquando da entrevista inicial, 

reportada no capítulo anterior. No entanto, houve pelo menos outra entrevista com o 

regente de cada caso no final do semestre em análise. Esta entrevista foi essencialmente 

uma conversa informal, para esclarecer alguns pormenores ou obter informações sobre 

determinados aspectos específicos de cada caso. Para além desta entrevista, houve ainda 

algumas conversas informais, troca de correspondência electrónica e telefonemas, 

principalmente para obter informação ou esclarecimentos adicionais necessários ao 

longo do estudo. 
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5.2.1.5. Informação documental 

A informação documental recolhida corresponde à que foi pedida aquando da 

entrevista inicial com os regentes, acrescida de outra documentação ligada ao ensino e à 

avaliação das disciplinas em análise: programa das disciplinas, bibliografia 

recomendada, materiais de estudo fornecidos aos alunos, exemplares de provas de 

avaliação e pautas de avaliação ou listas dos resultados finais dos alunos. Alguns destes 

documentos foram fornecidos ao longo do semestre ou após a sua finalização. 

 

5.3. Resultados 

Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos em cada um dos casos. 

 

5.3.1. Resultados do caso C 

Os resultados aqui apresentados resultam da recolha de informação documental 

que foi sendo feita ao longo do 2º semestre do ano lectivo 2001/2002, da aplicação dos 

instrumentos descritos na secção 5.2, de vários contactos com o regente e, em particular, 

de uma entrevista realizada em meados de Junho de 2002. 

 

5.3.1.1. Caracterização do regente 

O regente da disciplina em análise é Professor Auxiliar, com cerca de 20 anos de 

experiência lectiva em 2001. A sua experiência lectiva decorreu sempre no ensino 

universitário, em três universidades públicas portuguesas. 

 

5.3.1.2. Organização do ensino 

A disciplina, Física Geral, é leccionada em comum com outro curso, para além 

do de Ensino de Física e Química (EFQ). A informação recolhida e analisada refere-se 

apenas ao curso de EFQ, mas o facto de as aulas serem leccionadas a estudantes de dois 

cursos de licenciatura diferentes é importante, na medida em que condiciona o modo 

como a disciplina é leccionada, como se verá adiante. 

A carga horária desta disciplina compreende duas aulas teóricas semanais de 

duas horas cada, leccionadas pelo regente. Existe ainda uma aula semanal de laboratório 
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de duas horas, leccionada por outros dois docentes a turmas constituídas por um 

máximo de 15 alunos cada. 

É de salientar que as aulas teóricas são, na realidade, teórico-práticas, uma vez 

que o regente não faz distinção entre os dois tipos de aulas, propondo problemas e 

outras actividades nestas aulas, que deixam assim de corresponder ao modelo clássico 

de aula teórica, essencialmente expositiva. 

 

5.3.1.3. Currículo em acção (conteúdos, materiais de estudo, actividades 
de ensino, avaliação da aprendizagem) 

Em termos de conteúdos a leccionar, esta disciplina não difere muito duma 

disciplina padronizada de Física Introdutória, compreendendo um conjunto típico de 

temas de Mecânica Clássica (dinâmica, fluidos), Electricidade e Termodinâmica. 

A organização é também bastante tradicional, seguindo de perto a do primeiro 

livro da lista de bibliografia aconselhada aos estudantes [Giancoli, D. C. (1997). 

Physique Générale 1 e Physique Générale 2. Paris, De Boeck Université]. 

O principal problema, aliás reconhecido pelo regente, é a extensão deste 

programa, excessiva para apenas um semestre. No entanto, o programa não foi 

elaborado pelo regente, estando em vigor há já alguns anos. Como esta disciplina é 

leccionada a estudantes de dois cursos diferentes, o regente refere que só quando a 

disciplina for leccionada apenas a estudantes do curso de EFQ será possível elaborar um 

programa dirigido especificamente para este curso. 

O regente faz a contextualização de grande parte dos conteúdos com a História 

da Física. Este facto resulta, pelo menos parcialmente, de um dos interesse de 

investigação deste docente ser a História da Ciência na Educação Científica. 

O documento onde estão descritos os conteúdos a leccionar (ver anexo 5.3) 

difere da generalidade dos documentos deste tipo, genericamente designados 

“programas”, que se limitam normalmente a listar apenas os conteúdos. Neste caso, o 

documento inclui também os objectivos gerais da disciplina, os objectivos para as aulas 

laboratoriais e a listagem dos respectivos trabalhos. A lista dos conteúdos aparece a 

seguir e é designada “programa detalhado”, onde são referidos os contextos históricos a 

abordar e se referem textos, vídeos ou experiências/demonstrações a incluir nas aulas. 

Usando a terminologia do nosso quadro teórico, pode dizer-se que são detalhadas 
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diversas situações físicas a analisar nas aulas. Devido ao elevado grau de detalhe deste 

documento, o regente optou por não fornecer ao investigador os sumários da disciplina. 

As informações relativas ao modo como a disciplina é leccionada no dia a dia, 

incluindo as actividades nelas desenvolvidas, foram obtidas nas entrevistas, 

principalmente na inicial e na do final do semestre. 

O regente referiu ter total liberdade no modo como as aulas são leccionadas 

efectivamente. Esta liberdade é extensível aos dois docentes que leccionam a 

componente laboratorial, embora o regente refira que há alguma coordenação definida 

no início do semestre. 

Nas aulas que lecciona, o regente afirma que o modo de ensino depende dos 

objectivos de cada aula. Usa pouco acetatos e apenas para mostrar imagens. Usa o 

“quadro e giz, para sentir que a exposição está a acontecer”. Mostra vídeos comerciais 

para ilustrar determinados assuntos ou para visualizar experiências. Para além disso, 

recorre frequentemente à História da Ciência para introduzir diversos temas e para os 

contextualizar em termos do modo como o conhecimento é construído pelos cientistas e 

da evolução que vai sofrendo. 

Por regra, utiliza os últimos 10 minutos de cada aula (de 2 horas) para ler um 

excerto de uma história, relacionada com temas de Física. Cada história prolonga-se 

normalmente por várias aulas. O objectivo destas histórias é ajudar a introduzir outros 

aspectos da Física, para além dos já abordados nas aulas, bem como para despertar a 

curiosidade e o interesse dos alunos. 

Ocasionalmente (cerca de cinco vezes ao longo do semestre) realiza pequenas 

sessões de demonstração experimental ao vivo nas aulas teóricas. 

Nas aulas teóricas, o regente também propõe problemas, quer como exemplos de 

aspectos específicos de assuntos abordados, quer exercícios das folhas fornecidas aos 

alunos. Embora tente que sejam os alunos a resolver os problemas que propõe, acaba 

sempre por resolvê-los no quadro. Além disso, refere que como é normal estarem 

presentes muitos alunos nestas aulas, torna-se difícil acompanhar o raciocínio de cada 

um deles. 

O regente refere ainda que os alunos aparecem nos horários de atendimento. 

Geralmente colocam dúvidas relativas aos exercícios das folhas que não foram capazes 

de resolver. O regente acrescenta que a afluência aos horários de atendimento aumenta 

quando o exame se avizinha. 
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Na componente prática da disciplina, que não é leccionada pelo regente, os 

alunos são distribuídos em turmas de 15, no máximo. Cada turma tem uma aula semanal 

de 2 horas, que decorre no laboratório. Os alunos trabalham em grupos de três. São 

atribuídos trabalhos específicos, sendo que todos os grupos estão a fazer o mesmo 

trabalho em simultâneo. Isto permite que se faça uma discussão no final de cada 

trabalho, com base na apresentação pública dos resultados de cada grupo. 

Há algumas particularidades importantes nestes trabalhos laboratoriais. Em 

primeiro lugar, não há protocolos. O ponto de partida, como refere o regente, é sempre a 

colocação de um problema. O professor que lecciona as aulas de laboratório faz uma 

pequena introdução ao trabalho a realizar, explicando oralmente em que consiste e o que 

os alunos têm de fazer. A mediação do professor substitui integralmente o tradicional 

protocolo, embora não seja claro até que ponto os trabalhos são guiados pelos professor 

e qual a abertura deixada aos alunos. O regente refere nas entrevistas que a sua intenção 

é que exista abertura e que os alunos tenham oportunidade de explorar. Por essa razão, 

não se segue a lógica convencional de realizar um trabalho por aula (“uma aula-um 

trabalho”). O trabalho demora o tempo necessário para os alunos o realizarem de modo 

satisfatório. Não são apresentados relatórios. Cada grupo tem um caderno de laboratório 

onde são anotados os registos relevantes. 

A avaliação desta componente prática da disciplina contribui com um terço para 

a classificação final, exigindo-se uma nota mínima de 8 (na escala de 0-20). A avaliação 

baseia-se num exame de laboratório, que consiste em perguntas e na realização de um 

cálculo, após alguma manipulação experimental. Há também uma componente de 

avaliação contínua, que assenta na observação que o professor faz de cada grupo ao 

longo do semestre. 

Os objectivos declarados pelo regente para a componente laboratorial da 

disciplina são basicamente levar os alunos a aprender a fazer bons registos e a reflectir 

sobre os resultados que obtêm, nomeadamente apresentando-os aos restantes colegas, 

comparando-os com os resultados de outros grupos e discutindo-os. 

Como se viu, a avaliação da componente laboratorial da disciplina corresponde a 

1/3 da classificação final. Os restantes 2/3 da classificação final são obtidos nos testes 

escritos. Os alunos têm a opção de realizar dois testes (as “frequências”), um a cerca de 

meio do semestre e o outro coincidente com a primeira chamada de exame. Em 

alternativa, os alunos podem apresentar-se apenas ao exame final, valendo este os 2/3 da 

classificação final. Os alunos têm, no entanto de obter uma classificação mínima de 8 
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valores nesta componente da avaliação (designada nesta disciplina como componente 

“teórica”, por oposição à componente “laboratorial”). A maior parte das perguntas das 

frequências e exames são exercícios semelhantes aos que os alunos resolveram nas 

aulas. Muitos são exercícios-tipo, com enunciados bastante abstractos, mas alguns têm 

enunciados mais contextualizados, com situações mais próximas da realidade. São 

normalmente referidas as aproximações a utilizar na sua resolução e são fornecidos os 

elementos necessários para obter a resposta. Há sempre pelo menos uma questão em 

cada teste/exame que requer apenas enunciar leis ou teoremas. Em todos os testes há 

também um conjunto de perguntas sob a forma de afirmações que os alunos têm de 

classificar como verdadeiras ou falsas. Em geral, os alunos não têm de justificar as 

respostas. No entanto, nalguns testes aparecem perguntas adicionais que contêm 

afirmações para os alunos classificarem, mas em que têm de apresentar justificações. 

 

5.3.1.4. Avaliação do ensino (instrumentos e tipos de avaliação do ensino) 

A avaliação do ensino assenta em informação recolhida em conversas informais 

com os alunos, nomeadamente na pausa introduzida a meio das aulas de duas horas. 

Além disso, o regente questiona sempre os alunos após a realização da primeira 

frequência. 

Da auscultação que promove junto dos alunos salienta-se que a maioria deles 

gostaria que houvesse aulas com turmas pequenas para a resolução de problemas. 

Para além disso, o regente refere que a universidade realiza inquéritos 

institucionais aos alunos acerca do ensino. No entanto, não tem informação sobre os 

resultados destes inquéritos. 

O regente refere ainda que dedica algum tempo a reflectir sobre as questões 

relativas ao ensino e à aprendizagem na disciplina. No ano lectivo em análise chegou a 

escrever um diário relativo ao ensino da disciplina, onde anotou regularmente as suas 

reflexões e os acontecimentos que considerou importantes. 

 

5.3.1.5. Busca de soluções para melhorar o ensino 

Como já foi referido no ponto anterior, o regente faz um esforço real no sentido 

de melhorar o seu ensino, nomeadamente obtendo opiniões dos alunos e reflectindo 
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sobre a sua própria prática. Inclusivamente referiu, na entrevista do final do semestre, 

ter utilizado um diário para registar as suas reflexões acerca do ensino. 

O regente refere ainda um interesse na investigação didáctica, nomeadamente na 

utilização da História da Ciência no ensino da Física. 

Este trabalho de reflexão levou à implementação de algumas alterações no 

ensino desta disciplina. Uma delas foi a alteração já referida na componente 

laboratorial, que deixou de estar sujeita à lógica clássica de “uma aula-um trabalho” e a 

protocolos rígidos. Esta alteração foi introduzida nos dois anos lectivos anteriores. 

Chegou a tentar, segundo recorda o regente, dar um pequeno problema para os alunos 

resolverem experimentalmente, de um modo totalmente autónomo, mas face às 

dificuldades apenas utilizou esta estratégia num ano lectivo. Actualmente, o professor 

das aulas práticas guia os alunos no desenvolvimento dos trabalhos experimentais. 

Todos os participantes no processo reagiram favoravelmente a esta alteração, 

embora os alunos tenham sentido inicialmente alguma insegurança, devido à falta de um 

protocolo. O regente leccionou em anos anteriores as aulas de laboratório e acha 

favorável esta alteração, referindo que, ultrapassada a resistência inicial, os próprios 

alunos se sentem mais à-vontade. Os restantes docentes também expressam opiniões 

favoráveis, o que o regente atribui, em larga medida, ao facto desta alteração 

introduzida nas aulas de laboratório ter sido discutida previamente entre todos. 

No ano lectivo anterior, o regente introduziu as histórias no final de cada aula 

teórica e a contextualização histórica. No final de cada aula vai lendo, aos poucos, 

histórias que são basicamente pequenos mistérios relacionados com questões de Física, 

desafiando os alunos a tentarem resolver os mistérios. Segundo o regente, estas 

alterações tiveram como objectivos dar contexto aos conceitos abordados (pelo menos 

contexto histórico, mas provavelmente também alguma contextualização 

epistemológica, relativamente ao modo como o conhecimento vai sendo construído), 

ajudar os alunos a perceber a sua relevância, dar uma noção da natureza da Ciência tal 

como ela se faz e mostrar o papel da imaginação no desenvolvimento científico. O 

regente acha que os resultados têm sido muito favoráveis, essencialmente porque estas 

alterações ajudam a contrariar a tendência que os alunos têm para a prestar mais atenção 

à parte formal (as fórmulas) do que à parte verbal, embora esta seja fundamental. Agora 

o regente verifica que este efeito ocorre menos, com a alunos a prestar mais atenção ao 

discurso. Outro efeito positivo destas alterações referido pelo regente é o aumento da 

participação dos alunos ao longo da aula. 
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5.3.1.6. Resultados da 1ª parte do QEAEME 

O QEAME foi respondido por 6 alunos da disciplina no final do semestre 

correspondente, durante parte de uma aula. Portanto, os alunos ainda não tinham sido 

submetidos à avaliação final. Deve salientar-se que a amostra é pequena, mas o número 

de alunos inscritos nesta disciplina era de apenas 25, dos quais só 11 se submeteram a 

avaliação. Portanto, a amostra é superior a metade dos alunos avaliados na disciplina (6 

em 11, o que corresponde a 55%). 

Para facilitar a análise dos resultados obtidos na primeira parte do QEAME, 

apresenta-se seguidamente uma tabela com as 29 questões, agrupadas pelas dimensões 

definidas a priori (tabela 5.3). Esta tabela apresenta a pontuação média obtida em cada 

questão, que é a média aritmética das respostas obtidas nos 6 inquéritos validados. A 

escala utilizada nas respostas é uma escala do tipo Likert, de um a cinco, com a seguinte 

interpretação: 1 significa que discorda completamente; 2 significa que tende a discordar; 

3 significa que não se aplica ou não sabe responder; 4 significa que concorda, mas com 

reservas; 5 significa que concorda completamente. 

Deve referir-se que algumas questões, que estão assinaladas com (PI), são de 

pontuação invertida; isto é, na sua análise fez-se uma inversão da escala (1→5, 2→4, 3 

mantém-se, 4→2, 5→1). Deste modo, as pontuações referidas são absolutas, isto é o 

resultado em qualquer questão, independentemente do modo como foi formulada, é 

tanto melhor quanto mais próximo de 5 for a sua pontuação e tanto pior quanto mais 

próxima esta estiver de 1. Para facilitar a análise, a pontuação antes da inversão de 

escala encontra-se entre parêntesis na tabela 5.3, nas questões em que tal se aplica. 

 
Tabela 5.3: Resultados da 1ª parte do QEAME (caso C) 

Dimensão 
a priori 

Questão* Pontuação 
absoluta** 

Desvio 
padrão 

18. Os nossos professores são extremamente bons a 
explicar-nos a matéria. 3,5 1,0 

20. Os professores trabalham arduamente no sentido de 
tornar atraente esta disciplina para os estudantes. 3,5 0,8 

Esforços deliberados 
no sentido do bom 

ensino 
 

(pontuação média: 3,7) 26. Nesta disciplina tenta-se realmente obter o melhor da 
parte de todos os estudantes. 4,0 0,6 

7. Os professores desta disciplina dedicam bastante 
tempo a comentar o trabalho dos estudantes. 4,0 0,6 

8. Para passar nesta disciplina tudo o que é realmente 
preciso é ter uma boa memória. (PI) 3,8 (2,2) 1,2 

Avaliação permanente 
 

(pontuação média: 3,7)

12. Os professores desta disciplina parecem mais 
interessados em testar aquilo que nós memorizamos do 
que aquilo que compreendemos. (PI) 

4,3 (1,7) 1,0 
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21. Os professores colocam aos estudantes demasiadas 
questões que incidem apenas sobre factos. (PI) 3,3 (2,7) 0,8 

22. A informação sobre o trabalho de cada estudante é 
fornecida APENAS sob a forma de classificações e 
notas. (PI) 

2,8 (3,2) 1,7 

25. É possível passar nesta disciplina trabalhando 
arduamente apenas nas vésperas do exame. (PI) 4,8 (1,2) 0,4 

 

27. Nesta disciplina há pouca escolha nos modos como 
se é avaliado. (PI) 2,5 (3,5) 1,4 

4. O trabalho exigido nesta disciplina é excessivo. (PI) 3,0 (3,0) 1,7 
10. Parece-me que o programa desta disciplina tenta 
cobrir demasiados tópicos. (PI) 2,0 (4,0) 0,9 

14. Em geral, é-nos dado tempo suficiente para 
compreender as coisas que temos de aprender. 2,8 1,3 

Organização e 
quantidade de trabalho 

 
(pontuação média: 2,6) 29. O volume de trabalho que tem que ser realizado 

nesta disciplina significa que não é possível 
compreender tudo de um modo aprofundado. (PI) 

2,7 (3,3) 1,4 

3. Os professores desta disciplina motivam os estudantes 
no sentido de darem o seu melhor. 4,3 0,8 

5. Os professores desta disciplina dão frequentemente a 
impressão de não terem nada a aprender com os 
estudantes. (PI) 

4,5 (1,5) 0,8 

15. Os professores fazem um esforço real para entender 
as dificuldades que os estudantes possam ter no seu 
trabalho. 

4,5 0,5 

17. Os professores desta disciplina dão normalmente 
informação acerca de como os estudantes vão 
progredindo. 

3,3 1,2 

23. Discutimos frequentemente com os nossos 
professores acerca do modo como vamos aprender nesta 
disciplina. 

2,8 0,4 

Interacção 
 

(pontuação média: 3,9) 
 

24. Os professores não demonstram interesse real 
naquilo que os estudantes têm para dizer. (PI) 4,0 (2,0) 1,3 

2. Há poucas oportunidades para escolher assuntos 
particulares que gostaria de estudar. (PI) 2,8 (3,2) 1,2 

9. Esta disciplina parece encorajar os estudantes a 
desenvolverem, tanto quanto possível, os seus próprios 
interesses académicos. 

4,0 0,6 

11. Os estudantes têm uma grande possibilidade de 
escolher o modo como vão aprender nesta disciplina. 2,7 0,8 

Estímulo à 
independência do 

estudante 
 

(pontuação média: 2,9) 
 

16. É dada bastante escolha aos estudantes no trabalho 
que têm de realizar. 2,2 1,0 

1. É sempre fácil saber qual o grau de exigência do 
trabalho que é esperado de si nesta disciplina. 3,0 1,1 

6. Em geral, tem uma ideia clara da direcção a seguir e 
do que lhe é exigido nesta disciplina. 3,7 1,4 

13. É frequentemente difícil descobrir o que é esperado 
de nós nesta disciplina. (PI) 3,5 (2,5) 0,8 

19. Os objectivos gerais e específicos desta disciplina 
não são fornecidos de modo muito claro. (PI) 3,3 (2,7) 1,6 

Objectivos e padrões 
claros e bem definidos 

 
(pontuação média: 3,5)

28. Os professores desta disciplina tornam claro desde o 
início o que esperam dos estudantes. 3,8 0,8 

* As questões de pontuação invertida são as assinaladas por (PI); 
** A pontuação antes da inversão de escala é referida entre parêntesis. 

 

Como se pode constatar, foram obtidas pontuações mais elevadas nas dimensões 

interacção, avaliação permanente, esforços deliberados no sentido do bom ensino, 
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objectivos e padrões claros e bem definidos (próximas dos 4 pontos). A dimensão em 

que a pontuação é mais baixa, com uma média inferior ao valor médio (neutro) da 

escala (2,6 pontos), é organização e quantidade de trabalho. A dimensão estímulo à 

independência do estudante tem uma pontuação média apenas ligeiramente inferior ao 

valor médio (neutro) da escala (2,9 pontos). 

De modo geral, há quatro dimensões (interacção, avaliação permanente, 

esforços deliberados no sentido do bom ensino, objectivos e padrões claros e bem 

definidos) que apresentam pontuações médias francamente positivas ( ≥ 3,5 pontos). 

Seguidamente, analisam-se em maior detalhes as pontuações obtidas em cada 

uma destas dimensões definidas a priori. 

Assim, começando pela dimensão esforços deliberados no sentido do bom 

ensino, esta obteve uma boa pontuação média global (3,7 pontos), a segunda melhor 

desta parte do QEAME deste caso. Para tal contribuiu a elevada pontuação média da 

questão 26 (a 4ª pontuação mais elevada: 4,0 pontos), com pouca dispersão das 

respostas dos alunos. Ainda nesta dimensão, as questões 18 e 20 obtiveram a mesma 

pontuação média (3,5 pontos). Esta pontuação média é mais reduzida do que a da 

questão 26. Aliás, na questão 20 nenhum aluno atribui 5 pontos, sendo a pontuação 

máxima atribuída de 4 pontos e a mínima 2 pontos. Estas respostas podem ter a ver com 

os advérbios utilizados na formulação das questões 18 e 20. Assim, pode dar-se o caso 

de os alunos acharem a disciplina atraente, mas não acharem que o professor trabalha 

arduamente para tal. No entanto, como a pergunta está formulada de um modo forte, 

talvez os alunos considerem que o professor não é extremamente bom, mas apenas bom 

a explicar a matéria abordada na disciplina. Um pormenor relevante é que há alguma 

dispersão nas respostas à questão 18, o que indica opiniões muito diferentes dos alunos 

sobre a qualidade das explicações fornecidas pelo professor. 

Na dimensão avaliação permanente, que obteve uma pontuação média global 

idêntica à da dimensão agora analisada (3,7 pontos) há várias questões que obtiveram 

pontuações médias bastante elevadas. A mais elevada foi obtida na questão 25 (É 

possível passar nesta disciplina trabalhando arduamente apenas nas vésperas do 

exame): 4,8 pontos (1,2 antes da inversão), com um desvio padrão de 0,41. Esta 

pontuação média mostra que os alunos não acreditam na possibilidade de obter 

aprovação na disciplina apenas estudando nas vésperas dum exame. O desvio padrão 

referido, o mais baixo de toda a primeira parte do QEAME (apenas igualado na questão 

23), revela um elevado grau de acordo entre os alunos, confirmado pelo facto de todas 
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as respostas nesta questão serem 1 ou 2 (antes da inversão). A questão 12 obtém a 5ª 

melhor pontuação média: 4,3 pontos (1,7 antes da inversão) com desvio padrão de 1,03. 

O resultado obtido é muito bom e confirma o da questão 25. Ao considerarem que a 

avaliação não enfatiza a memorização, mas sim a compreensão, a generalidade dos 

alunos indicia novamente maior propensão para abordagens à aprendizagem mais 

profundas do que superficiais. O mesmo acontece com a questão 8 (Para passar nesta 

disciplina tudo o que é realmente preciso é ter uma boa memória), que teve ainda uma 

pontuação média relativamente elevada (3,8 pontos; 2,2 pontos antes da inversão), com 

alguma dispersão das repostas dos alunos (desvio padrão de 1,2). Repare-se que a 

questão não exclui que os alunos recorram à memorização, mas sim que confiem 

exclusivamente nela para a aprendizagem nesta disciplina. A questão 21 obteve uma 

pontuação média de 3,3 pontos (2,7 antes da inversão), que significa que a maioria dos 

alunos acha que os professores não colocam aos estudantes demasiadas questões que 

incidem apenas sobre factos. 

A questão 7 (Os professores desta disciplina dedicam bastante tempo a 

comentar o trabalho dos estudantes) obteve uma pontuação média elevada (4,0 pontos), 

com um elevado grau de concordância entre os alunos (desvio padrão de apenas 0,6). 

No entanto, a questão 22 (A informação sobre o trabalho de cada estudante é fornecida 

APENAS sob a forma de classificações e notas) marca a entrada nas questões com 

pontuação média abaixo de 3. De facto, a pontuação média nesta questão foi de apenas 

2,8 pontos (3,2 antes da inversão), embora com um elevado grau de dispersão das 

respostas dos alunos (tem desvio padrão mais elevado: 1,7). Há aqui uma aparente 

contradição, para a qual não há explicação nos dados recolhidos. 

A questão 27 obtém a 3ª pior pontuação média desta parte do QEAME (2,5 

pontos, correspondentes a 3,5 antes da inversão), com um desvio padrão bastante 

elevado (1,38). Isto significa que a maioria dos alunos acha que há pouca escolha nos 

modos como se é avaliado, embora discordem bastante nas respostas que dão nesta 

questão. 

A dimensão seguinte, organização e quantidade de trabalho, foi a que obteve 

a pior pontuação média, com apenas 2,6 pontos. De facto, os alunos deram pontuações 

absolutas muito baixas nas quatro questões que integram esta dimensão, em particular 

na questão 10 (Parece-me que o programa desta disciplina tenta cobrir demasiados 

tópicos) que obteve a pior pontuação média da 1ª parte do QEAME, com 2,0 pontos 

(4,0 antes da inversão), e um desvio padrão de 0,89. O que se pode concluir é que todos 
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os alunos percepcionaram um excesso de tópicos no programa. Com pontuações 

absolutas mais próximas de 3,0 pontos, as restantes três questões indicam, ainda assim, 

que a maioria dos alunos acha que o volume de trabalho que tem de ser realizado nesta 

disciplina significa que não é possível compreender tudo de um modo aprofundado, que 

não têm tempo suficiente para compreender o que têm de aprender e, em menor escala, 

que o trabalho exigido é excessivo. 

A dimensão interacção é a que obtém a melhor pontuação média, o que reflecte 

principalmente as pontuações elevadas dadas pelos alunos nas questões 5, 15, 3 e 24, 

relativas ao interesse que o professor demonstra, ao modo como se esforça para 

compreender as dificuldades dos alunos e ao modo como motiva os alunos. As 

pontuações são mais baixas relativamente à informação que o professor vai dando sobre 

a progressão dos alunos (questão 17; 3,3 pontos de média) e à discussão sobre o modo 

como os alunos vão aprender nesta disciplina (questão 23; 2,8 pontos de média). 

A dimensão estímulo à independência do estudante apresenta a 2ª pontuação 

média mais baixa da 1ª parte do QEAME, revelando algumas fragilidades neste âmbito. 

De facto, com excepção dos alunos se sentirem encorajados a desenvolverem os seus 

próprios interesses académicos (questão 9; 4,0 pontos de média), eles não percepcionam 

a existência de oportunidades para escolher assuntos do seu interesse, de escolha no 

modo como vão aprender nesta disciplina ou no trabalho que têm de realizar. Aliás, a 

pontuação média elevada que os alunos dão na questão 9 acaba por ser contraditória 

com as restantes respostas, porque não se percebe em que é que se concretiza o 

encorajamento que os alunos referem sentir. Provavelmente, trata-se de um problema na 

interpretação do que significa “interesses académicos”, que os alunos podem entender 

como interesses disciplinares em sentido lato. 

A dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos obteve uma 

pontuação média relativamente elevada (3,5 pontos), mas a pontuação média mais baixa 

da questão 1 revela que há alguns problemas com o grau de exigência, que os alunos 

parecem ter dificuldade em aferir. 

De toda esta análise ressaltam alguns pontos que a maioria dos alunos 

percepcionaram como mais fracos: o excesso de trabalho exigido, em particular a 

extensão do programa, a falta de estímulo à independência e alguma dificuldade em 

perceber o grau de exigência do trabalho que é esperado dos alunos nesta disciplina. Isto 

reflecte-se na pior pontuação média da dimensão organização e quantidade de 

trabalho, com uma média inferior ao valor médio (neutro) da escala (2,6 pontos). 
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Justifica ainda a segunda pior pontuação média da dimensão estímulo à independência 

do estudante (2,9 pontos). 

Os pontos percepcionados pelos alunos como mais fortes foram os relacionados 

com a interacção, avaliação permanente, os esforços deliberados no sentido do bom 

ensino e com objectivos e padrões claros e bem definidos, precisamente as quatro 

dimensões que apresentam pontuações médias francamente positivas (respectivamente: 

3,9 pontos, 3,7 pontos, 3,7 pontos e 3,5 pontos). 

 

5.3.1.7. Resultados da 2ª parte do QEAME e do QP-AEA 

Como já foi referido, o QEAME foi respondido por 6 alunos. O QP-AEA foi 

respondido pelo regente, que contou com a colaboração dos docentes que leccionaram 

as aulas práticas. 

No início da segunda parte do QEAME (questões 30 a 38) e no QP-AEA eram 

feitas perguntas acerca da organização da disciplina e do modo como ela foi ensinada ao 

longo do semestre. Na tabela 5.3.1 mostram-se os resultados correspondentes. 

 
Tabela 5.3.1: Resultados da 2ª parte do QEAME (questões 30 a 38) 

30. frequenta/utiliza (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 3,7 3 4 0,5 
TP 5 3,6 2 5 1,1 
Lab 5 4,2 1 5 1,8 
Atend 6 2,2 1 3 0,8 
e-mail 4 1,3 1 2 0,5 
31. exemplos do dia-a-dia (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 4,2 4 5 0,4 
TP 5 4,2 4 5 0,4 
Lab 4 3,8 2 5 1,3 
Atend 5 3,4 2 4 0,9 
32. distinção explícita entre entidades conceptuais  (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 4,5 4 5 0,5 
TP 5 4,4 4 5 0,5 
Lab 4 4,3 3 5 1,0 
Atend 5 4,2 3 5 0,8 
33. actividades experimentais com protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 1,0 1 1 0,0 
TP 4 1,8 1 3 1,0 
Lab 5 3,0 1 5 2,0 
Atend 5 1,0 1 1 0,0 
33. actividades experimentais sem protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 5 2,6 1 4 1,1 
TP 5 3,2 1 5 1,8 
Lab 5 3,4 2 5 1,5 
Atend 5 2,0 1 5 1,7 
34. experiências realizadas pelos estudantes, em grupos (sim/não) N sim    
T 6 0,2    
TP 5 0,6    
Lab 5 1,0    
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Atend 5 0,0    
Experiências realizadas pelos estudantes, individualmente (sim/não) N sim    
T 6 0,3    
TP 5 0,2    
Lab 5 0,0    
Atend 5 0,0    
Experiências realizadas pelo professor (sim/não) N sim    
T 6 0,7    
TP 5 0,6    
Lab 5 0,6    
Atend 5 0,0    
35. enquadramento em temas ou contextos (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 4,3 3 5 0,8 
TP 5 4,4 4 5 0,5 
Lab 5 4,0 3 5 1,0 
Atend 5 3,2 1 5 1,5 
Outros 1 3,0 3 3   
36. resolução de problemas (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 3,7 2 5 1,0 
TP 5 3,6 3 4 0,5 
Lab 5 3,6 1 5 1,9 
Atend 4 3,0 2 4 0,8 
36.1 resolução de problemas pelo professor (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 3,7 2 5 1,0 
TP 5 3,0 2 4 0,7 
Lab 5 2,6 1 5 2,2 
Atend 5 3,8 3 5 0,8 
37. Problemas de “final de capítulo” (sim/não) N sim    
T 6 0,7    
TP 5 1,0    
Lab 5 0,0    
Atend 5 0,8    
Problemas de aplicação directa de fórmulas (sim/não) N sim    
T 6 1,0    
TP 5 0,6    
Lab 5 0,4    
Atend 4 0,3    
Problemas relacionados com situações reais (sim/não) N sim    
T 6 0,7    
TP 5 0,8    
Lab 5 0,6    
Atend 5 0,4    
38. Discussões e debates só entre os estudantes (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 2,7 1 4 1,4 
TP 5 3,0 1 4 1,2 
Lab 4 2,3 1 3 1,0 
Atend 5 1,6 1 3 0,9 
Discussões e debates entre os estudantes e o professor (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 6 3,5 3 4 0,5 
TP 5 3,0 1 4 1,2 
Lab 4 2,5 1 4 1,3 
Atend 5 2,2 1 4 1,3 

 

Seguidamente analisam-se as respostas dadas, questão a questão, confrontando 

as respostas dos alunos com a do professor, sempre que tal se justifique. 

A questão 30 (a primeira parte do QEAME terminou na questão 29) é relativa à 

utilização por parte dos alunos dos diversos tipos de aulas e modos de comunicar com o 
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professor. Os alunos questionados revelam uma grande utilização ou frequência das 

aulas práticas, com uma resposta entre o sempre e o quase sempre (média = 4,2). Já a 

frequência das aulas teóricas é menor, com os alunos a darem respostas, em média, 

entre o quase sempre e cerca de metade (média = 3,7). Cinco alunos respondem como 

se existissem aulas teóricas, teórico-práticas e práticas separadas no currículo, o que não 

corresponde à realidade. O trabalho experimental foi realizado nas aulas práticas, não 

existindo aulas teórico-práticas (TP) previstas no currículo oficial. No entanto, o 

professor refere utilizar parte do tempo da aula teórica para tarefas de resolução de 

exercícios e problemas, mais associadas às aulas TP, o que justifica as respostas dos 

alunos e do próprio professor que refere disponibilizar aulas TP quase sempre. 

Ainda relativamente à questão 30, os alunos referem, em média, utilizar 

raramente os períodos de atendimentos de alunos (média = 2,2) e raramente ou nunca o 

correio electrónico do professor (média = 1,3). Já o professor refere disponibilizar 

sempre aulas teóricas, aulas práticas e períodos de atendimento. Refere disponibilizar 

quase sempre as já referidas aulas TP e o correio electrónico. 

A questão 31 pretende determinar se o professor da disciplina usa exemplos do 

dia-a-dia quando aborda os assuntos que está a ensinar nas diferentes actividades 

lectivas. Os alunos referem que o professor o faz quase sempre nas aulas teóricas 

(média = 4,2) e nas aulas teórico-práticas (média = 4,2). Nestas respostas mantém-se o 

problema da confusão relativa às aulas TP, mas assume-se que os alunos se referem à 

parte das aulas teóricas que funciona como aula TP. Nas aulas práticas, os alunos 

referem que o professor usa exemplos do dia-a-dia entre o quase sempre e cerca de 

metade das ocasiões (média = 3,8). Relativamente ao atendimento, as respostas dos 

alunos tendem para em cerca de metade das ocasiões (média = 3,4). Já o professor 

refere que usa exemplos do dia-a-dia quase sempre nas aulas teóricas e TP e em cerca 

de metade das aulas práticas e dos períodos de atendimento, o que não difere 

substancialmente das respostas dadas pelos alunos. 

Na questão 32 os alunos referem que o professor distingue explicitamente entre 

conceitos, leis, princípios ou outras entidades conceptuais quase sempre nas aulas 

teóricas (média = 4,5), nas aulas teórico-práticas (média = 4,4), nas aulas práticas 

(média = 4,3) e nos períodos de atendimento (média = 4,2). O professor apenas refere 

esta distinção explícita quase sempre nas aulas teóricas. Nas aulas TP, práticas e nos 

períodos de atendimento refere fazer esta distinção apenas em cerca de metade das 

ocasiões. Aparentemente, ou os alunos são excessivamente optimistas, ou o professor 
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respondeu demasiado cautelosamente. Outra explicação, talvez mais plausível, é que os 

alunos não tenham bem clara para si próprios esta distinção entre entidades conceptuais. 

Na questão 33, os alunos dizem que nunca são realizadas actividades 

experimentais com protocolo nas aulas teóricas e nos períodos de atendimento. No 

entanto, há dois alunos que pensam ter sido realizadas actividades experimentais com 

protocolo nas aulas TP (média = 1,8). Relativamente às aulas práticas, os alunos 

respondem que são realizadas actividades experimentais com protocolo em cerca de 

metade (média = 3,0). Relativamente à realização de actividades experimentais sem 

protocolo, os alunos referem que ocorreram entre raramente e em cerca de metade 

(média = 2,6) nas aulas teóricas, em cerca de metade das aulas TP e das aulas práticas 

(médias, respectivamente de 3,2 e de 3,4). O professor refere que nunca são realizadas 

actividades experimentais com protocolo. Já sem protocolo refere ocorrerem em cerca 

de metade das aulas teóricas, raramente nas aulas TP e quase sempre nas aulas práticas. 

Cinco alunos referem a realização de actividades experimentais sem protocolo 

nos períodos de atendimento de alunos, embora raramente (média de 2,0). Ora, o 

próprio professor refere que nunca foram realizadas actividades experimentais com ou 

sem protocolo nestes períodos de atendimento. 

As respostas dadas podem revelar alguma ambiguidade sobre o que se entende 

por actividades experimentais realizadas com e sem protocolo. Talvez alguns alunos 

percepcionem as instruções dadas pelo professor como constituindo um protocolo, o 

que não é correcto. 

A questão 34 refere-se ao modo como as actividades experimentais eram 

realizadas nos diversos tipos de aulas. Os resultados, traduzidos em percentagem, 

constam da tabela 5.3.2. 

 
Tabela 5.3.2: Resultados da questão 34 do QEAME 

Actividades 
experimentais realizadas 

Pelos alunos, em grupos Pelos alunos, 
individualmente 

Pelo professor 

Aulas T 17% 33% 67% 

Aulas TP 60% 20% 60% 

Aulas práticas 100% 0% 60% 

 

Portanto, constata-se que alguns alunos referem a realização de trabalho 

experimental nas aulas teóricas, com 17% (um aluno) a referir a sua realização por 

grupos de alunos, 33% (dois alunos) referem a realização pelos alunos individualmente 
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e 67% (quatro alunos) referem a sua realização pelo professor. No entanto, de acordo 

com o professor, nas aulas teóricas só foram realizadas experiências pelo próprio 

professor. É possível que alguns alunos entendam a sua contribuição, embora não 

manipulação, nas experiências realizadas pelo professor como participação activa e daí 

as respectivas respostas. 

Relativamente às aulas teórico-práticas, embora o professor indique que só ele 

nelas realizou experiências, 60% dos alunos referem também a sua realização por 

grupos de alunos. Esta é a mesma percentagem que refere a realização de experiências 

nas aulas TP pelo professor. Um aluno refere ainda a realização de experiências, 

individualmente, nas aulas TP. Novamente, parece que os alunos entendem a sua 

participação como observadores e o facto de fazerem e responderem a perguntas como 

significando uma participação na realização da própria experiência. O professor não a 

reconhece como tal. 

A totalidade dos alunos refere a realização de experiências em grupos nas aulas 

práticas, o que é confirmado pelo professor. Já 60% dos alunos referem a realização 

pelo professor de experiências nas aulas práticas, mas o regente refere que nestas aulas 

os professores não realizam experiências. Neste caso, pode acontecer que os alunos 

considerem a participação do professor, ajudando-os nas suas experiências, como 

realização das próprias experiência pelo professor. Pode ainda ocorrer que as ajudas do 

professor sejam de tal modo extensas que, na prática, ele acabe por se substituir aos 

alunos na realização de parte de algumas experiências. No entanto, destes dados, não é 

possível distinguir qual das situações ocorre. 

Na questão 35 pretendia-se saber se os assuntos abordados nas aulas são 

enquadrados em temas ou contextos ligados à realidade quotidiana. Os alunos, em 

média, acham que tal ocorre entre quase sempre e sempre (médias de 4,3 para as aulas 

teóricas, 4,4 para as TP e 4,0 para as aulas práticas). Referem ainda que este 

enquadramento ocorre também em cerca de metade dos períodos de atendimento. O 

professor optou por responder que faz este enquadramento em cerca de metade para 

todos os tipos de aulas e raramente nos períodos de atendimento de alunos. No entanto, 

em anotações manuscritas na sua resposta, esclarece que fez uma interpretação algo 

restritiva da pergunta e que “tenta fazer ligações permanentes” com a realidade 

fenomenológica. Para além disso, leva frequentemente para a aula dispositivos ou 

situações problemáticas com o objectivo explícito de “causar perplexidade” e despertar 

a curiosidade dos alunos. 
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Os alunos referem que resolvem problemas entre cerca de metade e quase 

sempre, nas aulas teóricas (média = 3,7), nas aulas TP e nas aulas práticas (com a 

mesma média = 3,6). Relativamente aos períodos de atendimento, os quatro alunos que 

responderam indicaram que, em média, resolvem problemas em cerca de metade das 

ocasiões. Isto é genericamente confirmado pelo professor, que refere que os alunos 

resolvem problemas em cerca de metade das aulas TP e dos períodos de atendimento e 

quase sempre nas aulas práticas. O professor não refere as aulas teóricas, apenas as TP, 

porque estas fazem parte daquelas, como já foi explicado. Refere que ele próprio 

resolve problemas quase sempre nas aulas teóricas e em cerca de metade das aulas TP. 

Os alunos confirmam (média de 3,7 para as aulas teóricas e de 3,0 para as TP), mas 

acrescentam que o professor resolve problemas entre raramente e em cerca de metade 

das aulas práticas (média = 2,6) e entre cerca de metade e quase sempre nos períodos de 

atendimento de alunos (média = 3,8). Uma vez que o professor que deu as aulas práticas 

não é o mesmo que respondeu ao questionário, é natural que o professor não tenha 

respondido relativamente a estas aulas. Também não respondeu relativamente aos 

períodos de atendimento, apesar da opinião dos alunos indicar que o professor resolve aí 

bastantes problemas. 

Quanto ao tipo de problemas resolvidos nas aulas teóricas, 67% dos alunos que 

responderam à questão 36 dizem que são resolvidos problemas idênticos aos do “final 

de capítulo” dos livros de texto, 100% referem a resolução de problemas simples de 

aplicação directa de fórmulas e 67% referem problemas relacionados com situações 

reais. O professor refere que resolve problemas destes três tipos nas aulas teóricas, mas 

acrescenta ainda questões qualitativas e de compreensão conceptual. Note-se que cada 

aluno podia responder sim ou não relativamente a cada um dos tipos de problemas. As 

diferenças de percentagem devem-se provavelmente à frequência de ocorrência de cada 

tipo ser diferente. 

Relativamente às aulas TP, 100% dos alunos referem a resolução de problemas 

idênticos aos do “final de capítulo” dos livros de texto, 60% referem a resolução de 

problemas simples de aplicação directa de fórmulas e 80% referem problemas 

relacionados com situações reais. Novamente, o professor refere a resolução destes três 

tipos de problemas, mas acrescenta ainda questões qualitativas e de compreensão 

conceptual. 

Quanto ao tipo de problemas resolvidos nas aulas práticas, nenhum aluno refere 

a resolução de problemas idênticos aos do “final de capítulo” dos livros de texto, 40% 
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referem a resolução de problemas simples de aplicação directa de fórmulas e 60% 

referem problemas relacionados com situações reais. Neste caso, o professor apenas 

refere a resolução de problemas relacionados com situações reais e de questões 

qualitativas e de compreensão conceptual, o que é compreensível porque se trata de 

aulas laboratoriais e, portanto, os problemas a resolver estão relacionados com os 

trabalhos experimentais desenvolvidos. 

Na questão 38 os alunos referem que as discussões e debates só entre alunos 

ocorrem entre raramente e em cerca de metade das aulas teóricas (média = 2,7) e das 

aulas práticas (média = 2,3), em cerca de metade das aulas TP (média = 3,0) e 

raramente nos períodos de atendimento de alunos (média = 1,6). Por outro lado, 

referem que as discussões e debates entre os alunos e o professor ocorrem entre cerca 

de metade e quase sempre, tanto nas aulas teóricas (média = 3,5), em cerca de metade 

das aulas TP (média = 3,0) e entre raramente e em cerca de metade das aulas práticas 

(média = 2,5) e dos períodos de atendimento de alunos (média = 2,2). Aparentemente, 

os alunos discutem mais só entre si do que o professor pensa, porque este refere que as 

discussões só entre alunos ocorrem em cerca de metade das aulas práticas e apenas 

nestas. Já no caso das discussões entre professor e alunos, as respostas não são muito 

diferentes, com o professor a referir que ocorrem em cerca de metade de todas as aulas 

e períodos de atendimento de alunos. 

 
Tabela 5.3.3: Resultados da 2ª parte do QEAME (questões 39 a 48) 

39. estuda sozinho (escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 
  6 3,3 1 5 2,0 
39.1. acompanhado N     
Colegas curso 2     
Colegas outros cursos 2     
Colegas outras Universidades 1     
Aulas compensação 2     
40. relaciona com situações do seu dia-a-dia 
(escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 

  6 3,3 2 5 1,4 
40.1. objectivo N     
Compreender melhor a realidade 2     
Lidar melhor com situações do dia-a-dia 2     
Melhor compreensão da Física 6     
41. iniciativa de realizar experiências (escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 
  6 2,7 1 5 1,4 
41.1. objectivos N     
Aprofundar conhecimentos 3     
Confirmar informação 1     
Visualizar fenómeno 3     
42. formular questões e colocá-las ao professor 
(escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 

T 6 4,2 3 5 1,0 
TP 5 3,6 3 5 0,9 
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Lab 5 3,6 2 5 1,1 
Atend 5 4,2 4 5 0,4 
43. Articulação entre conteúdos da disciplina 
(escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 

  6 4,0 3 5 0,6 
Articulação com conteúdos de outras disciplinas 
(escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 

  6 3,7 3 5 0,8 
44. Estratégias de estudo utilizadas (frequência) 
(escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 

Resolução de exercícios 6 4,3 3 5 0,8 
Livros adoptados 6 4,2 3 5 0,8 
Recolha de apontamentos 6 4,0 2 5 1,3 
Leitura apontamentos 6 4,3 3 5 1,0 
Elaboração de esquemas 6 3,0 2 4 0,9 
Elaboração de resumos 6 3,8 3 5 1,0 
45. Relevância da disciplina (escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 
Futuro desempenho profissional 6 4,7 3 5 0,8 
Formação social e cultural 6 4,3 3 5 0,8 
46. Memorizar intensamente (escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 
  6 2,8 1 5 1,3 
47. Compreendeu o essencial (escala de 1 a 5) N  Média  Min Max Desv.Pad. 
  6 3,8 3 5 0,8 
48.1. Critérios de avaliação (sim/não) N % sim    
Claramente explicitados 6 100    
Discutidos com os alunos 5 40    

 

Relativamente ao modo de estudar, cujos resultados se encontram na tabela 

5.3.3), os alunos referem que, em média, estudam sozinhos entre cerca de metade e 

quase sempre (média = 3,3). Quando estudam acompanhados, dois alunos referem com 

colegas do mesmo curso, dois com colegas de outros cursos, um com colegas de outras 

universidades e quatro alunos referem aulas de compensação ou explicações (note-se 

que estas respostas não eram mutuamente exclusivas). 

A maioria refere tentar relacionar o que estuda nesta disciplina com situações do 

seu dia-a-dia, entre cerca de metade das vezes e quase sempre (média = 3,3). Dois 

alunos referem que tentam relacionar o que estudam nesta disciplina com situações do 

seu dia-a-dia para compreender melhor a realidade, dois para lidar melhor com as 

situações do dia-a-dia e todos referiram como objectivo compreender melhor a Física 

(novamente, estas respostas não são mutuamente exclusivas). 

Já relativamente a tomar a iniciativa de realizar experiências sobre assuntos que 

estão a estudar, os alunos referem que tal ocorrer entre raramente e em cerca de metade 

das ocasiões (média = 2,7). Quando realizam estas experiências, os objectivos são 

aprofundar conhecimentos (em 3 casos), confirmar informação lida ou ouvida nas aulas 

(1 caso) e/ou visualizar um determinado fenómeno (3 casos). Mais uma vez, estas 

respostas não são mutuamente exclusivas. 
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Na questão 42, os alunos referem formular questões e colocá-las ao professor 

quase sempre nas aulas teóricas (média = 4,2) e entre em cerca de metade e quase 

sempre nas aulas TP (média = 3,6). Nas aulas práticas a média é idêntica à das aulas TP 

(3,6). Nos períodos de atendimento de alunos, a média (4,2) não é muito diferente da 

das aulas teóricas. O professor refere que permite sempre que os alunos 

formulem/coloquem questões, em todos os tipos de aulas. Embora os alunos formulem 

mais frequentemente questões nas aulas teóricas e nos períodos de atendimentos, as 

frequências são bastante elevadas, mesmo nas aulas práticas e TP. Estas respostas dos 

alunos reforçam o resultado da 1ª parte do QEAME, que indicava a interacção como 

ponto forte da disciplina em análise no caso C. 

Os alunos referem que existe muita articulação entre os diversos conteúdos 

leccionados na disciplina (média = 4,0) e entre alguma e muita articulação com os 

conteúdos de outras disciplinas (média = 3,7). O professor deu respostas mais 

optimistas: acha que existe bastante articulação entre os diversos conteúdos leccionados 

na disciplina e muita articulação com os conteúdos de outras disciplinas. É provável que 

o professor tenha uma visão privilegiada destas questões, em particular relativamente à 

articulação com outras disciplinas do curso, porque pode estar a pensar em disciplinas 

de anos curriculares subsequentes, em que os alunos provavelmente não pensaram. 

Quanto às estratégias de estudo utilizadas pelos alunos, as mais usadas 

(sempre/quase sempre) são a resolução de exercícios (média = 4,3) e a leitura dos 

apontamentos das aulas (média = 4,3). Seguem-se a leitura do livro ou livros adoptados 

ou recomendados (média = 4,2), a recolha de apontamentos nas aulas (média = 4,0), a 

elaboração de resumos (entre quase sempre e em cerca de metade das vezes; média = 

3,8) e, finalmente, a elaboração de esquemas (em cerca de metade das vezes; média = 

3,0). Nas respostas a esta questão pode verificar-se que os alunos dão mais ênfase a 

duas das actividades mais tradicionais dos alunos no estudo da Física: a resolução de 

exercícios e a leitura de livros de textos. Os alunos apoiaram-se muito em apontamentos 

das aulas e, menos, em actividades de elaboração de sínteses e esquemas, o que indicia 

menor ênfase em actividades mais susceptíveis de contribuir para o desenvolvimento da 

compreensão e estruturação dos conceitos. 

Em termos da percepção da relevância da disciplina para o futuro desempenho 

profissional, os alunos tenderam para considerar que tem entre muita e bastante (média 

= 4,7), o que é natural num curso de formação de professores de Física. A percepção de 

que a disciplina tem muita (média = 4,3) relevância para a formação cultural e social 
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dos alunos é também um indicador interessante. Curiosamente, o professor deu 

respostas menos entusiásticas que os alunos: acha que a disciplina tem muita relevância 

para o futuro desempenho profissional dos alunos e alguma para a sua formação cultural 

e social. Esta última resposta é interessante, porque o professor expressa uma opinião 

menos favorável que os alunos sobre a relevância da disciplina para a formação cultural 

e social. Além de que, em termos absolutos, considerar que a disciplina tem apenas 

alguma relevância neste âmbito parece pouco, particularmente em face da 

contextualização histórica que o professor diz utilizar. 

Na questão 46 perguntava-se se o aluno necessita de memorizar intensivamente 

para aprender o essencial de cada assunto desta disciplina. As respostas tenderam para 

um média (2,8) entre raramente e em cerca de metade das ocasiões. Este resultado 

parece confirmar o que se detectou na 1ª parte do QEAME, isto é, que os alunos não 

colocam uma grande ênfase na memorização para a aprendizagem da Física e indicia, 

portanto, que as abordagens superficiais à aprendizagem não serão predominantes. 

Na questão seguinte, perguntava-se a cada aluno se achava que conseguiu 

compreender o essencial dos assuntos que foram abordados ao longo do semestre nas 

aulas desta disciplina. As respostas tenderam para o quase sempre (média = 3,8), o que 

é muito bom, embora possa reflectir algum excesso de optimismo da parte dos alunos. 

Deve notar-se que os alunos não tinham ainda sido submetidos à avaliação final quando 

responderam a este inquérito. 

A questão 48 está dividida em duas partes. A primeira parte perguntava quais os 

elementos de avaliação que contribuem para a classificação final nesta disciplina. A 

comparação das respostas dos alunos com as do professor revela entendimentos 

diferentes sobre este assunto. De facto, alguns alunos referem a existência de avaliação 

informal, que o professor não refere. Por outro lado, os alunos referem a observação de 

actividades experimentais, que corresponde provavelmente ao exame de laboratório 

referido pelo professor. Para além disso, alguns alunos mencionam trabalhos escritos, 

que o professor não menciona, e que deve ser uma referência aos relatórios de 

actividades experimentais. Relativamente a estes também há algumas confusões: o 

professor refere que apenas um relatório individual contribui para a classificação final 

na disciplina, mas os alunos referem algumas vezes relatórios de grupo e em número 

superior. Aparentemente, os alunos não têm a certeza absoluta dos elementos de 

avaliação que contribuem para a classificação final na disciplina ou não prestaram 

atenção ao enunciado da questão, porque era isso que era pedido. 
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Na segunda parte, questão 48.1, pretendia-se saber se os alunos achavam que os 

critérios de avaliação da disciplina são claramente explicitados e discutidos com os 

alunos. A totalidade (100%) dos alunos inquiridos acha que são claramente explicitados, 

mas só 40% (dentre 5 respostas) acha que foram discutidos com os alunos. O facto de 

existirem alunos que consideram que os critérios de avaliação da disciplina foram 

discutidos com os alunos é estranho. De facto, o próprio professor refere que, embora os 

critérios de avaliação sejam claramente explicitados, eles não foram discutidos com os 

alunos. Por outro lado, embora claramente explicitados, alguns alunos deram respostas 

pouco exactas relativamente aos elementos de avaliação na questão anterior. 

A última questão do QEAME, a questão 49, era completamente aberta, para os 

alunos poderem explicar como sabem que estão preparados para serem avaliados. Dois 

alunos optaram por não responder. Dos restantes quatro, um respondeu que só sabia no 

teste, o que não responde à pergunta. Outro aluno respondeu que está preparado quando 

tiver interiorizado e aprendido a maior parte da matéria leccionada. Dois alunos referem 

conseguir articular conceitos entre si como condição para estarem preparados para a 

avaliação. Um destes alunos refere ainda a necessidade de ser capaz de aplicar os 

conceitos em novas situações. Estes dois alunos revelaram concepções de aprendizagem 

mais evoluídas: necessidade de articular os conceitos entre si e (pelo menos um deles) 

de testar a sua competência aplicando os conceitos em novas situações, o que revela 

capacidades metacognitivas. 

O professor diz que sabe se os alunos estão bem preparados nesta disciplina 

através da “interacção professor-aluno” e “pelo desempenho nos diferentes momentos 

de avaliação”. 

 

5.3.1.8. Testes aos estudantes 

O pré-teste (ver anexo 5.4) e o pós-teste (ver anexo 5.5) incidem sobre o campo 

conceptual da electricidade. A estrutura de ambos é idêntica e foi já apresentada e 

discutida na secção 5.2.1.3. 

O pré-teste foi aplicado aos alunos durante uma aula em Maio de 2002, como 

um teste diagnóstico. O pós-teste foi aplicado cerca de um mês depois, também como 

teste diagnóstico. O intervalo entre ambos foi muito curto, pelo que não são de excluir 

eventuais efeitos de memória. Por outro lado, os conteúdos relacionados com 

electricidade foram leccionados muito perto do final do semestre, pelo que seria muito 
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difícil conseguir a colaboração dos alunos mais tarde, por estarem em plena época de 

exames. 

Foi explicado aos alunos que estes testes eram meramente diagnósticos, sem 

qualquer impacto na classificação final na disciplina, e destinados a um trabalho de 

investigação com o objectivo de melhorar o ensino. Por tudo isto, era pedido aos alunos 

que identificassem os testes, de modo a permitir comparar o pré e o pós-teste do mesmo 

indivíduo, o que não levantou problemas. 

 
Tabela 5.4: Ganhos em cada questão, do pré para o pós-teste (Caso C) 

 Q 1.1. Q 1.2. Q 2.1. Q 2.2. Q 3 Q4 Valor 
médio 

Aluno 1 NA (100) 0% (80) NA (100) -100% NA (100) -75% -58% 

Aluno 2 -150% (80) 80% (0) NA (100) 0% (0) 0% (0) 29% -8% 

Aluno 3 -400% (80) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% -67% 

Aluno 4 50% (0) 0% (0) NA (100) 0% (0) 0% (0) -25% 5% 

Aluno 5 100% (0) 0% (0) 100% (0) 0% (0) 0% (NR) -100% 17% 

Aluno 6 50% (0) 0% (0) NA (100) 0% (0) 0% (0) NA 13% 

Valor médio -70% 13% 50% -17% 0% -34%  

Nota: NA significa que o ganho normalizado não é aplicável. 
 

A tabela 5.4 apresenta os resultados, por aluno, em termos do ganho obtido em 

cada questão, do pré-teste para o respectivo pós-teste. Os valores entre parêntesis 

correspondem à classificação obtida no pré-teste. 

Para quantificar os ganhos nas questões 1 a 3, utilizou-se o ganho normalizado 

(referido na secção 5.2.1.3: 
)(%%)100(
)(%)(%

pré
prépósg

−
−

= , onde %pós e %pré representam, 

respectivamente, a classificação obtida no pós-teste e no pré-teste, em dada pergunta, 

expressas em percentagem). Na análise da questão 4, o ganho apresentado é o ganho 

relativo, calculado com base nos valores das pontuações obtidas no pré e no pós-teste. 

Em resumo, os alunos deste caso demonstram pouco desenvolvimento de 

capacidades e competências nestes testes. Quando ocorre, o ganho é essencialmente na 

competência de compreensão de conceitos em situação e no domínio da representação 

simbólica de circuitos eléctricos (3 alunos na questão 1.1 e um aluno nas questões 1.2 e 

2.1, o que é pouco). Particularmente grave é o facto de metade dos alunos passarem a 

dar respostas erradas após a instrução na questão 2.1. Aparentemente, algo durante o 

ensino promoveu a aprendizagem de ideias erradas sobre a luminosidade das lâmpadas. 
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Relativamente aos mapas conceptuais impõe-se um comentário, que tem a ver 

com a complexidade da tarefa. Esta poderá ter levado alguns alunos a não se esforçarem 

na elaboração do mapa conceptual, nomeadamente no pós-teste. Um caso que aponta 

para tal é o do aluno 5, que o realizou no pré-teste, mas não no pós-teste. De qualquer 

modo, os mapas conceptuais realizados pelos alunos não mostram desenvolvimento de 

competências na estruturação dos conceitos, nem sequer a capacidade de explicitarem as 

(poucas) relações que estabelecem entre conceitos. De facto, apenas um aluno apresenta 

um ganho positivo, ainda assim reduzido (29%). 

 

5.3.1.9. Resultados escolares 

Como já foi referido no início da secção 5.3.1.6, estavam inscritos na disciplina 

em análise, no ano lectivo 2001/2002, 25 alunos. Destes, 14 não foram avaliados, isto é, 

nunca se apresentaram à avaliação, ou por não cumprirem os requisitos ou por não 

quererem. Portanto, foram avaliados apenas 11 alunos, dos quais 9 foram aprovados e 2 

reprovados. 

Relativamente ao número de alunos avaliados, a taxa de aprovação é de 82%. No 

entanto, se for calculada em relação ao número de alunos inscritos na disciplina, a taxa 

de aprovação baixa para 35%. 

O problema essencial reside, portanto, no elevado número de alunos (mais de 

metade dos alunos inscritos) que não se apresentam à avaliação e que, provavelmente, 

não frequentaram a disciplina ao longo do semestre. Para além de conseguir que os 

alunos que chegam à avaliação obtenham bons resultados, era essencial conseguir 

aumentar o número dos que lá chega. 

 

5.3.2. Resultados do caso E 

Os resultados aqui apresentados decorrem da recolha de informação documental 

que foi sendo feita ao longo do 2º semestre do ano lectivo 2001/2002, da aplicação dos 

instrumentos descritos na secção 5.2, de vários contactos com o regente e, em particular, 

de uma entrevista realizada em meados de Junho de 2002. 
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5.3.2.1. Caracterização do regente 

O regente da disciplina em análise (Física Geral II, leccionada no 2º semestre do 

ano lectivo 2001/2002) é Professor Catedrático, com 34 anos de experiência à data de 

recolha desta informação. A experiência lectiva é exclusivamente no ensino 

universitário e sempre na mesma universidade, embora com algumas interrupções, 

correspondentes essencialmente a licenças sabáticas. 

 

5.3.2.2. Organização do ensino 

A disciplina é leccionada em comum a dois cursos. A informação recolhida e 

analisada refere-se aos dois cursos, porque o 1º ano da licenciatura pertence a um tronco 

comum, sendo a opção pela componente de formação para o ensino tomada em anos 

subsequentes. Para além disso, existe alguma intercomunicabilidade entre cursos, 

mesmo em anos curriculares mais adiantados. Portanto, é praticamente impossível saber 

no 1º ano quais os alunos que irão efectivamente seguir uma formação como 

professores de Física. 

A carga horária desta disciplina compreende três aulas teóricas semanais de uma 

hora cada, leccionadas pelo regente. Existem ainda duas aulas teórico-práticas por 

semana, de uma hora e meia cada uma, leccionadas por outros dois docentes. Para estas 

aulas, os alunos são divididos em turmas constituídas por 40 a 50 alunos cada. Não 

existem aulas de laboratório nesta disciplina, embora os alunos frequentem disciplinas 

separadas, exclusivamente laboratoriais, de Física e de Química. 

 

5.3.2.3. Currículo em acção (conteúdos, materiais de estudo, actividades 
de ensino, avaliação da aprendizagem) 

Os conteúdos a leccionar nesta disciplina são os típicos duma disciplina 

padronizada de Física Introdutória, compreendendo genericamente os seguintes seis 

temas: Campos de Força, Movimentos Ondulatórios, Óptica Geométrica, Electrostática, 

Corrente Contínua e Electromagnetismo. 

A organização é também bastante tradicional, seguindo a ordem referida acima. 

O programa não foi elaborado pelo regente. Os conteúdos estão previamente 

definidos e variam pouco de ano para ano, podendo, no entanto, haver ajustes pontuais 

com base em constrangimentos temporais (duração do semestre). 
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O programa da disciplina faz parte de um documento que inclui a lista ordenada 

dos temas a leccionar, enunciando os conteúdos principais e o número de aulas dedicado 

a cada um dos seis temas. Inclui ainda a carga horária semanal da disciplina, a 

bibliografia e o sistema de avaliação. 

A lista de bibliografia aconselhada aos estudantes engloba apontamentos escritos 

pelo próprio professor (em colaboração com um colega) e as seguintes obras de 

referência: 

• Física - M. Alonso e E.J. Finn (Addison-Wesley,1999).; 

• Electromagnetismo – Jaime E. Villate (McGraw-Hill, 1999); 

• The Feynman Lectures On Physics - R.P. Feynman. 

Relativamente ao modo como a disciplina é leccionada no dia a dia, o regente 

refere ter total liberdade no modo como as aulas são leccionadas efectivamente. Esta 

liberdade é extensível aos restantes dois docentes que leccionam a componente teórico-

prática da disciplina. Cada docente escolhe o modo como as aulas são leccionadas na 

prática, sem grandes variações, embora cada um com o seu próprio estilo. As aulas 

teóricas são “aulas de exposição com intervenção dos alunos”. O docente refere pedir 

sempre a intervenção dos alunos, “cada vez mais”. Isto acontece em momentos 

considerados adequados, com a intenção de “perceber se eles estão a acompanhar ou 

não". No entanto, a intervenção é limitada, por serem aulas de exposição e de apenas 45 

minutos efectivos. 

Nas aulas que lecciona, o regente afirma que o modo de ensino predominante é a 

exposição, com recurso ao “quadro e giz”. Usa o retroprojector apenas para mostrar 

imagens (o que acontece em cerca de seis aulas num semestre). Não acredita que as 

aulas dadas com acetatos ou PowerPoint sejam benéficas, particularmente no 1º ano, 

porque estes meios acabam por impor o seu ritmo e não fomentam uma real 

interactividade (torna-se mais difícil fazer as pausas nos momentos adequados e torna 

algumas questões irrelevantes). Realiza pequenas demonstrações experimentais nas 

aulas teóricas sempre que é possível, especialmente nos temas Movimentos 

Ondulatórios e Óptica Geométrica. Afirma fazer muitas perguntas. Os objectivos 

declarados para este tipo de aulas são “expor e demonstrar”.  

Na componente teórico-prática da disciplina, que não é leccionada pelo regente, 

os alunos são distribuídos em duas turmas com entre 40 e 50 alunos. Cada turma tem 

duas aulas semanais de 1,5 horas. São aulas de resolução de problemas de folhas 

previamente fornecidas aos alunos. Estes organizam-se em grupos de três no início do 
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semestre e a resolução ocorre em grupo durante a aula, com a ajuda do professor. Os 

professores não resolvem os problemas no quadro, como era tradicional, para “obrigar” 

os alunos a resolver por si. Os problemas das folhas que não são resolvidos nas aulas 

ficam para trabalho em casa. As turmas foram feitas de modo a uma ter um horário 

perfeito para os “caloiros”, que obviamente a escolheram. A ideia era usar o esquema 

dos grupos de 3 alunos apenas nesta turma, mas como o professor verificou que os 

alunos comparecem pouco nas aulas TP, o sistema acabou estendido às duas turmas. Ao 

longo do semestre verificou-se também que os alunos precisavam de mais ajuda do 

professor nas aulas teórico-práticas, acabando os professores que leccionaram estas 

aulas por ter de resolver alguns problemas no quadro. 

A avaliação na disciplina contempla a possibilidade de escolha entre avaliação 

contínua e avaliação exclusivamente por exame final. O sistema de avaliação contínua 

foi proposto em regime de voluntariado e era destinado, em princípio, apenas aos alunos 

inscritos pela primeira vez na disciplina (os “caloiros”). No entanto, devido ao reduzido 

número de caloiros inscritos no ano lectivo 2001/2002, o sistema pôde ser aberto 

também aos repetentes. Este regime de avaliação contínua contemplou três 

componentes: 

• a presença nas aulas teórico-práticas (os alunos têm de assistir a 80% das 

aulas TP para conseguirem 50 pontos); 

• problemas para resolver em casa (6 a 8 ao longo do semestre, que valem 

um total de 60 pontos); 

• entrevistas com o professor, em que o aluno tem de responder a 

perguntas sobre a matéria leccionada nas aulas teóricas; estas “entrevistas 

teóricas” têm uma periodicidade mais ou menos mensal, havendo três ao 

longo do semestre para cada aluno, marcadas em períodos fora das aulas 

(valem um total de 90 pontos). 

A soma das três componentes permite a cada aluno obter um máximo de 200 

pontos, correspondentes a 2,0 valores, que são adicionados à nota do exame final. 

 

5.3.2.4. Avaliação do ensino (instrumentos e tipos de avaliação do ensino 
presentes) 

Em termos de avaliação do ensino, o regente faz uma pequena entrevista com 

todos os alunos que se inscrevem pela primeira vez (para saber de que escola vêm, as 
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notas que tiveram entre o 10º e o 12º anos, se escolheram o curso em que estão como 

primeira opção, etc.). Há ainda bastante contacto pessoal, em particular nas “entrevistas 

teóricas”, referidas na secção anterior. Portanto, a informação é recolhida 

essencialmente de um modo informal, mas sistemático. 

Para além disso, o regente refere que os alunos preenchem inquéritos 

institucionais (anónimos) acerca do ensino.  

O regente deste caso refere ainda que dedica bastante tempo a reflectir sobre as 

questões relativas ao ensino e à aprendizagem na disciplina em análise. Esta reflexão 

conduziu à introdução de alterações na avaliação (já brevemente referidas) e na 

leccionação desta disciplina. Estas alterações serão analisadas em detalhe na secção que 

se segue. 

 

5.3.2.5. Busca de soluções para melhorar o ensino 

Como foi referido na secção anterior, a recolha sistemática de informação junto 

dos alunos acerca do ensino e a reflexão daí resultante, levou o regente a introduzir, no 

ano lectivo 2001/2002, duas altercações importantes na leccionação e no modo de 

avaliar os alunos na disciplina em análise. 

Assim, passou a existir um sistema de avaliação contínua, já descrito na secção 

anterior, com bónus pela presença nas aulas TP, pela resolução ao longo do semestre de 

alguns problemas e pelas “entrevistas teóricas”. Este sistema de avaliação foi 

introduzido com vários objectivos, designadamente levar os alunos a participarem nas 

aulas TP, a estudar ao longo do semestre, a aprenderem com as discussões com o 

professor, em particular nas “entrevistas teóricas”, de modo a melhorar a organização e 

estruturação das suas respostas. Genericamente, a ideia era melhorar os resultados da 

aprendizagem 

O regente ficou com uma opinião muito favorável desta experiência, quer no 1º 

semestre, onde o sistema foi introduzido na disciplina de Física Geral I, quer no 2º 

semestre na disciplina em análise, onde entretanto foi afinado. Em particular, refere que 

a interacção em pequenos grupos se revelou fundamental para uma melhor compreensão 

dos conceitos, notando uma grande melhoria, principalmente no grupo dos caloiros 

relativamente ao modo como estruturam as respostas a perguntas mais teóricas. 
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Os alunos, por seu lado, vêm interesse neste sistema de avaliação, mesmo 

independentemente do sistema de bónus. O regente refere mesmo que os alunos dizem 

que pensam que aprendem mais deste modo. 

A outra alteração importante, introduzida também no ano lectivo 2001/2002, foi 

no modo como são leccionadas as aulas teórico-práticas. Assim, os professores 

deixaram de resolver os problemas das folhas de exercícios no quadro, limitando-se os 

alunos a copiar a resolução, como era hábito até aí, e passaram a exigir que os alunos 

tentassem resolvê-los por si próprios, embora fornecendo as ajudas necessárias. Esta 

alteração foi articulada com a do sistema de avaliação. De facto, o bónus pela 

participação nas aulas TP incentivou naturalmente a participação dos alunos nestas e 

bónus pela resolução de problemas em casa incentivou os alunos a resolverem os 

problemas sem a ajuda do professor. Ainda assim, esta alteração não correu tão bem 

como esperado porque, como já foi referido, os professores que leccionaram as aulas TP 

referiram ao regente que tiveram de resolver mais problemas no quadro do que previsto. 

As respostas dos alunos no QEAME, analisadas mais à frente na secção 5.3.2.7, 

confirmam que são maioritariamente os professores quem resolve os exercícios nas 

aulas TP. 

No que concerne ao desempenho dos alunos, designadamente nas “entrevistas 

teóricas”, o regente notou desempenhos diferentes entre o grupo inicial de 12 alunos 

inscritos pela 1ª vez na disciplina (os “caloiros”) e os restantes. Os “caloiros” 

revelaram-se consistentemente melhores. Nos “repetentes” prevaleceram os “maus 

hábitos” de estudo entretanto adquiridos. Isto reflectiu-se inclusive, como refere, em 

sucessivas tentativas de adiamento das entrevistas pelos alunos, que alegavam precisar 

de mais algum tempo para se prepararem. Tal nunca aconteceu no grupo dos “caloiros”. 

Apesar disso, mesmo neste grupo houve algumas desistências (3 ou 4). 

Independentemente de todos estes pequenos incidentes, o regente refere a 

experiência como globalmente positiva, apesar do tempo adicional que teve de dedicar, 

nomeadamente às “entrevistas teóricas” (que exigiram bastante tempo extra aulas: 

foram no total três entrevistas a cada grupo, questionando individualmente cada aluno 

durante 10 a 20 minutos, com periodicidade mensal). 
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5.3.2.6. Resultados da 1ª parte do QEAEME 

O QEAME foi respondido por 9 alunos da disciplina em análise no final do 

semestre correspondente, durante parte de uma aula, antes da avaliação final. Deve 

salientar-se que a amostra parece muito pequena, até porque o número de alunos 

inscritos nesta disciplina era de 105. No entanto, só 43 se submeteram a avaliação, pelo 

que a amostra corresponde a 21% dos alunos avaliados na disciplina. O facto de se tratar 

de um questionário um pouco extenso, que foi dado muito próximo do final do 

semestre, pode ter contribuído para que alguns alunos tenham decidido não o responder. 

Para facilitar a análise dos resultados obtidos na primeira parte do QEAME, 

apresenta-se seguidamente uma tabela com as 29 questões, agrupadas por dimensões a 

priori, acompanhada da respectiva pontuação média e desvio padrão (tabela 5.5). A 

escala utilizada é a que já foi referida na secção 5.3.1.6. No entanto, convém realçar que 

as pontuações referidas são absolutas, isto é, o resultado em qualquer questão, 

independentemente do modo como foi formulada, é tanto melhor quanto mais próximo 

de 5 for a sua pontuação e tanto pior quanto mais próxima esta estiver de 1. De qualquer 

modo, para facilitar a leitura da tabela, é indicada entre parêntesis a pontuação antes da 

inversão de escala nas questões em que esta ocorre (as assinaladas com PI ). 

 
Tabela 5.5: Resultados da 1ª parte do QEAME (caso E) 

Dimensão 
a priori 

Questão* Pontuação 
absoluta** 

Desvio 
padrão 

18. Os nossos professores são extremamente bons a 
explicar-nos a matéria. 4,2 0,4 

20. Os professores trabalham arduamente no sentido de 
tornar atraente esta disciplina para os estudantes. 3,9 0,3 

Esforços deliberados 
no sentido do bom 

ensino 
 

(pontuação média: 4,0) 26. Nesta disciplina tenta-se realmente obter o melhor da 
parte de todos os estudantes. 4,0 0,5 

7. Os professores desta disciplina dedicam bastante 
tempo a comentar o trabalho dos estudantes. 3,7 1,0 

8. Para passar nesta disciplina tudo o que é realmente 
preciso é ter uma boa memória. (PI) 3,4 (2,6) 1,3 

12. Os professores desta disciplina parecem mais 
interessados em testar aquilo que nós memorizamos do 
que aquilo que compreendemos. (PI) 

4,3 (1,7) 1,0 

21. Os professores colocam aos estudantes demasiadas 
questões que incidem apenas sobre factos. (PI) 3,2 (2,8) 1,1 

22. A informação sobre o trabalho de cada estudante é 
fornecida APENAS sob a forma de classificações e 
notas. (PI) 

4,1 (1,9) 1,8 

25. É possível passar nesta disciplina trabalhando 
arduamente apenas nas vésperas do exame. (PI) 4,2 (1,8) 1,0 

Avaliação permanente 
 

(pontuação média: 3,9)

27. Nesta disciplina há pouca escolha nos modos como 
se é avaliado. (PI) 4,2 (1,8) 1,3 

Organização e 4. O trabalho exigido nesta disciplina é excessivo. (PI) 3,0 (3,0) 1,1 
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10. Parece-me que o programa desta disciplina tenta 
cobrir demasiados tópicos. (PI) 2,6 (3,4) 1,0 

14. Em geral, é-nos dado tempo suficiente para 
compreender as coisas que temos de aprender. 2,6 1,2 

quantidade de trabalho 
 

(pontuação média: 2,6)

29. O volume de trabalho que tem que ser realizado 
nesta disciplina significa que não é possível 
compreender tudo de um modo aprofundado. (PI) 

2,4 (3,6) 1,3 

3. Os professores desta disciplina motivam os estudantes 
no sentido de darem o seu melhor. 4,4 0,5 

5. Os professores desta disciplina dão frequentemente a 
impressão de não terem nada a aprender com os 
estudantes. (PI) 

4,2 (1,8) 1,1 

15. Os professores fazem um esforço real para entender 
as dificuldades que os estudantes possam ter no seu 
trabalho. 

4,2 0,4 

17. Os professores desta disciplina dão normalmente 
informação acerca de como os estudantes vão 
progredindo. 

4,0 1,3 

23. Discutimos frequentemente com os nossos 
professores acerca do modo como vamos aprender nesta 
disciplina. 

3,0 1,1 

Interacção 
 

(pontuação média: 4,1)

24. Os professores não demonstram interesse real 
naquilo que os estudantes têm para dizer. (PI) 4,4 (1,6) 1,0 

2. Há poucas oportunidades para escolher assuntos 
particulares que gostaria de estudar. (PI) 2,2 (3,8) 0,8 

9. Esta disciplina parece encorajar os estudantes a 
desenvolverem, tanto quanto possível, os seus próprios 
interesses académicos. 

3,3 1,0 

11. Os estudantes têm uma grande possibilidade de 
escolher o modo como vão aprender nesta disciplina. 2,2 1,3 

Estímulo à 
independência do 

estudante 
 

(pontuação média: 2,4)
16. É dada bastante escolha aos estudantes no trabalho 
que têm de realizar. 2,0 1,5 

1. É sempre fácil saber qual o grau de exigência do 
trabalho que é esperado de si nesta disciplina. 3,6 1,0 

6. Em geral, tem uma ideia clara da direcção a seguir e 
do que lhe é exigido nesta disciplina. 4,1 0,6 

13. É frequentemente difícil descobrir o que é esperado 
de nós nesta disciplina. (PI) 3,8 (2,2) 1,2 

19. Os objectivos gerais e específicos desta disciplina 
não são fornecidos de modo muito claro. (PI) 4,2 (1,8) 1,2 

Objectivos e padrões 
claros e bem definidos 

 
(pontuação média: 3,9)

28. Os professores desta disciplina tornam claro desde o 
início o que esperam dos estudantes. 4,0 1,3 

* As questões de pontuação invertida são as assinaladas por (PI); 
** A pontuação antes da inversão de escala é referida entre parêntesis. 

 

Como se pode constatar, foram obtidas pontuações mais elevadas nas dimensões 

interacção, esforços deliberados no sentido do bom ensino, avaliação permanente, 

objectivos e padrões claros e bem definidos (com pontuações médias francamente 

positivas, muito próximas dos 4 pontos). A dimensão organização e quantidade de 

trabalho (2,6 pontos) e a dimensão estímulo à independência do estudante (2,4 

pontos) obtêm as pontuações mais baixas, com médias inferiores ao valor intermédio 

(neutro) da escala. 
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Seguidamente analisam-se melhor cada uma destas dimensões, de acordo com as 

pontuações obtidas nas respectivas questões (ver tabela 5.5). 

A dimensão esforços deliberados no sentido do bom ensino foi a que obteve a 

2ª melhor pontuação média, depois da dimensão interacção. Nesta dimensão, a questão 

18 (Os nossos professores são extremamente bons a explicar-nos a matéria) obteve a 3ª 

melhor pontuação média da 1ª parte do QEAME (4,2 pontos), com o 2º mais baixo 

desvio padrão (0,44), o que reflecte um resultado muito bom, em particular porque esta 

questão é formulada de um modo muito forte, com a utilização deliberada do advérbio 

extremamente. A questão 20 (Os professores trabalham arduamente no sentido de 

tornar atraente esta disciplina para os estudantes) obteve uma pontuação média 

também elevada (3,9 pontos), com o desvio padrão mais baixo desta 1ª parte do 

QEAME (0,33). Este é um bom resultado, com os alunos a apresentarem uma grande 

homogeneidade de respostas (exclusivamente de 3 e 4 pontos), que apontam no sentido 

de a maioria achar que os professores trabalham arduamente no sentido de tornar 

atraente esta disciplina. É um reconhecimento importante do esforço dos professores, 

particularmente por que esta questão está formulada de modo bastante enfático, com o 

recurso deliberado ao advérbio arduamente. A questão 26 (Nesta disciplina tenta-se 

realmente obter o melhor da parte de todos os estudantes) teve uma pontuação média 

de 4,0 pontos, com um desvio padrão de apenas 0,50 (o 3º mais baixo da 1ª parte do 

QEAME). 

Na dimensão avaliação permanente há dois grupos de questões, em termos de 

pontuação média. Por um lado as questões 12, 22, 25 e 27, todas acima dos 4,0 pontos, e 

as questões 7, 8 e 21, com pontuações médias entre 3,2 e 3,7 pontos. A questão 12 (Os 

professores desta disciplina parecem mais interessados em testar aquilo que nós 

memorizamos do que aquilo que compreendemos), que obteve a 3ª melhor pontuação 

média (4,3 pontos; 1,7 antes da inversão de escala), e a questão 8 (Para passar nesta 

disciplina tudo o que é realmente preciso é ter uma boa memória), revelam-se 

resultados muito bons. Ao considerarem que a avaliação não enfatiza a memorização, 

mas sim a compreensão, a generalidade dos alunos indicia maior propensão para 

abordagens à aprendizagem mais profundas do que superficiais. No entanto, a média é 

mais baixa na questão 8 do que na questão 12 e o nível de dispersão das respostas dos 

alunos é maior, com respostas desde 1 ponto até 5 pontos. Portanto, alguns alunos 

pensam que é preciso mesmo uma boa memória, mesmo se os professores da disciplina 

não parecem mais interessados em testar aquilo que os alunos memorizam do que aquilo 
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que compreendem. O regime de avaliação em que os alunos se encontram pode afectar 

este tipo de percepção, mas não foi possível obter dados que permitissem esta 

discriminação. Na questão 25 (É possível passar nesta disciplina trabalhando 

arduamente apenas nas vésperas do exame) este resultado é confirmado, pois mostra 

que a maioria dos alunos não acredita que é possível passar nesta disciplina trabalhando 

arduamente apenas nas vésperas do exame. No entanto, a questão 21 (Os professores 

colocam aos estudantes demasiadas questões que incidem apenas sobre factos) tem 

uma pontuação média absoluta que começa a aproximar-se do ponto intermédio (neutro) 

da escala o que é curioso, porque começa entrar em contradição com a pontuação 

absoluta elevada da questão 12. 

A questão 22 (A informação sobre o trabalho de cada estudante é fornecida 

APENAS sob a forma de classificações e notas) obteve uma pontuação média de 4,1 

pontos (1,9 antes da inversão), mas com o desvio padrão mais elevado de toda a 1ª parte 

deste QEAME (1,76). Apesar desta grande dispersão das respostas, a pontuação média 

parece indicar que a maioria dos alunos recebe informação sobre o modo como progride 

sem ser apenas pelas notas. A dispersão das respostas pode eventualmente ser explicada 

se as respostas tiverem sido dadas por alunos nos dois regimes de avaliação (não foi 

controlada esta variável). De facto, é natural que os alunos em avaliação contínua 

tenham recebido mais informação qualitativa sobre o seu desempenho, do que os seus 

colegas que não estavam neste regime de avaliação. Este resultado é confirmado na 

questão 7 (Os professores desta disciplina dedicam bastante tempo a comentar o 

trabalho dos estudantes), que obteve também uma boa pontuação média. 

A pontuação da questão 27 (Nesta disciplina há pouca escolha nos modos como 

se é avaliado) representa também um resultado muito bom, apesar de alguma dispersão 

nas respostas dos alunos (desvio padrão de 1,3). Apesar de tudo, a pontuação média 

elevada (antes da inversão) significa que a maioria dos alunos percepciona escolha nos 

modos como são avaliados. Isto deve-se, certamente, à possibilidade de optarem entre o 

regime de avaliação exclusivamente por exame final e o regime de avaliação contínua. 

A dimensão organização e quantidade de trabalho apresenta o segundo pior 

resultado global, com uma pontuação média abaixo do ponto intermédio (neutro) da 

escala (2,6 pontos). Para tal contribuem as pontuações médias absolutas baixas 

atribuídas nas questões 29, 10 e 14. Assim, a maioria dos alunos acha que o volume de 

trabalho que tem que ser realizado nesta disciplina significa que não é possível 

compreender tudo de um modo aprofundado (esta questão obtém a 3ª pior pontuação 
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média da 1ª parte do QEAME) e que em geral não lhes é dado tempo suficiente para 

compreenderem as coisas que têm de aprender. Para além disso, a percepção geral tende 

a ser que o programa da disciplina tenta cobrir demasiados tópicos. Já a questão 4 (O 

trabalho exigido nesta disciplina é excessivo) obteve uma pontuação média coincidente 

com o ponto intermédio (neutro) da escala. Isto significa que os alunos se dividem nas 

suas respostas, mas tendem a concordar (de resto, ninguém discordou totalmente nesta 

questão). Novamente, seria importante poder discriminar entre os alunos que estavam a 

frequentar o regime de avaliação contínua, pois são os que teriam eventualmente esta 

percepção de excesso de trabalho na disciplina. 

A dimensão interacção foi a que obteve melhor pontuação média (4,1 pontos), 

com os alunos a darem pontuações elevadas em todas as questões (acima dos 4 pontos), 

com a única excepção da questão 23 (Discutimos frequentemente com os nossos 

professores acerca do modo como vamos aprender nesta disciplina), que apresenta uma 

pontuação média coincidente com o ponto intermédio (neutro) da escala. No entanto, o 

desvio padrão desta questão (1,1) indica que os alunos se dividem nas suas respostas, 

mas não parece claro que achem que discutem frequentemente com os professores 

acerca do modo como vão aprender nesta disciplina. No geral, os alunos acham que os 

professores da disciplina os motivam, que demonstram interesse, que podem aprender 

com os alunos, que se esforçam para entender as dificuldades dos alunos e, para além 

disso, dão normalmente informação acerca de como os estudantes vão progredindo. 

Estas percepções da maioria dos alunos representam um resultado muito bom. 

O pior resultado da 1ª parte do QEAME foi obtido na dimensão estímulo à 

independência do estudante, que obteve uma pontuação média global negativa (2,4 

pontos). A pior pontuação média (2,0 pontos) é obtida na questão 16 (É dada bastante 

escolha aos estudantes no trabalho que têm de realizar). Esta pontuação média já está 

em terreno francamente negativo e revela uma percepção generalizada de falta de 

incentivo à autonomia do aluno, que se confirma nas baixas pontuações médias 

absolutas das questões 2 (Há poucas oportunidades para escolher assuntos particulares 

que gostaria de estudar – 2,2 pontos) e 11 (Os estudantes têm uma grande possibilidade 

de escolher o modo como vão aprender nesta disciplina – 2,2 pontos). Este é uma das 

características importante do ensino de qualidade (Ramsden, 1992: 100) e a percepção 

dos alunos de que há pouco estímulo à sua independência nesta disciplina revela alguns 

problemas, embora pareça ser uma opção deliberada da parte do regente. A questão 9 

(Esta disciplina parece encorajar os estudantes a desenvolverem, tanto quanto possível, 
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os seus próprios interesses académicos) destoa deste conjunto, obtendo uma pontuação 

média um pouco melhor (3,3 pontos). No entanto, tal como no caso C, não é claro qual 

a interpretação dada pelos alunos à expressão “interesses académicos”. Provavelmente, 

os alunos pensam em interesses disciplinares (Física, neste caso), o que explica a 

pontuação mais elevada. 

A dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos obtém também, tal 

como a dimensão avaliação permanente, uma pontuação média global elevada (3,9 

pontos). A percepção da maioria dos alunos é que os objectivos gerais e específicos 

desta disciplina são fornecidos de modo muito claro, têm uma ideia clara da direcção a 

seguir e do que lhes é exigido nesta disciplina e os professores tornam claro desde o 

início o que esperam dos estudantes. As pontuações médias descem um pouco nas 

questões que se referem à facilidade que os alunos têm em saber qual o grau de 

exigência relativamente ao seu trabalho e, em geral, o que é esperado deles nesta 

disciplina. Ainda assim as pontuações médias absolutas nestas duas questões (1 e 13) 

estão acima de 3,5 pontos, portanto claramente positivas. 

Desta análise ressaltam alguns aspectos que a maioria dos alunos 

percepcionaram como mais fortes: interacção, esforços deliberados no sentido do 

bom ensino, avaliação permanente, objectivos e padrões claros e bem definidos 

(dimensões com pontuações médias próximas dos 4 pontos). Por outro lado, os alunos 

assinalaram alguns pontos fracos, designadamente em termos do excesso de trabalho 

exigido (principalmente a extensão do programa) e da falta de estímulo à sua 

independência. Isto reflecte-se nas piores pontuações médias da dimensão organização 

e quantidade de trabalho (média = 2,6 pontos) e, em particular, da dimensão estímulo 

à independência do estudante (média = 2,4 pontos). 

 

5.3.2.7. Resultados da 2ª parte do QEAME e do QP-AEA 

No início da 2ª parte do QEAME e no QP-AEA eram feitas perguntas acerca da 

organização da disciplina e do modo como ela foi ensinada ao longo do semestre. O 

QEAME foi respondido por 9 alunos, como já foi referido, e o QP-AEA pelo regente, 

que contou com a colaboração dos docentes que leccionaram as aulas teórico-práticas. 

Na tabela 5.5.1 mostram-se os resultados correspondentes, analisando-se em 

seguida as respostas dadas, questão a questão, confrontando as respostas dos alunos 

com a do professor, sempre que tal se justifique. 
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Tabela 5.5.1: Resultados da 2ª parte do QEAME do caso E (questões 30 a 38) 

30. frequenta/utiliza (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 9 4,3 4 5 0,5 
TP 9 4,4 4 5 0,5 
Lab 6 5,0 5 5 0,0 
Atend 8 1,5 1 2 0,5 
e-mail 7 1,1 1 2 0,4 
31. exemplos do dia-a-dia (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 9 3,6 1 4 1,0 
TP 9 1,6 1 3 0,7 
Atend 3 3,7 3 4 0,6 
Outros           
32. distinção explícita entre entidades conceptuais 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

T 9 4,4 2 5 1,0 
TP 9 3,1 1 5 1,2 
Atend 4 4,3 2 5 1,5 
33. actividades experimentais com protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 7 1,1 1 2 0,4 
TP 7 1,0 1 1 0,0 
Atend 2 1,0 1 1 0,0 
33. actividades experimentais sem protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 7 1,9 1 2 0,4 
TP 7 1,0 1 1 0,0 
Atend 2 1,0 1 1 0,0 
34. experiências realizadas pelos estudantes, em grupos (sim/não) N sim    
T 9 0,0    
TP 9 0,1    
Atend 4 0,0    
Experiências realizadas pelos estudantes, individualmente (sim/não) N sim    
T 9 0,0    
TP 9 0,0    
Atend 4 0,0    
Experiências realizadas pelo professor (sim/não) N sim    
T 8 0,8    
TP 9 0,0    
Atend 4 0,0    
35. enquadramento em temas ou contextos (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 9 3,6 2 5 1,2 
TP 9 2,6 2 3 0,5 
Atend 4 3,0 1 4 1,4 
Outros 1 1,0 1 1  
36. resolução de problemas (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 8 1,3 1 3 0,7 
TP 8 3,4 2 5 1,1 
Atend 3 3,0 2 4 1,0 
36.1 resolução de problemas pelo professor (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 8 3,1 1 5 1,5 
TP 8 4,3 3 5 0,7 
Atend 3 3,0 2 4 1,0 
37. Problemas de “final de capítulo” (sim/não) N sim    
T 9 0,0    
TP 9 0,9    
Atend 3 0,3    
Problemas de aplicação directa de fórmulas (sim/não) N sim    
T 9 0,6    
TP 9 0,6    
Atend 3 0,3    
Problemas relacionados com situações reais (sim/não) N sim    
T 9 0,6    
TP 9 0,4    
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Atend 3 0,7    
38. Discussões e debates só entre os estudantes 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

T 9 2,9 1 5 1,5 
TP 9 3,3 1 5 1,7 
Atend 4 2,8 1 4 1,3 
Discussões e debates entre os estudantes e o professor 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

T 9 2,9 2 4 0,8 
TP 9 2,9 2 5 1,2 
Atend 4 3,0 2 4 0,8 

 

A questão 30 (a primeira parte do QEAME terminou na questão 29) é relativa à 

utilização por parte dos alunos dos diversos tipos de aulas e modos de comunicar com o 

professor. Os alunos questionados revelam uma grande utilização ou frequência das 

aulas teórico-práticas (TP), com uma resposta média entre o sempre e o quase sempre 

(média = 4,4). Já a frequência das aulas teóricas é ligeiramente menor, embora os alunos 

continuem a referir uma utilização/frequência entre o sempre e o quase sempre (média = 

4,3). Seis alunos respondem como se existissem aulas práticas no currículo desta 

disciplina, o que não corresponde à realidade. O trabalho experimental de Física existe, 

mas numa disciplina separada. Aliás, o professor diz isso mesmo na sua resposta ao 

referir que as aulas práticas ou laboratoriais não existem. 

Ainda relativamente à questão 30, os alunos referem, em média, utilizar entre 

raramente e nunca os períodos de atendimentos de alunos (média = 1,5) e quase nunca 

o correio electrónico do professor (média = 1,1). Já o professor refere disponibilizar 

sempre aulas teóricas, TP e períodos de atendimento. Afirma nunca disponibilizar o 

correio electrónico. 

A questão 31 pretende determinar se o professor da disciplina usa exemplos do 

dia-a-dia quando aborda os assuntos que está a ensinar, nas diferentes actividades 

lectivas. Os alunos referem que o professor o faz quase sempre ou em cerca de metade 

das aulas teóricas (média = 3,6) e raramente ou nunca nas aulas teórico-práticas (média 

= 1,6). Nestas respostas mantém-se o problema da confusão relativa às aulas práticas, 

pelo que estas respostas deixarão de ser tomadas em conta, porque não podem referir-se 

à disciplina em análise. Relativamente ao atendimento, as respostas dos alunos tendem 

para entre cerca de metade das ocasiões e quase sempre (média = 3,7). Já o professor 

refere que usa exemplos do dia-a-dia quase sempre nas aulas teóricas, em cerca de 

metade das aulas TP e quase sempre nos períodos de atendimento, o que não difere 

substancialmente das respostas dadas pelos alunos, excepto no caso das aulas TP. Como 

estas aulas não foram leccionadas pelo regente, mas sim por outros dois docentes, é 
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difícil comentar esta discrepância. No entanto, pode dar-se o caso de estes docentes 

terem dado respostas ao regente em que sobreavaliaram este item ou então o próprio 

regente ter feito uma estimativa errada com base nos dados que tem sobre a leccionação 

das aulas TP. 

Na questão 32, os alunos tendem a referir que o professor distingue 

explicitamente entre conceitos, leis, princípios ou outras entidades conceptuais quase 

sempre nas aulas teóricas (média = 4,4), em cerca de metade das aulas teórico-práticas 

(média = 3,1), e quase sempre nos períodos de atendimento (média = 4,3). O professor, 

por seu lado, refere que faz esta distinção explícita sempre nas aulas teóricas, TP e nos 

períodos de atendimento. A principal discrepância ocorre novamente relativamente às 

aulas TP e mantém-se válida a apreciação feita à questão anterior. 

Na questão 33, os alunos dizem que nunca ou raramente (média = 1,1) são 

realizadas actividades experimentais com protocolo nas aulas teóricas e nunca (média = 

1,0) nas aulas TP e nos períodos de atendimento. Relativamente à realização de 

actividades experimentais sem protocolo, os alunos referem que ocorreram entre 

raramente (média = 1,9) nas aulas teóricas e nunca (média = 1,0) nas aulas TP e nos 

períodos de atendimento. O professor refere que nunca são realizadas actividades 

experimentais com protocolo. Por outro lado, refere que são realizadas raramente 

actividades experimentais sem protocolo nas aulas teóricas. Estas respostas coincidem 

com a apreciação dos alunos, embora existam pequenas confusões relativamente à 

realização de actividades experimentais com protocolo nas aulas teóricas. 

A questão 34 diz respeito ao modo como as actividades experimentais eram 

realizadas nos diversos tipos de aulas. Os resultados, traduzidos em percentagem, 

constam da tabela 5.5.2.  

 
Tabela 5.5.2: Resultados da questão 34 do QEAME (caso E) 

Actividades 
experimentais realizadas 

Pelos alunos, em grupos Pelos alunos, 
individualmente 

Pelo professor 

Aulas T 0% 0% 75% 

Aulas TP 11% 0% 0% 

 

Constata-se que 75% dos alunos referem a realização de actividades 

experimentais nas aulas teóricas, realizadas pelo professor, o que está totalmente de 

acordo com as respostas do próprio professor. Este trabalho experimental corresponde 

às demonstrações experimentais que o professor realiza nas aulas teóricas. Um aluno 
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menciona a realização de experiências por grupos de alunos nas aulas TP, mas deve ser 

um engano no preenchimento da resposta. 

Na questão 35 pretendia-se saber se os assuntos abordados nas aulas são 

enquadrados em temas ou contextos ligados à realidade que nos rodeia. Os alunos, em 

média, acham que tal ocorre entre cerca de metade e quase sempre (média = 3,6) nas 

aulas teóricas, entre raramente e em cerca de metade das aulas TP (média = 2,6). Os 

alunos referem ainda que este enquadramento ocorre também em cerca de metade 

(média = 3,0) dos períodos de atendimento. O professor optou por responder que faz 

este enquadramento em cerca de metade para todos os tipos de aulas e quase sempre 

nos períodos de atendimento de alunos, o que não difere muito das repostas dos alunos. 

No entanto, estes são mais conservadores na apreciação do que se passa nos períodos de 

atendimento, embora apenas 4 tenham respondido a este item em particular, o que 

revela que os alunos utilizam pouco estes períodos. Aliás, isso já era patente na resposta 

à questão 30, em que os alunos diziam utilizar nunca ou raramente os períodos de 

atendimento. 

Os alunos afirmam que nunca ou raramente resolvem problemas (média = 1,3) 

nas aulas teóricas e que resolvem problemas entre cerca de metade e quase sempre 

(média = 3,4) nas aulas TP. Relativamente aos períodos de atendimento, os três alunos 

que responderam indicaram que, em média, resolvem problemas em cerca de metade 

das ocasiões (média = 3,0). Isto é genericamente confirmado pelo professor, referindo 

que os alunos nunca resolvem problemas nas aulas teóricas, resolvem quase sempre 

problemas nas aulas TP e resolvem problemas em casa. 

O regente refere que ele próprio nunca resolve problemas nas aulas teóricas e os 

restantes professores raramente resolvem problemas nas aulas TP. Os alunos, por seu 

lado, afirmam que o professor tende a resolver problemas em cerca de metade das aulas 

teóricas (média de 3,1) e dos períodos de atendimento de alunos (média = 3,0). Quanto 

às aulas TP, os alunos referem que o professor resolve problemas entre quase sempre e 

sempre (média = 4,3). O regente não respondeu relativamente aos períodos de 

atendimento de alunos, mas adicionou uma anotação manuscrita em que esclarece que 

“nos períodos de atendimento é o aluno que põe questões ou solicita ajuda na resolução 

de problemas por ele escolhidos”. Há diferenças notórias entre as resposta do regente e 

dos alunos sobre as aulas teóricas e TP. De facto, os alunos acham que os professores 

resolvem problemas nas aulas com muito mais frequência do que estes próprios 

admitem! Parece que o comentário do regente relativo à necessidade, sentida ao longo 
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do semestre, de os professores resolverem mais problemas nas aulas TP (referido na 

secção 5.3.2.5) é demasiado optimista: segundo os alunos, os professores resolvem 

problemas nas aulas TP entre quase sempre e sempre e não raramente, como o regente 

aparentemente desejaria. Já não se percebe bem porque é que os alunos afirmam que o 

regente resolve problemas em cerca de metade das aulas teóricas, enquanto este diz que 

nunca o faz. Provavelmente, estarão aqui em jogo entendimentos diferentes sobre o que 

é resolver problemas. Assim, é provável que os alunos considerem que o professor 

resolve problemas nas aulas teóricas quando faz demonstrações ou quando resolve 

pequenos exercícios exemplificativos, sendo que o regente não deve ter considerado tal 

como resolução de problemas. 

Quanto ao tipo de problemas resolvidos nas aulas teóricas, nenhum aluno refere 

a resolução de problemas idênticos aos do “final de capítulo” dos livros de texto, 56% 

mencionam a resolução de problemas simples de aplicação directa de fórmulas e igual 

número referem problemas relacionados com situações reais. Estas respostas parecem 

reforçar a ideia de que os alunos percepcionam como resolução de problemas 

actividades que o professor não considera como tal, apesar de poderem ser enquadradas 

nesta designação. Naturalmente, o professor não professor refere nenhum destes três 

tipos de problemas nas aulas teóricas. 

Relativamente às aulas TP, 89% dos alunos referem a resolução de problemas 

idênticos aos do “final de capítulo” dos livros de texto, 56% referem a resolução de 

problemas simples de aplicação directa de fórmulas e 44% referem problemas 

relacionados com situações reais. O professor refere a resolução de apenas dois destes 

tipos de problemas, excluindo os de aplicação directa de fórmulas. 

Da análise destas questões sobre a resolução de problemas sobressaem alguns 

aspectos relevantes. Por um lado, o regente gostaria que fossem os alunos a resolver os 

problemas que lhes são propostos, designadamente nas aulas TP, o que aparentemente 

não acontece. Os professores acabam mesmo por ser eles a resolver os problemas e, 

portanto, esta que era uma das alterações ao ensino nesta disciplina, não se concretizou 

na prática como se esperava. Por outro lado, resulta claro que a maior parte dos 

problemas propostos aos alunos para resolução deveriam ser mais apropriadamente 

designados como exercícios. De facto, pode constatar-se pela documentação recolhida 

que, tal como referem os alunos, os problemas são efectivamente, na esmagadora 

maioria, exercícios académicos, típicos, do género dos que se encontram no final de 

cada capítulo na maioria dos livros de texto de Física. Isto acontece tanto para os 

 136



exercícios das aulas TP, como para os exercícios para resolver em casa, como parte da 

avaliação contínua. 

Na questão 38 os alunos referem que as discussões e debates só entre alunos 

ocorrem entre raramente e em cerca de metade das aulas teóricas (média = 2,9), em 

cerca de metade das aulas TP (média = 3,3) e entre raramente e cerca de metade das 

vezes nos períodos de atendimento de alunos (média = 2,8). Por outro lado, referem que 

as discussões e debates entre os alunos e o professor ocorrem entre cerca de metade e 

quase sempre, tanto nas aulas teóricas, como nas aulas TP (média = 2,9 em ambos os 

casos) e em cerca de metade dos períodos de atendimento de alunos (média = 3,0). 

Aparentemente, os alunos discutem mais só entre si do que o professor pensa, porque 

este diz que as discussões só entre alunos ocorrem apenas em cerda de metade das aulas 

TP e nunca nas aulas teóricas. Já no caso das discussões entre professor e alunos, o 

regente refere que nunca ocorrem nas aulas teóricas nem nos períodos de atendimento 

de alunos, mas ocorrem em cerca de metade das aulas TP. É curioso que apesar de, em 

geral, as discussões nas aulas ocorrerem pouco, o regente acha que se dão com menos 

frequência do que os alunos crêem. E aparentemente não deve mesmo corresponder à 

realidade, porque é o próprio regente que nas entrevistas referiu questionar muito os 

alunos nas aulas e referiu-se em particular aos diálogos que estabelecia com os alunos 

nas “entrevistas teóricas”. Pode acontecer que o regente não considere estes diálogos 

como discussões ou, pior, pode ser que sejam de via única, isto é, só o professor 

interroga e o aluno não coloca questões nem discute as respostas dadas pelos 

professores. No entanto, esta não parecia ser a perspectiva dos alunos, que na 1ª parte do 

QEAME, como se viu, atribuíram pontuações elevadas à interacção com o professor. 

 
Tabela 5.5.3: Resultados da 2ª parte do QEAME do caso E (questões 39 a 48) 

39. estuda sozinho (escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 
  8 4,8 4 5 0,5 
39.1. acompanhado N     
Colegas curso 2     
Colegas outros cursos 1     
Colegas outras Universidades 0     
Aulas compensação 1     
40. relaciona com situações do seu dia-a-dia 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

  9 3,0 1 5 1,4 
40.1. objectivo N     
Compreender melhor a realidade 5     
Lidar melhor com situações do dia-a-dia 3     
Melhor compreensão da Física 4     
Outros 1     
41. iniciativa de realizar experiências (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
  8 1,9 1 3 0,6 
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41.1. objectivos N     
Aprofundar conhecimentos 2     
Confirmar informação 3     
Visualizar fenómeno 3     
42. formular questões e colocá-las ao professor 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

T 9 2,2 2 4 0,7 
TP 9 2,0 1 4 1,2 
Atend 4 2,0 2 2 0,0 
43. Articulação entre conteúdos da disciplina 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

  9 4,2 2 5 1,0 
Articulação com conteúdos de outras disciplinas 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

  9 3,1 1 5 1,1 
44. Estratégias de estudo utilizadas (frequência) 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

Resolução de exercícios 9 3,3 2 5 1,1 
Livros adoptados 9 3,6 2 5 1,2 
Recolha de apontamentos 9 4,0 2 5 1,3 
Leitura apontamentos 9 4,2 3 5 0,8 
Elaboração de esquemas 9 2,1 1 4 1,3 
Elaboração de resumos 9 3,1 1 5 1,8 
45. Relevância da disciplina (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
Futuro desempenho profissional 9 4,3 3 5 0,7 
Formação social e cultural 9 4,2 3 5 1,0 
46. Memorizar intensamente (escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 
  9 3,0 1 5 1,2 
47. Compreendeu o essencial (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
  9 4,0 3 5 0,5 
48.1. Critérios de avaliação (sim/não) N % sim    
Claramente explicitados 9 100    
Discutidos com os alunos 8 88    

 

Relativamente ao modo de estudar, os alunos referem que, em média, estudam 

sozinhos quase sempre ou sempre (média = 4,8). Quando estudam acompanhados, dois 

alunos referem estudar com colegas do mesmo curso, um com colegas de outros cursos, 

um refere aulas de compensação ou explicações (as respostas não tinham de ser 

mutuamente exclusivas). 

A maioria afirma tentar relacionar o que estuda nesta disciplina com situações 

do seu dia-a-dia, em cerca de metade das vezes (média = 3,0). Cinco alunos referem 

que tentam relacionar o que estudam nesta disciplina com situações do seu dia-a-dia 

para compreender melhor a realidade, três para lidar melhor com as situações do dia-a-

dia e quatro apontaram como objectivo compreender melhor a Física (novamente, as 

respostas não são exclusivas). 

Já relativamente a tomar a iniciativa de realizar experiências sobre assuntos que 

estão a estudar, os alunos referem que tal ocorre entre nunca e raramente (média = 1,9). 

Quando realizam estas experiências, os objectivos são aprofundar conhecimentos (em 2 
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casos), confirmar informação lida ou ouvida nas aulas (3 casos) e/ou visualizar um 

determinado fenómeno (3 casos). Neste caso, as respostas também não são exclusivas. 

Na questão 42 os alunos afirmam que formulam questões e as colocam ao 

professor entre raramente e em cerca de metade das aulas teóricas (média = 2,2) e 

raramente nas aulas TP e nos horários de atendimento de alunos (média = 2,0 em 

ambos os casos). O professor refere que permite quase sempre que os alunos 

formulem/coloquem questões nas aulas teóricas e sempre nas aulas TP e nos períodos 

de atendimentos. Para além do grande contraste com as respostas do regente, estas 

respostas dos alunos reforçam o que foi dito sobre a participação dos alunos, aquando 

da análise da questão 38, sobre a realização de discussões e debates nas aulas. Deixam 

também sérias dúvidas sobre os resultados da 1ª parte do QEAME, que indicavam a 

interacção como ponto forte da disciplina em análise. Uma explicação possível é que a 

interacção a que os alunos se referem ocorre principalmente fora das aulas, por 

exemplo, nas “entrevistas teóricas” ou em conversas informais. Por outro lado, fica 

claro que a intervenção dos alunos nas aulas teóricas, que o regente referia na entrevista 

pedir “cada vez mais” (ver secção 5.3.2.3), praticamente não ocorre espontaneamente, 

só por iniciativa do regente. 

Os alunos referem que existe muita articulação entre os diversos conteúdos 

leccionados na disciplina (média = 4,2) e alguma com os conteúdos de outras 

disciplinas (média = 3,1). O professor deu respostas mais optimistas: acha que existe 

muita articulação entre os diversos conteúdos leccionados na disciplina e com os 

conteúdos de outras disciplinas. Tal como já foi referido relativamente ao caso C, é 

provável que o professor tenha uma visão privilegiada destas questões, em particular 

relativamente à articulação com outras disciplinas do curso, porque pode estar a pensar 

em disciplinas de anos curriculares subsequentes, em que os alunos, por serem do 1º 

ano, provavelmente não pensaram. 

Quanto às estratégias de estudo utilizadas pelos alunos, as mais usadas 

(sempre/quase sempre) são a recolha e a leitura dos apontamentos das aulas (médias de 

4,0 e de 4,2, respectivamente). Seguem-se a leitura do livro ou livros adoptados ou 

recomendados (média = 3,6), a resolução de exercícios (média = 3,3), a elaboração de 

resumos (média = 3,1), e, finalmente, a elaboração de esquemas (raramente; média = 

2,1). Nas respostas a esta questão pode verificar-se que os alunos dão mais ênfase às 

actividades mais tradicionais dos alunos no estudo da Física: a recolha e a leitura de 

apontamentos das aulas, a resolução de exercícios e a leitura de livros de textos. 
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Utilizam pouco actividades de elaboração de sínteses e esquemas, que são actividades 

mais susceptíveis de contribuir para o desenvolvimento da compreensão e estruturação 

dos conceitos. 

Em termos da percepção da relevância da disciplina para o futuro desempenho 

profissional, os alunos tenderam para considerar que tem entre muita e bastante (média 

= 4,3), o que é natural num curso de formação de professores de Física. A percepção da 

relevância para a formação cultural e social dos alunos é semelhante, embora 

ligeiramente inferior (média = 4,2). Curiosamente, o professor deu respostas menos 

entusiásticas que os alunos: acha que a disciplina tem muita relevância para o futuro 

desempenho profissional dos alunos e alguma para a sua formação cultural e social. 

Esta última resposta é particularmente curiosa, não só porque os alunos acham que a 

disciplina tem mais relevância para a sua formação cultural e social do que o professor, 

mas porque, em termos absolutos, considerar que a disciplina tem apenas alguma 

relevância neste âmbito parece pouco. Provavelmente, tal deve-se uma orientação muito 

centrada nos conteúdos da Física, sendo que uma perspectiva mais abrangente, por 

exemplo utilizando contextos tecnológicos, sociais ou ambientais, não é uma 

preocupação central do professor em termos dos objectivos da disciplina. 

Na questão 46 perguntava-se se o aluno necessita de memorizar intensivamente 

para aprender o essencial de cada assunto desta disciplina. A resposta média (3,0) foi em 

cerca de metade das ocasiões. Este resultado parece confirmar o que se detectou na 1ª 

parte do QEAME, isto é, que os alunos não colocam uma ênfase excessiva na 

memorização para a aprendizagem da Física e indicia, portanto, que as abordagens 

superficiais à aprendizagem não devem ser predominantes. 

Na questão seguinte, perguntava-se a cada aluno se achava que conseguiu 

compreender o essencial dos assuntos que foram abordados ao longo do semestre nas 

aulas desta disciplina. As respostas tenderam para o quase sempre (média = 4,0), o que 

é muito bom, embora possa reflectir algum excesso de optimismo da parte dos alunos. 

Deve notar-se que os alunos não tinham ainda sido submetidos à avaliação final quando 

responderam a este inquérito. 

A questão 48 está dividida em duas partes. A primeira parte perguntava quais os 

elementos de avaliação que contribuem para a classificação final nesta disciplina. A 

comparação das respostas dos alunos com as dadas pelo professor revela um elevado 

grau de acordo, o que não é de estranhar, porque o sistema de avaliação é relativamente 

simples, embora o regime de avaliação compreenda três componentes adicionais. 
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Na segunda parte, questão 48.1, pretendia-se sabe se os alunos achavam que os 

critérios de avaliação da disciplina são claramente explicitados e discutidos com os 

alunos. A totalidade (100%) dos alunos inquiridos acha que os critérios de avaliação da 

disciplina são claramente explicitados e 88% acha que foram discutidos com os alunos. 

O facto de existirem tantos alunos que consideram que os critérios de avaliação da 

disciplina foram discutidos com eles é estranho. De facto, o próprio regente refere que, 

embora os critérios de avaliação sejam claramente explicitados, eles não foram 

discutidos com os alunos. 

A última questão do QEAME, a questão 49, era completamente aberta, para os 

alunos poderem explicar como sabem que estão preparados para serem avaliados. Dois 

alunos optaram por não responder e um respondeu que nunca se sentia preparado. Dos 

restantes alunos, um respondeu que está preparado quando, ao estudar, acha que 

percebeu a matéria. Uma resposta semelhante é dada por um aluno que refere que se 

sente preparado para a avaliação quando sente que sabe minimamente o que foi dado 

nas aulas, o que provavelmente reflecte uma concepção de aprendizagem como 

acumulação de informação, mais do que a sua compreensão. Dois alunos referem 

precisar de compreender e resolver os exercícios para se sentirem preparados para a 

avaliação. 

Depois há alunos que parecem ter concepções de aprendizagem mais evoluídas, 

pois compreendem a necessidade de articular os conceitos entre si e de testar 

competências aplicando os conceitos em situações novas ou explicando-os a terceiros, o 

que revela capacidades metacognitivas. Destes, um aluno refere conseguir fazer a 

“ligação entre a matéria” como condição para estar preparado para a avaliação. Outro 

aluno refere a necessidade de ser capaz de aplicar a matéria a novas situações e ainda 

outro refere ter de ser capaz de “aplicar a matéria a diversos casos”. Dois alunos 

referiram que estão preparados para a avaliação se sabem “explicar aos outros”. 

O regente não respondeu à questão em que se perguntava como sabe se os 

alunos estão bem preparados nesta disciplina. 

 

5.3.2.8. Testes aos estudantes 

No estudo do caso presente (caso E), o pré-teste (ver anexo 5.4) e o pós-teste 

(ver anexo 5.5) são iguais aos usados no caso C. Apresentam uma estrutura idêntica, 

incidindo sobre o campo conceptual da electricidade. 
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O pré-teste foi dado aos alunos durante uma aula em Maio de 2002, como um 

teste diagnóstico. O pós-teste foi aplicado no início do mês seguinte, também durante 

uma aula. O intervalo entre ambos foi muito curto, pelo que não são de excluir 

eventuais efeitos de memória. Por outro lado, os conteúdos relacionados com 

electricidade foram leccionados muito perto do final do semestre, pelo que seria muito 

difícil conseguir a colaboração dos alunos mais tarde, por estarem em plena época de 

exames. 

Foi explicado aos alunos que estes testes eram meramente diagnósticos, sem 

qualquer impacto na classificação final na disciplina, e destinados a um trabalho de 

investigação com o objectivo de melhorar o ensino. Por tudo isto, era pedido aos alunos 

que identificassem os testes, de modo a permitir comparar o pré e o pós-teste do mesmo 

indivíduo. Obtiveram-se 16 conjuntos válidos de pré e pós-testes. 

A tabela 5.6 apresenta os resultados, por aluno, em termos do ganho obtido em 

cada questão, do pré-teste para o respectivo pós-teste. Os ganhos nas questões 1 a 3 são 

os ganhos padronizados, calculados pela expressão referida na secção 5.2.1.3 e já 

utilizada no caso C. Na questão 4, o ganho apresentado é o ganho relativo calculado 

com base nos valores das pontuações obtidas no pré e no pós-teste, uma vez que não 

existe uma pontuação máxima absoluta que sirva de comparação. Os valores entre 

parêntesis correspondem à classificação obtida no pré-teste. 

Relativamente à questão 4, que envolvia a realização de um esquema ou mapa 

conceptual, impõe-se reiterar um comentário, que já foi feito no caso anterior, e que tem 

a ver com a complexidade da tarefa. Esta poderá ter levado alguns alunos a não se 

esforçarem na elaboração do mapa conceptual, nomeadamente no pós-teste. Um caso 

que aponta para tal é o do aluno 6, que o realizou no pré-teste, mas não no pós-teste. 

Portanto, neste caso concreto, os ganhos negativos podem não significar um 

desempenho pior, mas apenas falta de empenho. 
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Tabela 5.6: Ganhos em cada questão, do pré para o pós-teste (Caso E) 

 Q 1.1. Q 1.2. Q 2.1. Q 2.2. Q 3 Q4 Valor 
médio 

Aluno 1 0% (0) 0% (0) 100% (0) 0% (0) -100% (50) 0% 0% 

Aluno 2 NA (100) 0% NA (100) 0% (50) 0% (25) 0% 0% 

Aluno 3 NA (100) 0% (0) NA (100) NA (100) 0% (25) 100% 33% 

Aluno 4 0% (80) 0% (0) 100% (0) 100% (0) 0% (50) 0% 33% 

Aluno 5 80% (0) 0% (0) NA (100) 0% (50) 33% (25) 25% 28% 

Aluno 6 NA (100) 75% (20) NA (100) 0% NA (100) -100% -8% 

Aluno 7 NA (100) 50% (0) NA (100) 0% (0) 0% (50) 0% 13% 

Aluno 8 100% (0) 0% (0) NA (100) 0% (0) 0% (50) NA 25% 

Aluno 9 0% (0) 0% (0) NA (100) -100% (50) 0% 0% -20% 

Aluno 10 100% (50) 0% (0) NA (100) -100% (50) 0% (80) 56% 11% 

Aluno 11 100% (0) 0% (0) NA (100) 0% -50% (50) 0% 10% 

Aluno 12 80% (0) 0% (0) NA (100) 0% (0) 0% 0% 16% 

Aluno 13 80% (0) 0% (0) NA (100) 0% (0) 0% (0) 0% 16% 

Aluno 14 0% (0) 0% (0) 100% (0) 100% (0) 0% (50) 0% 33% 

Aluno 15 NA (100) 0% (0) NA (100) 0% (50) 0% (50) -25% -6% 

Aluno 16 0% (0) 80% (0) -100% (50) 0% (0) -50% (50) -20% -15% 

Valor médio 49% 13% 50% 0% -11% 2%  

Nota: NA significa que o ganho normalizado não é aplicável. 
 

Em resumo, boa parte dos alunos não demonstra desenvolvimento de 

capacidades e competências. Apenas 10 alunos apresentam um ganho médio global 

positivo, mas que não vai além dos 33%. Quando ocorre, o ganho corresponde 

essencialmente ao desenvolvimento das competências de domínio da representação 

simbólica de circuitos eléctricos e de compreensão de conceitos em situação (nas 

questões 1.1, 1.2 e 2.1, que são as que apresentam ganho médio positivo). 

Particularmente grave é o facto de alguns alunos passarem a dar respostas erradas após 

o ensino (acontece nas questões 2.1., 2.2, 3 e na questão 4, embora neste caso deva ter-

se em conta o comentário do parágrafo anterior). O desenvolvimento de competências 

mais evoluídas, de utilização de modelos teóricos para fazer previsões (principalmente 

na questão 2.2, que requer a explicação da resposta dada em 2.1), de modelização de 

situações físicas e de estruturação dos conceitos é praticamente inexistente. 

 

5.3.2.9. Resultados escolares 

No ano lectivo 2001/2002, estavam inscritos na disciplina em análise 105 

alunos. No entanto, apenas foram avaliados 43 alunos, dos quais 32 foram aprovados e 

11 reprovados. 
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Relativamente ao número de alunos avaliados, os resultados são muito bons, 

com uma taxa de aprovação de 74%. No entanto, se for calculada em relação ao número 

de alunos inscritos na disciplina, a taxa de aprovação baixa para 30%. 

O problema essencial reside, portanto, no elevado número de alunos que não se 

apresentam à avaliação e que, provavelmente, não frequentaram a disciplina ao longo do 

semestre. Para além de conseguir que os alunos que chegam à avaliação consigam bons 

resultados, era essencial conseguir aumentar o número dos que lá chega. Em particular, 

o regente deste caso mencionou, na entrevista de Junho de 2002, uma redução 

significativa do número de alunos presentes nas aulas ao longo do semestre, 

principalmente a partir do mês de Maio. As razões para tal não são exactamente 

conhecidas, mas provavelmente estarão relacionadas com uma percepção de excesso de 

trabalho, que levará alguns alunos a assumir escolhas estratégicas, nomeadamente em 

termos das disciplinas em que decidem apostar em cada semestre. A percepção de 

excesso de trabalho e de alguma dificuldade intrínseca levou muitos alunos (59% dos 

inicialmente inscritos) a desistirem da disciplina em análise neste ano lectivo. 

Embora não seja possível saber quem eram os alunos em cada um dos regimes 

de avaliação (porque o regente optou por não fornecer estes dados em detalhe), é de 

realçar que no ano lectivo em análise havia 33 alunos (9 caloiros e 24 repetentes) a 

frequentar a disciplina no regime de avaliação contínua. Ora, como referido, 

apresentaram-se à avaliação final 43 alunos, dos quais aprovaram 32. Provavelmente, 

tirando algumas excepções, os alunos aprovados vêm precisamente do sistema de 

avaliação contínua. Um outro indicador de que este é o cenário mais provável é que no 

ano lectivo anterior os números foram muito piores (uma das razões que levou à 

implementação das alterações introduzidas no ano lectivo em análise e descritas na 

secção 5.3.2.5). De facto, dos 103 alunos inscritos em 2000/2001, apenas 42 foram 

avaliados, portanto um número semelhante ao de 2001/2002 (foram avaliados cerca de 

41% dos alunos em ambos os anos lectivos). No entanto, em 2000/2001 só foram 

aprovados 9 alunos, o que representa 22% dos alunos avaliados e de 7,5% dos alunos 

inscritos nesse ano. Nitidamente, houve uma grande evolução no ano lectivo em análise, 

que se deveu em boa parte à introdução do sistema de avaliação contínua. 
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5.3.3. Resultados do caso G 

Os resultados agora apresentados resultam da recolha de informação documental 

que foi sendo feita ao longo do 2º semestre do ano lectivo 2001/2002, da aplicação dos 

instrumentos descritos na secção 5.2 e de alguns contactos com o regente da disciplina. 

 

5.3.3.1. Caracterização do regente 

O regente da disciplina em análise é Professor Auxiliar, com 6 anos de 

experiência à data de recolha desta informação. A experiência lectiva é exclusivamente 

no ensino universitário e sempre na mesma universidade. Para além disso, nos últimos 5 

anos esteve ligado à regência de disciplinas de Física Introdutória para o 1º ano de 

diversos cursos de licenciatura. 

 

5.3.3.2. Organização do ensino 

A disciplina em análise é leccionada em comum a vários cursos. No entanto, a 

informação recolhida refere-se em particular ao curso de licenciatura em Ensino de 

Física e Química. 

A carga horária desta disciplina compreende duas aulas teóricas semanais de 

uma hora cada, leccionadas pelo regente. Os alunos têm ainda uma aula teórico-prática 

de uma hora por semana e uma aula de laboratório semanal de duas horas de duração. 

Nestas aulas estão envolvidos 6 docentes, para além do regente. 

 

5.3.3.3. Currículo em acção (conteúdos, materiais de estudo, actividades 
de ensino, avaliação da aprendizagem) 

Os conteúdos a leccionar nesta disciplina são os típicos duma disciplina 

padronizada de Física Introdutória, concretamente de Mecânica Clássica, 

compreendendo genericamente os seguintes temas: Leis de Newton, Dinâmica de uma 

Partícula, Trabalho e Energia, Movimentos Periódicos, Movimento de um Sistema de 

Partículas, Movimento de Rotação, Princípio Variacional de Hamilton. 

A organização é também bastante tradicional, seguindo a ordem referida acima. 

O programa não foi elaborado pelo regente. O programa é discutido ao nível da 

Universidade, com as direcções dos cursos e os restantes departamentos envolvidos na 
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docência ao curso em causa. A ordem das matérias e o seu aprofundamento podem 

sofrer alterações, mas os conteúdos leccionados são fixos. 

O programa da disciplina faz parte de um documento que inclui a lista ordenada 

dos temas a leccionar, enunciando os conteúdos principais e o número de aulas dedicado 

a cada um dos temas. Inclui ainda a bibliografia recomendada. 

A bibliografia aconselhada aos estudantes engloba apontamentos e um Guia de 

Trabalhos Práticos escritos pelos docentes da disciplina, bem como as seguintes obras 

de referência, tal como aparecem na lista fornecida aos alunos: 

• R.A. Serway, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 

2000, Saunders College Publishing. 

• J. Dias de Deus e outros. Introdução à Física, 2000, Mc-Graw-Hill 

• D. Halliday e R. Resnick, Fundamentos de Física, 1993, Livros Técnicos 

e Científicos Editora. 

• P.A. Tipler, Physics for Scientists and Engineers, 1999, 4rd ed., W. H. 

Freeman and Company  

• D.C. Giancoli, Physics, Principles with Applications, 5th ed., 1998, 

Prentice-Hall 

• P.A. Tipler, R. A. Llwellyn, Modern Physics, 1999, 3rd ed., W. H. 

Freeman and Company  

• M.C. Abreu, L. Matias, L.F. Peralta, Física Experimental - Uma 

Introdução, 1994, Presença 

Relativamente ao modo como a disciplina é leccionada no dia a dia, o regente 

refere ter total liberdade no modo como as aulas são leccionadas efectivamente. Esta 

liberdade é extensível aos restantes dois docentes que leccionam a componente teórico-

prática da disciplina. As decisões sobre o modo como a disciplina é leccionada são 

tomadas colegialmente pelos docentes envolvidos na sua leccionação. No entanto, as 

decisões são comuns para todos os regentes das disciplinas do 1º ano. Entre outras 

coisas, os materiais usados no apoio às aulas e ao estudo, nomeadamente as 

apresentações em Powerpoint, são desenvolvidos e utilizados para a totalidade dos 

cursos envolvidos. 

Nas aulas que lecciona, o regente afirma que o modo de ensino predominante é a 

exposição, apoiadas com apresentações em PowerPoint. Nestas são incluídas 

simulações informáticas e pequenos vídeos. Usa também o quadro durante as 
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exposições. Nas aulas teóricas são ainda realizadas pelo professor algumas 

demonstrações práticas. A intenção nas aulas teóricas é “expor a matéria”. Há também 

uma grande preocupação com a visualização das coisas, embora acompanhada com a 

descrição matemática, pelo que considera essencial que as aulas permitam visualizar os 

fenómenos que estão a ser ensinados. Para tal, considera valioso o apoio do PowerPoint, 

que utiliza em todas as aulas teóricas. As simulações e vídeos, normalmente integrados 

na apresentação PowerPoint, são mostrados mais esporadicamente. O regente refere que 

nas aulas teóricas promove discussões com os alunos. 

Na componente teórico-prática da disciplina, os alunos são distribuídos em 

turmas de cerca de 30 alunos. Cada turma tem uma aula semanal de uma hora. São aulas 

de revisão da matéria e de resolução de problemas de folhas previamente fornecidas aos 

alunos. Os professores expõem a resolução dos problemas nas aulas teórico-práticas, 

apesar de tentarem que os alunos colaborem na resolução, dando ideias e participando, o 

que vai acontecendo mas, segundo o regente, envolve geralmente apenas uma pequena 

parte de cada turma. Os problemas, pela análise das folhas fornecidas aos alunos, são 

exercícios académicos, que são propostos divididos por capítulos, correspondentes aos 

das aulas teóricas. Os enunciados fornecem todos os dados necessários para a resolução 

de cada exercício, sendo as soluções apresentadas nas próprias folhas. Apesar de 

existirem exercícios com graus de dificuldade variável, é raro aparecerem enunciados 

que misturem conhecimentos de temas variados. Para além disso, os enunciados não 

enganam quanto ao tipo de exercícios, que não aparecem contextualizados, sendo os 

objectos intervenientes designados frequentemente apenas por “móvel” ou “massa”. 

Na componente prática da disciplina, cada turma teórico-prática é dividida em 

duas, para realização de trabalho no laboratório. Cada turma, que fica com cerca de 15 

alunos, tem uma aula de laboratório semanal de duas horas. Nestas aulas laboratoriais os 

alunos realizam cinco trabalhos ao longo do semestre, que são especificados em 

protocolos previamente fornecidos. Estes protocolos incluem os objectivos do trabalho e 

uma pequena introdução teórica, a lista do material fornecido, instruções detalhadas 

para a preparação do trabalho e para a sua execução (procedimento experimental 

detalhado), bem como algumas sugestões para a elaboração do mini-relatório 

correspondente e referências bibliográficas. Estes protocolos são, portanto, bastante 

detalhados e de elevada qualidade gráfica, mas são muito rígidos, o que transforma o 

trabalho experimental numa mera aplicação da receita descrita no protocolo, sem que 

exista praticamente possibilidade de exploração por parte dos alunos. 
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Os protocolos descritos fazem parte de um conjunto de documentos (designado 

na bibliografia da disciplina como “Guia de Trabalhos Práticos”), elaborados pelos 

professores da disciplina, que inclui ainda instruções genéricas para os alunos 

elaborarem os mini-relatórios e um conjunto de apontamentos sobre como efectuar e 

tratar medidas e sobre como trabalhar com alguns instrumentos de medida específicos. 

Os alunos elaboram mini-relatórios de todos os trabalhos, na própria aula. De 

um dos trabalhos fazem um relatório já mais desenvolvido, feito em casa e para entregar 

ao professor. Fazem ainda um pequeno teste individual relativo a esta componente 

prática da disciplina. Estes trabalhos constituem elementos de avaliação que têm, no 

total, um peso de 30% na classificação final de cada aluno nesta disciplina.  

O objectivo das aulas práticas, segundo o regente, é que os alunos aprendam a 

trabalhar com experiências e a tratar resultados. O regente salienta que há adequação 

temporal entre os trabalhos realizados e as aulas teóricas em que os temas 

correspondentes são tratados. 

O regente da disciplina em análise faz questão de referir que os períodos de 

atendimento aos alunos, embora sirvam, como normalmente, para esclarecer dúvidas 

que os alunos decidam colocar aos professores, neste caso são considerados parte 

integrante da leccionação da disciplina. Isto porque há salas específicas para este 

atendimento no edifício onde se concentram as salas para as aulas do 1º ano, que estão 

equipadas para o efeito, inclusive com computadores. No respectivo horário de 

atendimento, cada professor vai à sala marcada no respectivo horário, onde espera pelos 

alunos, como se de uma aula se tratasse. O regente mencionou disponibilizar três horas 

semanais, embora refira poder disponibilizar mais tempo pontualmente, se para tal for 

solicitado. 

É de referir ainda que é disponibilizada on-line aos alunos uma página na 

Intranet da universidade, onde podem consultar toda a informação acerca da disciplina, 

descarregar os materiais de apoio (Guia de Trabalhos Experimentais, Folhas de 

Problemas, apresentações PowerPoint) e utilizar ligações a páginas de Internet 

seleccionadas, nomeadamente páginas que contêm simulações adequadas ao estudo 

desta disciplina. Note-se que, por se tratar de conteúdos acessíveis só através de acesso 

directo à Intranet da universidade, apenas foi possível ter acesso a uma pequena 

demonstração in loco, que permitiu comprovar a disponibilização da maioria dos 

recursos referidos, mas não testá-los e avaliá-los convenientemente. 
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A avaliação na disciplina tem duas componentes: a chamada componente 

“teórica”, que vale 70%, e a componente “laboratorial”, já referida, que vale os restantes 

30% da classificação final. A componente teórica pode ser realizada por avaliação 

periódica, através de três testes ao longo do semestre (vulgarmente designados 

“frequências”, sendo que a data da terceira frequência coincide com a do exame final), 

ou directamente por exame final. Estes testes e os exames são constituídos por cinco 

exercícios, com várias alíneas, semelhantes aos das folhas que os alunos resolvem nas 

aulas teórico-práticas. Os enunciados são igualmente desprovidos de qualquer 

contextualização. São essencialmente exercícios académicos de aplicação das leis e 

conceitos estudados ao longo do semestre. Ainda assim, num ou noutro caso, surgem 

enunciados um pouco mais elaborados, em que a linguagem estritamente física é 

substituída por objectos ou entidades mais próximas do quotidiano (por exemplo, um 

dos exercícios envolve um pica-pau e outro um camião), sem que isso altere a natureza 

da questão, que continua a ser um exercício e não um verdadeiro problema. Um ponto 

positivo dos testes e exames é incluírem um formulário, o que tem a vantagem de 

desincentivar os alunos a abordarem o estudo da Física como consistindo 

essencialmente na memorização de um conjunto de equações matemáticas. No entanto, 

o modo como a disciplina é leccionada pode fomentar uma atitude semelhante, que é 

pensar que a Física se resume a encontrar as fórmulas adequadas para resolver cada 

exercício, mesmo que não seja necessário memorizá-las. De facto, como se viu, a 

maioria dos problemas são realmente exercícios abordáveis numa perspectiva de 

aplicação de algoritmos previamente treinados, sem que tenha de existir a desejável 

compreensão conceptual. 

 

5.3.3.4. Avaliação do ensino (instrumentos e tipos de avaliação do ensino 
presentes) 

Em termos de avaliação do ensino, o regente pede aos alunos, no final do 

semestre, que escrevam numa folha as críticas e sugestões que entendem pertinentes. 

Esta informação é anónima. Pede também informação prévia, no início do ano lectivo, 

do tipo: se tiveram Física, notas anteriores, etc. 

Para além disso, há questionários institucionais, da própria universidade. 

Após cada aula, o regente refere fazer um exercício de auto reflexão, no sentido 

de avaliar o que foi feito e identificar pontos a melhorar ou a alterar no ano seguinte 
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(refere-se às aulas teóricas). Estas reflexões resultam em anotações que são registadas, 

muitas vezes nas próprias folhas onde tem impressos os slides Powerpoint. 

Apesar de ser essencialmente informal, o regente deste caso faz um esforço 

sistemático de recolha de informação e de reflexão sobre o ensino. A recolha de 

informação junto dos alunos, por ocorrer apenas no final do semestre tem a 

desvantagem de só permitir eventuais melhorias no semestre seguinte. Por outro lado, a 

reflexão sistemática que refere realizar relativamente ao próprio ensino é importante, em 

particular o facto de registar os resultados desta reflexão, o que leva a crer que pode ser 

realmente útil para melhorar a prática de ensino deste docente. 

 

5.3.3.5. Busca de soluções para melhorar o ensino 

O regente refere a introdução de algumas alterações importantes no modo como 

a disciplina é leccionada. Estas alterações foram introduzidas, na sua maior parte, no 

ano lectivo anterior a este estudo, isto é, em 2000/2001. 

A primeira alteração referida é a possibilidade de utilizar apresentações 

PowerPoint nas aulas. O regente tem uma opinião muito favorável acerca desta 

inovação, porque, segundo ele, permite que os alunos visualizem certas coisas e 

melhora a presença dos alunos nas aulas (refere que participam em maior percentagem 

nas aulas e esta participação é mais consistente ao longo do semestre). Note-se que esta 

inovação não foi uma iniciativa do regente, resultou do facto de a instituição 

disponibilizar as condições para a sua utilização. No entanto, o regente deste caso aderiu 

entusiasticamente e acredita que contribui para melhorar a qualidade da experiência de 

aprendizagem dos alunos. 

Outra alteração mencionada (novamente não da iniciativa do regente, mas da 

instituição) foi a criação de infraestruturas que permitiram garantir as melhores 

condições físicas para as aulas, em termos de salas, laboratórios e equipamento. O 

regente acredita que estas condições contribuem também para melhorar o 

aproveitamento escolar dos alunos. 

Finalmente, foram introduzidas também algumas alterações especificamente na 

disciplina em análise. Estas resultaram de decisões colectivas, em que participou o 

regente. Uma destas alterações consistiu em permitir que os alunos realizassem a 

componente teórica da disciplina por avaliação periódica em vez de exclusivamente por 

exame final. Assim, os alunos têm três testes, dois ao longo do semestre e um no final, 
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sendo calculada a média dos três para obter a classificação da componente teórica (que, 

como já foi referido, vale 70% da classificação final na disciplina). A intenção desta 

alteração era melhorar o aproveitamento escolar dos alunos e o regente refere que isso 

se concretizou, essencialmente porque os alunos se esforçam mais por acompanhar a 

matéria. 

A outra alteração foi a modificação da ordem das matérias. De facto, o 

convencional quando existem duas disciplinas semestrais de Física, em semestres 

consecutivos, é que no 1º semestre se ensine Mecânica Clássica e no 2º surgem os 

outros temas, como, por exemplo, Óptica, Electricidade e Magnetismo, Termodinâmica, 

e Física Moderna. Neste caso, no curso de Ensino de Física e Química, passou a 

leccionar-se a Física Moderna no 1º semestre, por ser potencialmente mais atractiva 

para os alunos e, portanto, permitir motivá-los para o estudo da Física, sendo a 

Mecânica Clássica leccionada no 2º semestre (corresponde à disciplina analisada neste 

caso). Segundo o regente, a ordem tradicional das matérias rapidamente produz 

desinteresse e desmotivação. No entanto, o regente menciona “mixed feelings” 

relativamente a esta alteração. Por um lado, acha que tem algumas vantagens, sendo a 

principal a introdução da Mecânica só no 2º semestre, após os alunos já terem estudado 

Cálculo. Por outro lado, vê alguns problemas na compreensão de certos conceitos, por 

desconhecimento de outros que seriam necessários. Como exemplo, refere os alunos 

estudarem Relatividade antes de Mecânica Clássica. 

 

5.3.3.6. Resultados da 1ª parte do QEAEME 

O QEAME foi respondido por 9 alunos da disciplina no final do semestre 

correspondente, durante parte de uma aula, antes da avaliação final. Neste caso 

concreto, não é possível saber o número exacto de alunos do curso de Ensino de Física e 

Química inscritos nesta disciplina, porque as pautas não identificam o curso de cada 

aluno. Atendendo a que foram colocados 15 alunos neste curso no ano lectivo em 

análise, é provável que a amostra represente entre 30 a 60% dos alunos inscritos. 

Para facilitar a análise dos resultados obtidos na primeira parte do QEAME, 

apresenta-se seguidamente uma tabela com as 29 questões, agrupadas por dimensões a 

priori, acompanhada da respectiva pontuação média e desvio padrão (tabela 5.7). A 

escala utilizada é a que já foi referida na secção 5.3.1.6. No entanto, deve referir-se que 

algumas questões, que estão assinaladas com (PI), são de pontuação invertida; isto é, na 
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sua análise fez-se uma inversão da escala (1→5, 2→4, 3 mantém-se, 4→2, 5→1). Deste 

modo, as pontuações referidas são absolutas, isto é o resultado em qualquer questão, 

independentemente do modo como foi formulada, é tanto melhor quanto mais próximo 

de 5 for a sua pontuação e tanto pior quanto mais próxima esta estiver de 1. Para 

facilitar a análise, a pontuação antes da inversão de escala encontra-se entre parêntesis 

na tabela 5.7, nas questões em que tal se aplica. 

 
Tabela 5.7: Resultados da 1ª parte do QEAME (caso G) 

Dimensão 
a priori 

Questão* Pontuação 
absoluta** 

Desvio 
padrão 

18. Os nossos professores são extremamente bons a 
explicar-nos a matéria. 4,0 0,9 

20. Os professores trabalham arduamente no sentido de 
tornar atraente esta disciplina para os estudantes. 3,6 0,9 

Esforços deliberados 
no sentido do bom 

ensino 
 

(pontuação média: 3,8) 26. Nesta disciplina tenta-se realmente obter o melhor da 
parte de todos os estudantes. 3,9 0,9 

7. Os professores desta disciplina dedicam bastante 
tempo a comentar o trabalho dos estudantes. 2,7 0,7 

8. Para passar nesta disciplina tudo o que é realmente 
preciso é ter uma boa memória. (PI) 4,1 (1,9) 1,3 

12. Os professores desta disciplina parecem mais 
interessados em testar aquilo que nós memorizamos do 
que aquilo que compreendemos. (PI) 

4,4 (1,6) 0,5 

21. Os professores colocam aos estudantes demasiadas 
questões que incidem apenas sobre factos. (PI) 4,0 (2,0) 1,0 

22. A informação sobre o trabalho de cada estudante é 
fornecida APENAS sob a forma de classificações e 
notas. (PI) 

1,9 (4,1) 1,1 

25. É possível passar nesta disciplina trabalhando 
arduamente apenas nas vésperas do exame. (PI) 3,8 (2,2) 1,6 

Avaliação permanente 
 

(pontuação média: 3,6) 
 

27. Nesta disciplina há pouca escolha nos modos como 
se é avaliado. (PI) 4,2 (1,8) 1,0 

4. O trabalho exigido nesta disciplina é excessivo. (PI) 4,2 (1,8) 0,4 
10. Parece-me que o programa desta disciplina tenta 
cobrir demasiados tópicos. (PI) 3,7 (2,3) 1,2 

14. Em geral, é-nos dado tempo suficiente para 
compreender as coisas que temos de aprender. 3,4 1,0 

Organização e 
quantidade de trabalho 

 
(pontuação média: 3,8) 29. O volume de trabalho que tem que ser realizado 

nesta disciplina significa que não é possível 
compreender tudo de um modo aprofundado. (PI) 

3,8 (2,2) 1,4 

3. Os professores desta disciplina motivam os estudantes 
no sentido de darem o seu melhor. 4,2 0,7 

5. Os professores desta disciplina dão frequentemente a 
impressão de não terem nada a aprender com os 
estudantes. (PI) 

2,9 (3,1) 0,9 

15. Os professores fazem um esforço real para entender 
as dificuldades que os estudantes possam ter no seu 
trabalho. 

4,0 0,7 

Interacção 
 

(pontuação média: 3,1) 
 

17. Os professores desta disciplina dão normalmente 
informação acerca de como os estudantes vão 
progredindo. 

2,1 1,1 
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23. Discutimos frequentemente com os nossos 
professores acerca do modo como vamos aprender nesta 
disciplina. 

1,3 0,5  

24. Os professores não demonstram interesse real 
naquilo que os estudantes têm para dizer. (PI) 3,9 (2,1) 1,2 

2. Há poucas oportunidades para escolher assuntos 
particulares que gostaria de estudar. (PI) 2,7 (3,3) 1,2 

9. Esta disciplina parece encorajar os estudantes a 
desenvolverem, tanto quanto possível, os seus próprios 
interesses académicos. 

3,4 0,7 

11. Os estudantes têm uma grande possibilidade de 
escolher o modo como vão aprender nesta disciplina. 2,9 1,4 

Estímulo à 
independência do 

estudante 
 

(pontuação média: 2,9) 
 

16. É dada bastante escolha aos estudantes no trabalho 
que têm de realizar. 2,4 1,0 

1. É sempre fácil saber qual o grau de exigência do 
trabalho que é esperado de si nesta disciplina. 3,3 1,1 

6. Em geral, tem uma ideia clara da direcção a seguir e 
do que lhe é exigido nesta disciplina. 4,0 0,0 

13. É frequentemente difícil descobrir o que é esperado 
de nós nesta disciplina. (PI) 3,1 (2,9) 0,8 

19. Os objectivos gerais e específicos desta disciplina 
não são fornecidos de modo muito claro. (PI) 3,9 (2,1) 1,5 

Objectivos e padrões 
claros e bem definidos 

 
(pontuação média: 3,6)

28. Os professores desta disciplina tornam claro desde o 
início o que esperam dos estudantes. 3,6 1,0 

* As questões de pontuação invertida são as assinaladas por (PI); 
** A pontuação antes da inversão de escala é referida entre parêntesis. 

 

Como se pode constatar, foram obtidas pontuações mais elevadas nas dimensões 

organização e quantidade de trabalho, esforços deliberados no sentido do bom 

ensino, objectivos e padrões claros e bem definidos, avaliação permanente (todas 

acima dos 3,5 pontos). Na dimensão interacção a pontuação média está já mais 

próxima do valor médio (neutro) da escala. A dimensão estímulo à independência do 

estudante (2,9 pontos) é a que obtém a pontuação mais baixa, com uma média já 

inferior ao valor intermédio (neutro) da escala. 

De modo geral, há quatro dimensões (esforços deliberados no sentido do bom 

ensino, organização e quantidade de trabalho, avaliação permanente, objectivos e 

padrões claros e bem definidos) que apresentam pontuações médias francamente 

positivas ( ≥ 3,5 pontos). 

Seguidamente analisam-se mais detalhadamente cada uma destas dimensões, de 

acordo com as pontuações obtidas nas respectivas questões (ver tabela 5.7). 

A dimensão esforços deliberados no sentido do bom ensino, a que obteve 

melhor pontuação média (3,8 pontos), em conjunto com a dimensão organização e 

quantidade de trabalho. Em particular, os alunos acham que os professores são 

extremamente bons a explicar-lhes a matéria (questão 18: 4,0 pontos), o que é um 

excelente resultado, pela forma enfática como a questão está formulada. Também 
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acham, em média, que nesta disciplina tenta-se realmente obter o melhor da parte de 

todos os estudantes (questão 26: 3,9 pontos) e, embora com uma pontuação média mais 

baixa, que os professores trabalham arduamente no sentido de tornar atraente esta 

disciplina para os estudantes (questão 26: 3,6 pontos). É um reconhecimento importante 

do esforço dos professores, particularmente por que esta questão está formulada de 

modo bastante enfático, com o uso deliberado do advérbio arduamente. 

A dimensão avaliação permanente ficou no grupo das segundas melhor 

pontuadas, juntamente com a dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos 

(ambas com uma pontuação média global de 3,6 pontos). Nesta dimensão, as questões 

8, 12, 21 e 27 obtiveram resultados muito positivos, com pontuações médias superiores 

a 4 pontos. Estes resultados indicam que os alunos não dão excessiva importância à 

memorização para a obtenção de aprovação na disciplina (logo, a generalidade dos 

alunos indicia menor propensão para abordagens superficiais à aprendizagem – ver 

questões 8, 12 e 21) e que os alunos percepcionam a existência de escolha nos modos 

como são avaliados (questão 27). A questão 25 (É possível passar nesta disciplina 

trabalhando arduamente apenas nas vésperas do exame) obteve uma pontuação média 

apenas ligeiramente inferior a 4 (3,8 pontos), embora com o desvio padrão mais elevado 

(1,6). Portanto, apesar do desacordo entre os alunos, a maioria acha que não basta 

trabalhar arduamente apenas nas vésperas do exame, para passar nesta disciplina, o que 

é positivo. As questões 7 e 22, relativas ao feedback que os professores fornecem aos 

alunos, obtêm as pontuações mais baixas desta dimensão. A questão 7 (Os professores 

desta disciplina dedicam bastante tempo a comentar o trabalho dos estudantes) obtém 

uma pontuação média relativamente baixa (2,7 pontos), o que indica que, para a maioria 

dos alunos, os professores não parecem dedicar bastante tempo a comentar o trabalho 

dos alunos. Ainda pior é a pontuação média da questão 22 (A informação sobre o 

trabalho de cada estudante é fornecida APENAS sob a forma de classificações e notas), 

com 1,9 pontos. Este resultado aponta para grandes falhas ao nível da comunicação com 

os alunos relativamente ao progresso da respectiva aprendizagem, que é essencial para 

que possa haver correcções de problemas que possam ser detectados ao longo do 

semestre. 

A dimensão organização e quantidade de trabalho obteve a melhor pontuação 

média global (juntamente com a já analisada dimensão esforços deliberados no sentido 

do bom ensino): 3,8 pontos. As pontuações dadas nestas questões não variam muito, 

embora a da questão 14 destoe um pouco. Isto significa que a maioria dos alunos não 
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percepciona excesso de trabalho na disciplina (questão 4: 4,2 pontos) e que, apesar de 

haver uma grande dispersão das respostas dos alunos (desvio padrão de 1,4), a maioria 

acha que o volume de trabalho exigido não impede uma compreensão aprofundada dos 

temas estudados (questão 29: 3,8 pontos). Na questão 10 a pontuação média desce 

ligeiramente (3,7 pontos) mas, apesar disso, a maioria dos alunos não percepciona um 

excesso de tópicos no programa, o que confirma as boas pontuações obtidas nas 

questões 4 e 29. Já a questão 14 (Em geral, é-nos dado tempo suficiente para 

compreender as coisas que temos de aprender) começa a aproximar-se do ponto 

intermédio (neutro) da escala, com uma pontuação média de 3,4 pontos. Quando a 

questão é formulada em termos do tempo disponível, os alunos já percepcionam 

algumas dificuldades para compreender o que têm de aprender. 

A dimensão interacção foi a que obteve a segunda pior pontuação média global 

(3,1 pontos), o que acontece porque houve uma grande assimetria de pontuações 

médias. Assim, as boas pontuações médias das questões 3, 15 e 24 (entre 4,2 e 3,9 

pontos) mostram que a maioria dos alunos acha que os professores motivam os alunos a 

darem o seu melhor, que se esforçam para entender as dificuldades que os alunos 

possam ter e que demonstram interesse real naquilo que os alunos têm para dizer. Por 

outro lado, as pontuações médias começam a descer na questão 5 (2,9 pontos). Esta 

questão refere-se à possibilidade de aprendizagem nos dois sentidos: dos alunos, mas 

também do professor. É importante para os alunos perceberem que o professor se 

interessa e até aprende coisas com eles. Tal pode parecer natural, mas não é essa a 

experiência normal dos alunos. Este resultado está em aparente contradição com o da 

questão 24 (Os professores não demonstram interesse real naquilo que os estudantes 

têm para dizer – 3,9 pontos), já analisada. A questão 17 (Os professores desta disciplina 

dão normalmente informação acerca de como os estudantes vão progredindo), obteve 

uma pontuação média ainda mais baixa (2,1 pontos), que indica que a maioria dos 

alunos acha que os professores desta disciplina não dão normalmente informação acerca 

de como os estudantes vão progredindo, o que é imprescindível para os alunos poderem 

auto-regular a sua aprendizagem. Finalmente, a pior pontuação média de todo a 1ª parte 

do QEAME pertence à questão 23 (1,3 pontos), pelo que não restam dúvidas (todos os 

alunos pontuaram esta questão com apenas 1 ou 2 pontos) que não há discussão entre 

professores e alunos acerca do modo como estes aprendem na disciplina em análise. 

Novamente, este resultado indicia falta de comunicação com os alunos acerca de 

questões importantes para a sua aprendizagem. Em resumo, estes resultados mostram 
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que os alunos avaliam positivamente a qualidade da mediação efectuada pelos 

professores, em termos de motivarem os alunos e de se preocuparem com as suas 

possíveis dificuldades. No entanto, a percepção dos alunos sobre a informação que os 

professores fornecem acerca da progressão da aprendizagem e sobre a possibilidade de 

discutirem acerca do como vão aprender nesta disciplina é francamente negativa. 

A dimensão estímulo à independência do estudante é a que obtém a pior 

pontuação média global (2,9 pontos), já em terreno negativo. De facto, os alunos 

percepcionam, em média, falta de oportunidades para escolherem assuntos particulares 

que gostariam de estudar, falta de possibilidade de escolha no modo como vão aprender 

nesta disciplina e no trabalho que têm de realizar. Como a organização da disciplina é 

bastante rígida, estes resultados não surpreendem. Apenas surpreende o resultado da 

questão 9, por os alunos conseguirem dar uma pontuação média positiva (3,4 pontos) e 

com pouca dispersão das respostas (desvio padrão de 0,73). No entanto, tal como foi 

referido nos casos anteriores, não é claro qual a interpretação dada pelos alunos à 

expressão “interesses académicos”. Provavelmente, os alunos pensam em interesses 

disciplinares (Física, neste caso), o que pode explicar esta pontuação mais elevada. 

Note-se que esta dimensão corresponde a uma das características importante do ensino 

de qualidade (Ramsden, 1992: 100) e a percepção dos alunos de que há pouco estímulo 

à sua independência nesta disciplina pode ser um problema, embora seja uma opção 

deliberada da parte do regente. 

Na dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos, a pontuação média 

global é positiva (3,6 pontos, idêntica à da dimensão avaliação permanente, já 

analisada). As pontuações médias são mais elevadas nas questões 6, 19 e 28 (entre 4,0 e 

3,6 pontos). Os alunos pensam ter uma ideia clara da direcção a seguir e do que lhes é 

exigido nesta disciplina, acham que os objectivos gerais e específicos da disciplina são 

fornecidos de modo claro e têm a percepção de que os professores desta disciplina 

tornam claro desde o início o que esperam dos estudantes. Particularmente curioso é 

que, apesar da dispersão das respostas, os alunos tendem a achar que os objectivos 

gerais e específicos da disciplina são fornecidos de modo claro. No entanto, na 

documentação analisada sobre a disciplina e na documentação fornecida aos alunos 

apenas aparecem três objectivos de carácter muito geral (Desenvolvimento de conceitos 

de Mecânica Clássica Newtoniana; Introdução do Princípio Variacional de Hamilton; 

Desenvolvimento de competências no domínio da experimentação e na capacidade de 

raciocínio crítico). Ressalva-se a possibilidade de existir informação adicional na página 
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de Intranet da disciplina (que não foi possível avaliar convenientemente, como já foi 

explicado na secção 5.3.3.3). 

Apesar das pontuações francamente positivas destas questões, a questão 1 já 

apresenta uma pontuação média mais fraca (3,3 pontos), o que significa que nem é 

sempre fácil saber qual o grau de exigência do trabalho que é esperado dos alunos nesta 

disciplina (pelo menos para alguns deles). O que é confirmado pela pontuação média 

ainda mais baixa (3,1 pontos) da questão 13 (É frequentemente difícil descobrir o que é 

esperado de nós nesta disciplina). 

Desta análise ressaltam alguns aspectos que a maioria dos alunos 

percepcionaram como mais fortes: os esforços deliberados no sentido do bom ensino, 

a organização e quantidade de trabalho, os objectivos e padrões claros e bem 

definidos, e a avaliação permanente (dimensões com pontuações médias superiores a 

3,5 pontos). 

Por outro lado, os alunos assinalaram alguns pontos fracos, designadamente em 

termos de comunicação entre professores e alunos, nomeadamente sobre a progressão 

das aprendizagens, e da falta de estímulo à sua independência. Isto reflecte-se nas piores 

pontuações médias da dimensão interacção (média = 3,1 pontos) e, em particular, da 

dimensão estímulo à independência do estudante (média = 2,9 pontos). 

 

5.3.3.7. Resultados da 2ª parte do QEAME e do QP-AEA 

No início da 2ª parte do QEAME e no QP-AEA eram feitas perguntas acerca da 

organização da disciplina e do modo como ela foi ensinada ao longo do semestre. O 

QEAME foi respondido por 9 alunos, como já foi referido, e o QP-AEA pelo regente, 

que contou com a colaboração dos docentes que leccionaram as aulas teórico-práticas. 

Na tabela 5.7.1 mostram-se os resultados correspondentes, analisando-se em 

seguida as respostas dadas, questão a questão, confrontando as respostas dos alunos 

com a do professor, sempre que tal se justifique. 

 
Tabela 5.7.1: Resultados da 2ª parte do QEAME do caso G (questões 30 a 38) 

30. frequenta/utiliza (escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad.
T 9 3,9 3 5 0,9 
TP 9 4,6 4 5 0,5 
Lab 9 4,9 4 5 0,3 
Atend 9 1,8 1 3 0,8 
e-mail 7 1,0 1 1 0,0 
31. exemplos do dia-a-dia (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 9 4,6 4 5 0,5 
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TP 9 4,2 3 5 0,7 
Lab 9 2,9 1 5 1,5 
Atend 9 2,8 1 5 1,8 
32. distinção explícita entre entidades conceptuais 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad.

T 9 4,7 4 5 0,5 
TP 9 4,7 4 5 0,5 
Lab 9 3,0 1 5 1,2 
Atend 8 3,3 1 5 1,9 
33. actividades experimentais com protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 8 1,0 1 1 0,0 
TP 8 1,0 1 1 0,0 
Lab 9 4,9 4 5 0,3 
Atend 8 1,5 1 5 1,4 
33. actividades experimentais sem protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 8 1,1 1 2 0,4 
TP 8 1,0 1 1 0,0 
Lab 8 1,1 1 2 0,4 
Atend 8 1,0 1 1 0,0 
34. experiências realizadas pelos estudantes, em grupos 
(sim/não) N sim    

T 9 0,0    
TP 9 0,0    
Lab 9 1,0    
Atend 9 0,0    
Experiências realizadas pelos estudantes, individualmente (sim/não) N sim    
T 9 0,0    
TP 9 0,0    
Lab 9 0,1    
Atend 9 0,0    
Experiências realizadas pelo professor (sim/não) N sim    
T 9 0,2    
TP 9 0,1    
Lab 9 0,2    
Atend 9 0,0    
35. enquadramento em temas ou contextos (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 9 4,7 4 5 0,5 
TP 9 4,4 4 5 0,5 
Lab 9 3,2 1 5 1,4 
Atend 9 2,7 1 5 1,7 
36. resolução de problemas (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 9 1,8 1 5 1,6 
TP 8 4,0 2 5 1,2 
Lab 9 2,7 1 5 1,9 
Atend 8 2,8 1 5 1,9 
36.1 resolução de problemas pelo professor (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 9 3,4 2 5 1,3 
TP 9 4,8 4 5 0,4 
Lab 9 1,4 1 5 1,3 
Atend 8 3,4 1 5 2,0 
37. Problemas de “final de capítulo” (sim/não) N sim    
T 9 0,3    
TP 9 1,0    
Lab 9 0,0    
Atend 7 0,6    
Problemas de aplicação directa de fórmulas (sim/não) N sim    
T 9 0,7    
TP 9 0,8    
Lab 9 0,0    
Atend 7 0,4    
Problemas relacionados com situações reais (sim/não) N sim    
T 9 0,8    
TP 9 0,9    
Lab 9 0,2    
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Atend 7 0,3    
38. Discussões e debates só entre os estudantes (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 9 1,7 1 4 1,1 
TP 9 1,9 1 4 1,2 
Lab 9 1,6 1 3 0,9 
Atend 8 1,6 1 4 1,2 
Discussões e debates entre os estudantes e o professor (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad.
T 9 1,6 1 3 0,9 
TP 9 2,0 1 4 1,3 
Lab 9 1,8 1 3 1,0 
Atend 8 1,8 1 4 1,2 

 

A questão 30 (a primeira parte do QEAME terminou na questão 29) é relativa à 

utilização por parte dos alunos dos diversos tipos de aulas e modos de comunicar com o 

professor. Os alunos questionados revelam uma grande utilização ou frequência das 

aulas práticas (de laboratório) e teórico-práticas (TP), com uma resposta média entre o 

sempre e o quase sempre (média de 4,9 e 4,6, respectivamente). Já a frequência das 

aulas teóricas é ligeiramente menor, embora os alunos continuem a referir um 

utilização/frequência entre em cerca de metade e quase sempre (média = 3,9). 

Ainda relativamente à questão 30, os alunos referem, em média, utilizar entre 

raramente e nunca os períodos de atendimentos de alunos (média = 1,8) e nunca o 

correio electrónico do professor (média = 1,00). Já o professor refere disponibilizar 

sempre aulas teóricas, práticas, TP e períodos de atendimento. Não responde 

relativamente à disponibilização do correio electrónico. 

A questão 31 pretende determinar se o professor da disciplina usa exemplos do 

dia-a-dia quando aborda os assuntos que está a ensinar, nas diferentes actividades 

lectivas. Os alunos afirmam que o professor o faz entre quase sempre e sempre nas 

aulas teóricas (média = 4,6) e nas aulas TP (média = 4,2). Nas aulas práticas e nos 

períodos de atendimento, os alunos referem que o professor usa exemplos do dia-a-dia 

quando aborda os assuntos que está a ensinar entre raramente e em cerca de metade das 

ocasiões (respectivamente, média de 2,9 e 2,8). 

Já o professor refere que usa exemplos do dia-a-dia quase sempre em todas as 

(teóricas, práticas e TP) e também nos períodos de atendimento, o que difere 

substancialmente das respostas dadas pelos alunos apenas no caso das aulas práticas e 

dos períodos de atendimento de alunos. Como as aulas práticas não foram leccionadas 

pelo regente, é difícil comentar esta discrepância. No entanto, pode dar-se o caso de os 

docentes terem dado respostas ao regente em que sobreavaliaram este item ou então o 

próprio regente ter feito uma estimativa errada com base nos dados que tem sobre a 

leccionação das aulas práticas. Relativamente aos períodos de atendimento, os alunos 
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inquiridos responderam na questão 30 que os utilizam nunca ou raramente, pelo que as 

respostas relativas a esta componente lectiva assentam numa experiência muito reduzida 

por parte dos alunos, o que explicará as divergências entre as respostas destes e as do 

regente. 

Na questão 32, os alunos referem que o professor distingue explicitamente entre 

conceitos, leis, princípios ou outras entidades conceptuais entre quase sempre e sempre 

nas aulas teóricas e nas aulas teórico-práticas (respostas com a mesma média: 4,7). 

Relativamente às aulas práticas, as respostas dos alunos tendem para em cerca de 

metade das ocasiões (média = 3,3), enquanto relativamente aos períodos de atendimento 

a resposta média é exactamente em cerca de metade das ocasiões (média = 3,0). O 

professor, por seu lado, refere que faz esta distinção explícita sempre nas aulas nos 

períodos de atendimento e quase sempre nas restantes aulas (teóricas, TP e práticas). A 

principal discrepância ocorre novamente relativamente às aulas práticas e aos períodos 

de atendimento, pelo que se mantém válida a apreciação feita à questão anterior. 

Na questão 33, os alunos dizem que nunca (média = 1,0) são realizadas 

actividades experimentais com protocolo nas aulas teóricas nem nas aulas TP (média = 

1,0). Nos períodos de atendimento, os alunos referem a realização de actividades 

experimentais com protocolo entre nunca e raramente (média = 1,5), mas estas 

respostas devem ser interpretadas com cautela (ver comentários às respostas na análise 

da questão 31). Já nas aulas práticas os alunos referem que são realizadas actividades 

experimentais com protocolo entre quase sempre e sempre (média = 4,9). Estas 

respostas coincidem com as do regente, que afirma que são sempre realizadas 

actividades experimentais com protocolo nas aulas práticas e apenas nestas. 

Relativamente à realização de actividades experimentais sem protocolo, os 

alunos referem que ocorreram entre raramente e nunca nas aulas teóricas e nas aulas 

práticas (média = 1,1) e nunca nas aulas TP e nos períodos de atendimento. O professor 

refere que são realizadas raramente actividades experimentais sem protocolo nas aulas 

teóricas, nas aulas TP e nos períodos de atendimento. As divergências entre as respostas 

do regente e as dos alunos são curiosas. Tirando o caso dos períodos de atendimento 

(em que, como já se viu, as opiniões dos alunos podem não ser convenientemente 

baseadas) é estranho que os alunos não refiram a realização de actividades 

experimentais sem protocolo nas aulas TP e refiram nas aulas práticas. Novamente, 

pode acontecer que os docentes das aulas práticas e TP tenham dado informações 

erróneas ao regente. 
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A questão 34 diz respeito ao modo como as actividades experimentais eram 

realizadas nos diversos tipos de aulas. Os resultados, traduzidos em percentagem, 

constam da tabela 5.7.2. 

 
Tabela 5.7.2: Resultados da questão 34 do QEAME (caso G) 

Actividades 
experimentais realizadas 

Pelos alunos, em grupos Pelos alunos, 
individualmente 

Pelo professor 

Aulas T 0% 0% 22% 

Aulas TP 0% 0% 11% 

Aulas práticas 100% 11% 22% 

 

O regente, por sua vez, refere que nas aulas práticas as experiências são todas 

realizadas pelos alunos, em grupos, e nas aulas teóricas, TP e nos períodos de 

atendimento apenas o professor realiza experiências. Curiosamente os alunos divergem 

ligeiramente: um aluno indica que nas aulas práticas também realiza experiências 

individualmente e dois alunos referem que o professor também realiza experiências 

nestas aulas. Estas respostas podem simplesmente revelar percepções peculiares destes 

alunos, que podem, por exemplo entender eventuais ajudas do professor como 

participação activa ou realização da própria experiência. Já é mais interessante que 

apenas um aluno refira que o professor realiza experiências nas aulas TP e só dois o 

refiram relativamente às aulas teóricas. De facto, é provável que nunca tenha ocorrido 

experiências nas aulas TP e as demonstrações realizadas nas aulas teóricas são tão raras 

que só dois as recordam. Por outro lado, o regente disse em entrevista que algumas 

demonstrações são realizadas usando software de simulação, que os alunos talvez não 

considerem como verdadeiras experiências, uma vez que não ocorre manipulação 

directa. 

Na questão 35 pretendia-se saber se os assuntos abordados nas aulas são 

enquadrados em temas ou contextos ligados à realidade que nos rodeia. Os alunos, em 

média, acham que tal ocorre quase sempre ou sempre nas aulas teóricas (média = 4,7) e 

nas aulas TP (média = 4,4), tendem a responder em cerca de metade no caso das aulas 

práticas (média = 3,2) e entre cerca de metade e raramente no caso dos períodos de 

atendimento (média = 2,7). O professor optou por responder que faz este 

enquadramento quase sempre em todos os tipos de aulas e nos períodos de atendimento 

de alunos. Os alunos são mais conservadores na apreciação relativamente às aulas 

práticas e aos períodos de atendimento, embora seja de recordar mais uma vez que, na 
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resposta à questão 30, os alunos diziam nunca ou raramente utilizar os períodos de 

atendimento. Ainda assim estas respostas são muito curiosas porque na documentação 

analisada sobre esta disciplina não há indicação deste enquadramento em temas ou 

contextos. Provavelmente, o significado de “tema” e de “contexto”, embora 

aparentemente partilhado por alunos e regente, deve ser bastante mais lato no caso em 

análise do que o significado utilizado no nosso enquadramento teórico (ver secção 

2.7.3). 

Os alunos referem que nunca ou raramente resolvem problemas (média = 1,8) 

nas aulas teóricas e que resolvem problemas quase sempre (média = 4,0) nas aulas TP. 

Relativamente às aulas práticas (média = 2,7) e aos períodos de atendimento (média = 

2,8), os alunos indicaram que, em média, resolvem problemas entre raramente e em 

cerca de metade das ocasiões. O regente refere que os alunos raramente resolvem 

problemas nas aulas TP, mas que resolvem sempre problemas nos períodos de 

atendimento. Como já foi sobejamente mencionado, os alunos que responderam a este 

questionário não são frequentadores dos horários de atendimento, pelo que as suas 

respostas carecem de fundamentação. Já a discrepância relativamente às aulas TP é mais 

preocupante, o regente acha que os alunos só raramente resolvem os problemas, 

enquanto os alunos acham que o fazem quase sempre. 

O regente refere que ele próprio raramente resolve problemas nas aulas teóricas 

e, de um modo geral, os professores resolvem sempre problemas nas aulas TP e nos 

horários de atendimento. Os alunos, por seu lado, afirmam que o professor tende a 

resolver problemas em cerca de metade das aulas teóricas (média de 3,4) e dos períodos 

de atendimento de alunos (média = 3,4). Quanto às aulas TP, os alunos referem que o 

professor resolve problemas entre quase sempre e sempre (média = 4,8).  

Relativamente à resolução de problemas pelos professores, as discrepâncias são 

particularmente relevantes nas respostas relativas às aulas práticas (descontando as 

repostas relativas aos períodos de atendimento, pelas razões já apontadas). O regente 

refere que os professores resolvem problemas quase sempre nas aulas práticas, enquanto 

os alunos acham que os professores nunca ou raramente resolvem problemas nestas 

aulas. O mais provável é que o regente tenha entendido esta pergunta em termos de 

resolução de problemas em sentido lato, o que é confirmado pelo facto de na pergunta 

seguinte, quando interrogado sobre o tipo de problemas resolvidos nas aulas práticas, 

não ter respondido. 
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Quanto ao tipo de problemas resolvidos nas aulas teóricas, 33% dos alunos 

refere a resolução de problemas idênticos aos do “final de capítulo” dos livros de texto, 

67% referem a resolução de problemas simples de aplicação directa de fórmulas e 78% 

referem problemas relacionados com situações reais. O professor refere apenas a 

resolução de problemas simples de aplicação directa de fórmulas e de problemas 

relacionados com situações reais, nas aulas teóricas. 

Relativamente às aulas TP, 100% dos alunos referem a resolução de problemas 

idênticos aos do “final de capítulo” dos livros de texto, 78% referem a resolução de 

problemas simples de aplicação directa de fórmulas e 89% problemas relacionados com 

situações reais. O professor menciona a resolução apenas de dois destes tipos de 

problemas, excluindo os de aplicação directa de fórmulas. No entanto, muitos ficaram 

com a percepção que alguns dos problemas (que se confirma serem, de facto, meros 

exercícios) são resolvidos simplesmente substituindo números em fórmulas. 

Relativamente às aulas práticas 22% dos alunos referem apenas a resolução de 

problemas relacionados com situações reais, enquanto o regente não responde. 

Nos horários de atendimento o regente diz que são resolvidos problemas dos três 

tipos mencionados, o que é genericamente confirmado pelos alunos, embora com 

percentagens de resposta baixas. 

Da análise destas questões sobre a resolução de problemas sobressaem alguns 

aspectos relevantes. Por um lado, o regente acha que os alunos resolvem menos 

problemas, designadamente nas aulas TP, do que os alunos referem. Provavelmente, os 

professores resolvem os problemas para a turma, independentemente de alguns alunos 

tentarem fazê-lo por si próprios. Isto resulta duma concepção, dominante neste caso, 

que enfatiza o ensino e o papel do professor sobre a aprendizagem dos alunos. Os 

professores acreditam genuinamente que os alunos aprendem simplesmente vendo fazer, 

não sendo necessário (pelo menos nas aulas TP) que eles também façam. Por outro lado, 

resulta claro que a maior parte dos problemas propostos aos alunos para resolução 

deveriam ser mais apropriadamente designados como exercícios. De facto, a análise da 

documentação recolhida confirma a percepção dos alunos: os problemas das folhas TP e 

dos exames analisados são, na esmagadora maioria, exercícios académicos, típicos, do 

género dos que se encontram no final de cada capítulo na maioria dos livros de texto de 

Física. 

Na questão 38 os alunos referem que as discussões e debates só entre alunos 

nunca ou raramente ocorrem (aulas teóricas, média = 1,7; aulas TP, média = 1,9; aulas 
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práticas, média = 1,6; nos períodos de atendimento de alunos, média = 1,6). O mesmo 

acontece relativamente às discussões e debates entre os alunos e o professor (média 

aulas teóricas = 1,6; média aulas TP = 2,0; média aulas práticas = 1,8; média períodos 

de atendimento de alunos = 1,8). O regente, por seu lado, refere que os alunos discutem 

só entre si quase sempre nas aulas práticas e nos períodos de atendimento e nunca nas 

aulas teóricas e nas aulas TP. É estranha a diferença relativamente às aulas práticas, 

porque os alunos fazem os trabalhos experimentais em grupo e não é realista que não 

discutam entre eles. Por outro lado, pode dar-se o caso dos professores assumirem que 

os discutem entre si, mas como os protocolos são altamente prescritivos a discussão 

torna-se desnecessária. Já no caso das discussões entre professor e alunos, o regente 

refere que ocorrem em cerca de metade das aulas teóricas, quase sempre nas aulas TP, e 

sempre nas aulas práticas e nos períodos de atendimento de alunos. Aqui os alunos estão 

em franco desacordo com o regente, o que reforça a ideia de que a interactividade nas 

aulas é muito reduzida, quer entre alunos (praticamente inexistente), quer entre estes e 

os professores. No entanto, os professores parecem tão centrados no seu papel, que não 

se apercebem que aquilo que pensam ser discussões com os alunos, são vistas por estes 

de modo totalmente diferente. Isto contribui para explicar a pontuação média 

relativamente baixa obtida na dimensão interacção na 1ª parte do QEAME (a 2ª mais 

baixa dentre as seis dimensões, como se viu). 

 
Tabela 5.7.3: Resultados da 2ª parte do QEAME do caso G (questões 39 a 48) 

39. estuda sozinho (escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 
  9 4,0 2 5 1,2 
39.1. acompanhado N     
Colegas curso 3     
Colegas outros cursos 5     
Colegas outras Universidades 0     
Aulas compensação 0     
40. relaciona com situações do seu dia-a-dia 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

  9 3,8 2 5 1,3 
40.1. objectivo N     
Compreender melhor a realidade 8     
Lidar melhor com situações do dia-a-dia 4     
Melhor compreensão da Física 8     
41. iniciativa de realizar experiências 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

  9 2,0 1 4 1,2 
41.1. objectivos N     
Aprofundar conhecimentos 2     
Confirmar informação 2     
Visualizar fenómeno 3     
42. formular questões e colocá-las ao professor N Média Min Max Desv.Pad. 
T 9 1,6 1 3 0,7 
TP 9 3,1 2 5 1,3 
Lab 9 2,3 1 5 1,6 
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Atend 8 3,1 1 5 1,9 
43. Articulação entre conteúdos da disciplina 
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

  9 3,8 3 5 0,7 
Articulação com conteúdos de outras disciplinas
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

  9 2,8 2 3 0,4 
44. Estratégias de estudo utilizadas (frequência)
(escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 

Resolução de exercícios 9 4,3 3 5 0,9 
Livros adoptados 9 3,7 1 5 1,2 
Recolha de apontamentos 9 4,3 1 5 1,3 
Leitura apontamentos 9 4,4 3 5 0,7 
Elaboração de esquemas 9 3,0 1 5 1,2 
Elaboração de resumos 9 3,0 1 5 1,5 
45. Relevância da disciplina (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
Futuro desempenho profissional 9 4,9 4 5 0,3 
Formação social e cultural 9 3,9 3 5 0,8 
46. Memorizar intensamente (escala de 1 a 5) N  Média Min Max Desv.Pad. 
  9 1,7 1 3 0,9 
47. Compreendeu o essencial (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
  9 4,1 3 5 0,6 
48.1. Critérios de avaliação (sim/não) N % sim    
Claramente explicitados 9 100    
Discutidos com os alunos 9 11    

 

Relativamente ao modo de estudar, os alunos referem que, em média, estudam 

quase sempre sozinhos (média = 4,0). Quando estudam acompanhados, três alunos 

referem estudar com colegas do mesmo curso e cinco com colegas de outros cursos 

(note-se que as respostas não são exclusivas). Este pode ser um indicador de que esta 

disciplina não contribui para o desenvolvimento de capacidades de trabalho cooperativo 

e em equipa, mesmo apesar do trabalho experimental ser em grupo. 

A maioria refere tentar relacionar o que estuda nesta disciplina com situações do 

seu dia-a-dia, entre cerca de metade e quase sempre (média = 3,8). Oito alunos referem 

que tentam relacionar o que estudam nesta disciplina com situações do seu dia-a-dia 

para compreender melhor a realidade, quatro para lidar melhor com as situações do dia-

a-dia e oito referiram como objectivo compreender melhor a Física (novamente, as 

respostas não são exclusivas). 

Já relativamente a tomar a iniciativa de realizar experiências sobre assuntos que 

estão a estudar, os alunos referem que tal ocorre raramente (média = 2,0). Quando 

realizam estas experiências, os objectivos são aprofundar conhecimentos (em 2 casos), 

confirmar informação lida ou ouvida nas aulas (2 casos) e/ou visualizar um determinado 

fenómeno (3 casos). Novamente, as respostas não são exclusivas. Pode dizer-se que esta 

disciplina não estimula os alunos a procurarem respostas ou a realizarem pequenas 

experiências por si próprios. 

 165



Na questão 42, os alunos referem formular questões e colocá-las ao professor 

entre nunca e raramente nas aulas teóricas (média = 1,6) e raramente nas aulas práticas 

(média = 2,3) e em cerca de metade das aulas TP e dos horários de atendimento de 

alunos (média igual de 3,1). O professor refere que permite sempre que os alunos 

formulem/coloquem questões em todas as aulas e nos períodos de atendimentos. O 

grande contraste entre as respostas dos alunos e as do regente reforça o que foi dito 

sobre a participação dos alunos, aquando da análise da questão 38, sobre a realização de 

discussões e debates nas aulas. O regente pode achar que permite o diálogo, mas ele não 

ocorre de facto com a frequência que seria desejável. 

Os alunos referem que existe entre alguma e muita articulação entre os diversos 

conteúdos leccionados na disciplina (média = 3,8) e entre pouca e alguma com os 

conteúdos de outras disciplinas (média = 2,8). O professor deu respostas mais 

optimistas: acha que existe bastante articulação entre os diversos conteúdos leccionados 

na disciplina e muita com os conteúdos de outras disciplinas. Tal como já foi referido 

relativamente aos casos C e E, é provável que o professor tenha uma visão privilegiada 

destas questões, em particular relativamente à articulação com outras disciplinas do 

curso, porque pode estar a pensar em disciplinas de anos curriculares subsequentes, em 

que os alunos, por serem do 1º ano, provavelmente não pensaram. 

Quanto às estratégias de estudo utilizadas pelos alunos, as mais usadas 

(sempre/quase sempre) são a leitura e a recolha dos apontamentos das aulas (médias de 

4,4 e de 4,3, respectivamente). Seguem-se a resolução de exercícios (média = 4,3), a 

leitura do livro ou livros adoptados ou recomendados (média = 3,7), e, finalmente, a 

elaboração de resumos e a elaboração de esquemas (média = 3,0, nos dois casos). Nas 

respostas a esta questão pode verificar-se que os alunos dão mais ênfase às actividades 

mais tradicionais dos alunos no estudo da Física, concretamente, a recolha e leitura de 

apontamentos das aulas e a resolução de exercícios. É com menor frequência que 

recorrem à leitura de livros de textos e a actividades de elaboração de sínteses e 

esquemas. A ênfase nas actividades de estudo mais tradicionais ocorre, neste caso, em 

detrimento de actividades como as de elaboração de sínteses e esquemas, que seriam 

mais susceptíveis de contribuir para o desenvolvimento da compreensão e estruturação 

dos conceitos. 

Em termos da percepção da relevância da disciplina para o futuro desempenho 

profissional, os alunos tenderam para considerar que tem entre muita e bastante (média 

= 4,9), o que é natural num curso de formação de professores de Física. A percepção da 
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relevância para a formação cultural e social dos alunos fica entre alguma e muita (média 

= 3,9). Curiosamente, o regente deu respostas quase opostas às dos alunos: acha que a 

disciplina tem muita relevância para o futuro desempenho profissional dos alunos e 

bastante para a sua formação cultural e social. O facto de o regente achar que a 

disciplina é mais relevante para a formação cultural e social dos alunos, do que 

propriamente para o seu futuro desempenho profissional é muito curioso. A disciplina 

apresenta uma orientação muito centrada nos conteúdos da Física, sem aparente 

adopção de perspectivas mais abrangentes, por exemplo através de contextos 

tecnológicos, sociais ou ambientais, pelo que se torna difícil perceber estas opiniões do 

regente. 

Na questão 46 perguntava-se se o aluno necessita de memorizar intensivamente 

para aprender o essencial de cada assunto desta disciplina. A resposta média (1,7) foi 

entre nunca e raramente. Este resultado parece confirmar o que se detectou na 1ª parte 

do QEAME, isto é, que os alunos não colocam uma ênfase excessiva na memorização 

para a aprendizagem da Física e indicia, portanto, que as abordagens superficiais à 

aprendizagem talvez não sejam predominantes. Para esta resposta deverá contribuir 

também o formulário que acompanha os testes e exames e que retira parte do trabalho 

de memorização, pelo menos na parte relativa às expressões matemáticas. 

Na questão seguinte, perguntava-se a cada aluno se achava que conseguiu 

compreender o essencial dos assuntos que foram abordados ao longo do semestre nas 

aulas desta disciplina. As respostas tenderam para o quase sempre (média = 4,1), o que 

é muito bom, embora deva reflectir algum excesso de optimismo da parte dos alunos, 

basta pensar que a resposta mais baixa foi 3, que corresponde ao ponto intermédia e, no 

entanto, dos alunos que participaram neste estudo nem todos obtiveram aprovação na 

disciplina. Deve notar-se que os alunos não tinham ainda sido submetidos à avaliação 

final quando responderam a este inquérito. 

A questão 48 está dividida em duas partes. A primeira parte perguntava quais os 

elementos de avaliação que contribuem para a classificação final nesta disciplina. A 

comparação das respostas dos alunos com as dadas pelo professor revela um elevado 

grau de acordo, o que não é de estranhar, porque o sistema de avaliação é relativamente 

simples. 

Na segunda parte, questão 48.1, pretendia-se sabe se os alunos achavam que os 

critérios de avaliação da disciplina são claramente explicitados e discutidos com os 

alunos. A totalidade (100%) dos alunos inquiridos acha que os critérios de avaliação da 
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disciplina são claramente explicitados e 11% acha que foram discutidos com os alunos. 

O facto de existir um aluno que considera que os critérios de avaliação da disciplina 

foram discutidos deve ser um engano. De facto, o próprio regente refere que, embora os 

critérios de avaliação sejam claramente explicitados, eles não foram discutidos com os 

alunos! 

A última questão do QEAME, a questão 49, era completamente aberta, para os 

alunos poderem explicar como sabem que estão preparados para serem avaliados. Um 

aluno optou por não responder e três deram respostas pouco esclarecedoras ou 

irrelevantes. Dos restantes alunos, um respondeu que está preparado depois de ter 

“compreendido toda a teoria e de ter resolvido todos os exercícios”. Dois alunos referem 

também ter de conseguir resolver todos os exercícios propostos. Outro aluno refere 

como condição conseguir “aplicar os conceitos com facilidade”. Por último, um aluno 

refere conseguir “articular os vários conceitos leccionados e resolver situações práticas” 

como condições para se sentir preparado para a avaliação. 

Apenas os dois alunos referidos em último lugar parecem ter concepções de 

aprendizagem mais evoluídas, pois compreendem a necessidade de articular os 

conceitos entre si e de testar competências aplicando os conceitos em situações novas. 

Os restantes dão respostas muito ligadas ao cumprimento de requisitos externos, em 

particular a resolução de todos os exercícios propostos, ou demasiados vagos, como 

compreender a teoria ou aplicar os conceitos com facilidade (à resolução dos exercícios, 

presume-se). Por outro lado, esta atitude predominante relativamente à aprendizagem é 

perfeitamente compreensível, porque a tarefa que os alunos têm de realizar nos teste e 

exames é precisamente resolver exercícios semelhantes aos que lhe foram propostos ao 

longo do semestre nas aulas e nas folhas de exercícios. 

O regente refere que sabe se os alunos estão bem preparados nesta disciplina 

“discutindo com eles nas aulas e no atendimento, nomeadamente através do tipo de 

questões que [os alunos] colocam”. Repare-se que, na clarificação, o regente acaba por 

mostrar que as discussões não o são de facto. Embora a parte inicial da resposta do 

regente indicie que ele obtém feedback discutindo com os alunos, depois clarifica que é 

indirectamente, através do tipo de questões que eles colocam, que se apercebe se eles 

estão ou não bem preparados nesta disciplina. 
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5.3.3.8. Testes aos estudantes 

No estudo do caso presente (caso G), o pré-teste (ver anexo 5.6) e o pós-teste 

(ver anexo 5.7) apresentam uma estrutura idêntica, incidindo sobre o campo conceptual 

da mecânica. 

O pré-teste foi dado aos alunos durante uma aula em Maio de 2002, como um 

teste diagnóstico. O pós-teste foi aplicado cerca de um mês depois. O intervalo entre 

ambos foi muito curto, pelo que não são de excluir eventuais efeitos de memória. Por 

outro lado, os conteúdos relacionados com o movimento de rotação foram leccionados 

muito perto do final do semestre, pelo que seria muito difícil conseguir a colaboração 

dos alunos mais tarde, porque já estariam em plena época de exames. 

Foi explicado aos alunos que estes testes eram meramente diagnósticos, sem 

qualquer impacto na classificação final na disciplina, e destinados a um trabalho de 

investigação com o objectivo de melhorar o ensino. Por tudo isto, era pedido aos alunos 

que identificassem os testes, de modo a permitir comparar o pré e o pós-teste do mesmo 

indivíduo. 

A tabela 5.8 apresenta os resultados, por aluno, em termos do ganho obtido em 

cada questão, do pré-teste para o respectivo pós-teste. Os ganhos nas questões 1 a 3 são 

os ganhos padronizados, calculados pela expressão referida na secção 5.2.1.3 e já 

utilizada no caso C. Na questão 4, o ganho apresentado é o ganho relativo calculado 

com base nos valores das pontuações obtidas no pré e no pós-teste, uma vez que não 

existe uma pontuação máxima absoluta que sirva de comparação. Os valores entre 

parêntesis correspondem à classificação obtida no pré-teste. 

 
Tabela 5.8: Ganhos em cada questão, do pré para o pós-teste (Caso G) 

 Q 1.1. Q 1.2. Q 2.1. Q 2.2. Q 3 Q4 
Valor 
médio 

Aluno 1 -400% (80) 50% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33% -53% 

Aluno 2 0% (0) 0% (50) 25% (0) 25% 0% 33% 14% 

Aluno 3 100% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 67% 28% 

Aluno 4 -400% (80) 73% (25) 0% (80) -100% (50) 25% (0) 33% -61% 

Aluno 5 -150% (80) 50% (0) 0% (0) 25% (0) 17% (10) 33% -4% 

Aluno 6 NA (100) 50% (50) 0% (0) 0% (0) 50% (0) 33% 27% 

Aluno 7 0% (80) 73% (25) 0% (50) 33% (25) 75% 33% 36% 

Aluno 8 0% (25) -33% (25) 25% (0) 25% (0) 25% (0) NA 8% 

Valor médio -121% 33% 6% 1% 24% 38%  

Nota: NA significa que o ganho normalizado não é aplicável. 
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Mais de metade dos alunos apresentaram um ganho global positivo (5 em 8), 

embora dois deles com valores muito baixos (8% e 14%). De um modo geral, pode 

dizer-se que apenas o aluno 7 apresenta ganhos que correspondem a evoluções 

significativas das diversas competências, em particular as de modelização de situações 

físicas e de compreensão das relações entre conceitos. Aliás, é o aluno que apresenta o 

ganho médio mais elevado. Os ganhos médios por questão apontam para evoluções ao 

nível das competências de compreensão de conceitos em situação, de utilização de 

modelos teóricos para fazer previsões e de modelização de situações físicas. O ganho na 

questão 4 não corresponde ao desenvolvimento de competências de estruturação de 

conceitos porque os mapas conceptuais são, tal como nos outros casos já estudados, 

muito incipientes. Por esta razão permanece válido o comentário, referido nesses casos, 

de que a complexidade da tarefa poderá ter levado alguns alunos a não se esforçarem 

muito na elaboração do mapa conceptual, nomeadamente no pós-teste, o que justifica os 

ganhos obtidos (recorde-se que estes valores são ganhos relativos e não padronizados). 

 

5.3.3.9. Resultados escolares 

No ano lectivo 2001/2002, estavam inscritos na disciplina em análise 937 

alunos. No entanto, apenas foram avaliados 647 alunos, dos quais 359 foram aprovados. 

Note-se que estes dados se referem à totalidade dos alunos inscritos na disciplina em 

análise que, no entanto, correspondem a vários cursos e não apenas ao de Ensino de 

Física e Química. 

Relativamente ao número de alunos avaliados, os resultados são relativamente 

bons, com uma taxa de aprovação de 55%. Porém, se for calculada em relação ao 

número de alunos inscritos na disciplina, a taxa de aprovação baixa para 38%. 

Novamente verifica-se um elevado número de alunos que não se apresentam à 

avaliação e que, provavelmente, não frequentaram a disciplina ao longo do semestre. 

Para além de conseguir que os alunos que chegam à avaliação consigam bons 

resultados, era essencial conseguir aumentar o número dos que lá chega. 

No caso concreto dos 10 alunos que participaram neste estudo (todos do curso de 

Ensino de Física e Química), 7 foram aprovados e 3 reprovados. Deve realçar-se que 

estes alunos optaram todos por fazer a componente teórica da disciplina por avaliação 

periódica, isto é, dividida em três testes ao longo do semestre, em vez de apenas um 

exame final. É de salientar que estes alunos obtiveram notas razoáveis: 15, 13 (dois 
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alunos), 11 (três alunos) e 10 valores. Mesmo os reprovados não tiveram notas 

excessivamente baixas (6, 7 e 8 valores). 

 

5.4. Discussão e conclusões 

No final do capítulo 4 colocou-se a questão de qual seria o impacto das práticas 

de ensino na qualidade das aprendizagens e no sucesso escolar. O estudo mais 

aprofundado de três casos, reportado no presente capítulo, permitiu obter mais 

informação, para tentar responder a esta pergunta. 

A primeira observação é que há um número muito elevado de alunos que não se 

apresentam à avaliação nas respectivas disciplinas. Os valores relativos aos casos sobre 

os quais foi possível obter estes dados (isto é, 9 dos 12 iniciais – ver tabela 5.9) apontam 

para que sejam avaliados, em média, apenas cerca de 54% dos alunos inscritos. 

Dos três casos estudados neste capítulo, apenas o caso G apresentou um valor 

superior, tendo sido avaliados 69% dos alunos inscritos na disciplina. No entanto, deve 

ter-se em conta que estes dados se referem à globalidade da disciplina, o que envolve 

alunos de outros cursos, para além dos de Ensino de Física e Química (EFQ). Nos casos 

C e E foram avaliados, respectivamente, 44% e 41% dos alunos inscritos. 

 
Tabela 5.9: Dados sobre os resultados escolares 

 

Caso 

C 

Caso 

E 

Caso 

G* Média de 9 casos** 

Inscritos 25 105 937  

Avaliados 11 43 647  

Aprovados 9 32 359  

Reprovados 2 11 288  

Aprovados/Inscritos 36% 30% 38% 32% 

Aprovados/Avaliados 82% 74% 55% 58% 

Avaliados/Inscritos 44% 41% 69% 54% 

* Estatísticas globais da disciplina, não apenas dos alunos de EFQ. 
** Só foi possível obter dados relativos a 9 dos 12 casos estudados originalmente. 
 

Estes números revelam um problema que é difícil de diagnosticar e que não foi 

estudado nesta investigação. No entanto, é um problema importante do ponto de vista 

institucional. Ignorar a baixa participação na avaliação em certas disciplinas, 

principalmente sem compreender as razões por que tal acontece, apenas contribui para 
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eternizar o problema do insucesso escolar nessas disciplinas. Note-se que a elevada 

participação na avaliação no caso G resulta, pelo menos em parte, do esforço da 

respectiva instituição na criação de boas condições para o ensino e a aprendizagem. 

Portanto, as instituições devem abordar explicitamente este problema, tentar 

compreendê-lo e procurar soluções no que estiver ao seu alcance, nomeadamente 

garantido boas condições de trabalho a alunos e professores (em termos de condições 

materiais, mas também de ambiente organizacional). 

Existem outros factores que podem condicionar a decisão dos alunos de se 

apresentarem ou não à avaliação na disciplina. Alguns alunos podem ter desistido de 

estudar ou mudado de curso, factores que se devem essencialmente a escolhas do 

próprio aluno. Estas ocorrências são normais, mas não explicam a elevada proporção de 

alunos que não se apresenta à avaliação (cerca de metade dos inscritos, em média). 

Outro problema pode estar relacionado com a má fama das disciplinas de Física (que 

resulta num processo de realimentação negativa difícil de quebrar: como a disciplina é 

muito difícil, não vale a pena tentar frequentá-la, logo poucos alunos aprovam, o que 

demonstra a dificuldade). Note-se que esta fama pode ou não ser justificada. O facto é 

que os alunos se influenciam mutuamente ao conversarem sobre assuntos como a 

dificuldade de obter aprovação em certas disciplinas ou ao expressarem opiniões 

negativas sobre determinados professores, o que pode condicionar a decisão de 

frequentar determinada disciplina e tentar obter aprovação. Este fenómeno tem um 

impacto provavelmente maior sobre os “caloiros”, que são mais inexperientes e mais 

susceptíveis a este tipo de influência por parte de alunos mais veteranos. 

No entanto, este efeito de criação de uma reputação em torno de uma disciplina 

e/ou de um professor pode ser influenciado pelos próprios professores. Para tal é 

necessário algum esforço no sentido conduzir um ensino de qualidade e desmistificar a 

dificuldade da Física (dificuldade que é real, mas não intransponível para a maioria dos 

mortais). Se a opinião dos alunos que frequentam a disciplina for favorável, outros 

alunos poderão sentir-se tentados a frequentá-la e experimentar por si, em vez de 

confiarem nas opiniões de terceiros. Este efeito foi comprovado na intervenção 

didáctica, que se descreve no capítulo 6. Os alunos aperceberam-se das alterações na 

disciplina (mudança de professor, de programa e de sistema de avaliação) e, em 

particular muitos repetentes, decidiram tentar a experiência, na maioria dos casos com 

sucesso. 
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Voltando aos resultados escolares obtidos nos 9 casos estudados, verifica-se que 

foram aprovados, em média, 32% dos alunos inscritos. Nos três casos estudados em 

detalhe neste capítulo, os valores oscilam entre 30 e 38%. Se a taxa de aprovação for 

calculada relativamente ao número de alunos avaliados (em vez do número de alunos 

inscritos), os valores sobem para 58% (média geral dos 9 casos) e para os casos C, E e 

G, respectivamente, 82%, 74% e 55%. Embora os dados do caso G não se reportem 

apenas aos alunos do curso de EFQ, é neste caso que há a mais baixa taxa de aprovação 

relativamente ao número de alunos avaliados. Importa referir que, relativamente aos 10 

alunos do caso G que participaram de algum modo neste estudo (todos do curso de 

Ensino de Física e Química), 7 foram aprovados e 3 reprovados. Isto corresponde a uma 

taxa de aprovação de 70% relativamente ao número de alunos avaliados e estaria 

bastante mais próxima da dos casos C e E. 

No entanto, o caso G é, dos três estudados em detalhe, o que tem a taxa de 

aprovação mais elevada, quando calculada relativamente ao número de alunos inscritos 

na disciplina. Isto explica-se porque é também o caso que tem a maior percentagem de 

alunos avaliados relativamente aos inscritos. 

Uma vez que nesta investigação não se obteve informação que permita saber as 

razões por que os alunos não se apresentaram à avaliação (não se sentiram preparados, 

desistiram durante o semestre, não frequentaram nenhumas aulas da disciplina?). Assim, 

aparentemente, o ensino que produziu melhores resultados escolares, dos três casos 

estudados em detalhe, foi o do caso C (em que aprovaram 82% dos alunos avaliados), 

seguido do caso E (aprovaram 74% dos alunos avaliados) e, finalmente, o caso G 

(aprovaram 55% dos alunos avaliados). No entanto, como já se discutiu na secção 1.2, o 

sucesso não deve ser aferido apenas em termos dos resultados escolares, mas deve levar 

em conta as aprendizagens efectuadas pelos alunos, nomeadamente em termos de 

desenvolvimento de capacidades e de competências, e a satisfação dos alunos com a sua 

experiência de aprendizagem. 

Seguidamente far-se-á uma breve comparação dos três casos estudados neste 

capítulo, em termos de: 

• Currículo (currículo em acção, avaliação e percepções dos alunos); 

• Envolvimento e satisfação dos alunos no processo de aprendizagem; 

• Aprendizagens (desenvolvimento de capacidades e de competências) 

Da análise mais aprofundada destes três casos, podemos salientar que mesmo 

pequenas mudanças numa disciplina podem ter grandes impactos nos resultados 
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escolares, embora não necessariamente no desenvolvimento de competências (ver 

tabelas 5.9 e 5.10, respectivamente). 

 
Tabela 5.10: Percentagem de alunos que apresentam ganhos nos testes conceptuais 

Questão Competências Caso 
C 

Caso 
E 

Caso 
G 

1.1. Representação gráfica; compreensão de conceitos em situação 50% 38% 13% 
1.2. Compreensão de conceitos em situação; explicitação de modelo teórico 17% 19% 63% 
2.1. 17% 19% 25% 
2.2. Explicitação de modelo teórico e utilização para efectuar previsões 0% 13% 50% 
3 Modelização de situação real e efectuar previsões 0% 6% 63% 
4 Identificação e estruturação de relações entre conceitos 17% 19% 88% 

 

É o que acontece no caso E, em que as alterações foram introduzidas 

essencialmente no modo como a avaliação é feita (no regime de avaliação contínua), 

mas que têm fortes implicações no modo como os alunos abordam a sua aprendizagem 

nesta disciplina, particularmente devido à capacidade formativa da mediação levada a 

cabo neste processo pelo regente da disciplina. Este é o factor chave do sucesso neste 

caso. Apesar do currículo desta disciplina ser muito tradicional (fechado, com tarefas 

propostas aos alunos pouco diversificadas e de carácter muito académico, sem 

contextualização aparente), ele apresenta uma elevada coerência interna, nomeadamente 

o alinhamento entre o que é ensinado e o que é avaliado. Os alunos no regime de 

avaliação contínua beneficiam da mediação adicional que o regente desenvolve nas 

entrevistas com os alunos, que os ajuda muito a compreender o que têm de aprender e 

como. No entanto, esta mediação contribui para o desenvolvimento de competências 

muito especificas, de cariz académico (como a resolução de exercícios), o que explica o 

pouco desenvolvimento de competências de nível mais elevado nos testes conceptuais. 

No caso C ocorre algo completamente diferente. O currículo idealizado está 

estruturado levando em conta a contextualização dos conteúdos (referida pelo regente 

nas entrevistas e confirmada pelas respostas dos alunos às questões 31 e 35 do 

QEAME), a tentativa de articular a aprendizagem conceptual com a resolução de 

problemas e as actividades diversificadas levadas a cabo nas aulas teóricas (referidas 

nas entrevistas com o regente), a interactividade elevada nas aulas (verificada nas 

respostas dos alunos às questões 38 e 42 e na pontuação média elevada da dimensão 

interacção do QEAME) e o trabalho experimental sem protocolo e sem restrições 

rígidas de limite de tempo de execução (confirmado na questão 33 do QEAME). No 

entanto, o currículo praticado apresenta algumas deficiências que contribuem 
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decisivamente para reduzir a possibilidade dos alunos desenvolverem competências de 

nível mais elevado, como as de estruturação dos conceitos, de utilização de modelos 

tóricos e de modelização de situações físicas. Estas deficiências devem-se ao excesso de 

tópicos que o programa da disciplina contempla, que obriga a um ritmo muito elevado. 

Este problema levou a que o tema sobre o qual incidiam os testes conceptuais 

(electricidade) fosse abordado em último lugar, em apenas uma ou duas aulas e 

praticamente sem componente experimental (o único trabalho foi a “determinação da 

resistência eléctrica de um condutor óhmico”, não sendo abordados os circuitos 

eléctricos de corrente contínua, que eram o ponto essencial dos testes aplicados aos 

alunos). Como seria de esperar, uma abordagem tão superficial do tema não permitiu o 

desenvolvimento de uma boa compreensão e estruturação deste campo conceptual por 

parte dos alunos. Este é, de facto, o maior problema do currículo desta disciplina, aliás 

reconhecido pelo regente e pelos próprios alunos. Estes percepcionaram que o programa 

tenta cobrir demasiados tópicos e que, em geral, não lhes é dado tempo suficiente para 

compreender as coisas que têm de aprender (ver comentários sobre as questões 10 e 14 

do QEAME no inicio desta secção). Na entrevista inicial com o regente, quando 

questionado sobre o modo como tinha sido estabelecido o programa, este referiu que 

não o tinha elaborado, que já vinha de há alguns e que gostaria de o alterar, reduzindo-

lhe a extensão e adequando-o mais ao curso de Ensino de Física e Química (ver secção 

5.3.1.3). Outro problema deste currículo, parcialmente relacionado com o anterior, tem 

a ver com o envolvimento dos alunos. De facto, é no caso C que os alunos referem 

menor frequência ou utilização das aulas, em particular das teóricas/teórico-práticas 

(recorde-se que não existe separação neste caso). Este dado pode surpreender porque as 

aulas são aparentemente interessantes e a opinião dos alunos é favorável. No entanto, a 

diferença para o caso E não é muito significativa: 0,6 e 0,7 de diferença na média 

(respectivamente nas aulas T e TP; note-se que os alunos tinham bónus na classificação 

por assiduidade às aulas TP). A diferença para o caso G é de 0,3 nas aulas T e de 0,9 nas 

aulas TP. 

No caso G, o ensino continua muito próximo do modelo tradicional, com aulas 

teóricas essencialmente expositivas, aulas teórico-práticas de resolução de exercícios 

puramente académicos, e aulas práticas onde os trabalhos experimentais são guiados por 

protocolos prescritivos e rígidos. As repostas dos alunos no QEAME confirmam isto, 

nomeadamente na questão 33 (sobre o trabalho experimental) e na questão 36 (onde se 

vê que são principalmente os professores que resolvem os exercícios nas aulas teórico-
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práticas). Por isso, compreende-se as pontuações baixas obtidas no QEAME nas 

dimensões estímulo à independência do estudante e interacção. Aliás, as respostas 

dos alunos nas questões 38 e 42 apontam precisamente para a existência de pouca 

interacção nas aulas entre professores e alunos, com os alunos a referirem que as 

discussões e debates só raramente ocorrem e que colocam questões aos professores com 

pouca frequência (ver tabelas 5.7.1 e 5.7.3). 

No entanto, a motivação e envolvimento dos alunos nas actividades lectivas é 

elevada. Eles participam em quase todas ou todas as aulas (ver tabela 5.7.1, questão 30), 

mais do que nos restantes casos (com excepção das aulas teóricas do caso C, 

aparentemente ainda mais participadas). 

Outro dado relevante é a percepção dos alunos relativamente à dimensão do 

QEAME organização e quantidade de trabalho, que só no caso G obtém uma 

pontuação positiva. A disciplina apresenta-se muito bem organizada e estruturada e são 

colocados ao dispor dos alunos diversos tipos de recursos (espaços de trabalho, 

laboratórios, equipamento, software de aquisição e tratamento de dados, software de 

simulação, bibliografia, conteúdos de Internet, etc.), algo que os alunos valorizam 

muito. 

De facto, o caso G é interessante porque mostra que as condições em que o 

ensino e a aprendizagem decorrem (espaços, laboratórios, equipamento, acesso e 

conteúdos Internet, bibliografia e software) e a organização da disciplina são também 

muito importantes, nomeadamente ao nível da motivação dos alunos. No entanto, o 

sucesso pode ficar muito dependente dos alunos se esforçarem e aproveitarem estas 

boas condições, o que talvez não aconteça com a maioria, a avaliar pela taxa de 

aprovação de 55% (relativamente ao número de alunos avaliados). No entanto, não pode 

esquecer-se que a taxa de aprovação no caso G sobe para 70%, se considerados apenas 

os alunos que participaram de alguma forma no estudo (foram aprovados 7 em 10). Este 

valor está mais próximo das taxas de aprovação dos casos C e E (relativamente ao 

número de alunos avaliados - ver tabela 5.9). Um problema é que esta amostra é muito 

reduzida (o total de alunos avaliados é 647), embora estes alunos sejam especificamente 

do curso de Ensino de Física e Química e, por isso, talvez estejam mais interessados e 

motivados para o estudo da Física. 

Além disso, apesar de não ser claro quanto esforço os professores colocam na 

sensibilização dos seus alunos para o aproveitamento destas condições de aprendizagem 

(pode ser parte integrante da mediação efectuada), é de realçar que a própria instituição 
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dispõe de meios para alertar os alunos para os recursos que lhes são disponibilizados e 

para a possibilidade de aprenderem a utilizá-los de modo útil (por exemplo, há formação 

para os alunos relativa à utilização dos meios informáticos e das bibliotecas). Tudo isto 

resulta num ambiente institucional que, provavelmente, adiciona mais alguma coisa em 

termos da motivação dos alunos. 

No caso G verifica-se que os alunos que decidem aproveitar as boas condições 

postas à sua disposição, acabam por desenvolver capacidades e competências a um nível 

superior ao que ocorre nos restantes casos estudados neste capítulo (ver tabela 5.10). 

Em termos gerais, pode concluir-se que são importantes para o sucesso dos 

alunos as condições colocadas ao dispor dos alunos e a organização da disciplina (desde 

os objectivos, à avaliação, passando pelos materiais de trabalho dos alunos, métodos de 

ensino, mediação e pela gestão do currículo na sala de aula). 

É também essencial que os programas das disciplinas não sejam muito extensos. 

Caso contrário, torna-se impossível abordar os diversos tópicos e conceitos em 

contextos diversificados, revisitando-os periodicamente e, portanto, é pouco provável 

que os alunos desenvolvam capacidades e competências, por falta de tempo para 

realizarem actividades de tipos e complexidade variados. 

A mediação efectuada pelo professor tem uma importância crucial. É a chave do 

sucesso em termos de resultados escolares e satisfação dos alunos no caso E, onde 

praticamente tudo o resto permanece inalterado relativamente a uma disciplina 

tradicional de Física Introdutória, com excepção da mediação realizada pelo regente nas 

“entrevistas teóricas” introduzidas no regime de avaliação periódica (ver secção 

5.3.2.3). 
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6. Concepção, implementação, e avaliação dum 
desenho curricular de uma disciplina de Física 
Introdutória 

 

6.1. Introdução 

Tal como foi referido no capítulo 3, a segunda fase da investigação refere-se à 

concepção, implementação e avaliação dum desenho curricular de uma disciplina de 

Física Introdutória. 

Da primeira fase do estudo, relatada nos capítulos 4 e 5, ficou clara a 

necessidade de desenvolver um ensino que contribua para melhorar o sucesso escolar e 

académico, isto é, para melhorar não só a taxa de aprovação, mas também o 

desenvolvimento de capacidades e competências e a qualidade da experiência de 

aprendizagem vivida pelos alunos. Para além disso, os contributos teóricos e as 

experiências didácticas reportadas na literatura permitem fundamentar o desenho 

curricular e orientar a sua implementação, com o objectivo deliberado de alcançar as 

melhorias referidas. Por estas razões, pretendeu-se desenvolver e implementar um 

desenho curricular fundamentado dos pontos de vista epistemológico, didáctico e da sua 

exequibilidade. 

No caso concreto desta fase da investigação, a disciplina para a qual foi 

desenvolvido o desenho curricular é uma disciplina semestral de Física Introdutória, 

designada Física Geral II, leccionada no 2º semestre do 1º ano da Licenciatura em 

Biologia-Geologia (Ensino de), na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). Esta disciplina vem na sequência da disciplina denominada Física Geral I, 

essencialmente dedicada ao estudo da Mecânica Newtoniana e de alguma 

Termodinâmica. 

 

6.2. Objectivos do estudo 

O estudo de investigação-intervenção, que consistiu na concepção, 

implementação e avaliação do desenho curricular, tem três objectivos essenciais: 
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• Melhorar o sucesso escolar, isto é, a taxa de aprovação na disciplina; 

• Obter aprendizagens de qualidade, particularmente em termos do 

desenvolvimento de capacidades e competências relevantes, 

designadamente para a futura profissão dos alunos; 

• Contribuir para uma experiência de aprendizagem que os alunos 

percepcionem como de elevada qualidade. 

 

6.3. Caracterização sucinta da investigação-acção 

O estudo correspondente à intervenção descrita neste capítulo pode caracterizar-

se como sendo investigação-acção (Esteves, 2001). Enquadra-se particularmente bem na 

definição de investigação-acção dada por Cohen e Manion (1994: 186): “a small scale 

intervention in the functioning of the real world and a close examination of the effects of 

such an intervention”. Como refere Corey (1953: 6, citado em Cohen et al., 2000: 227), 

“it is a process in which practitioners study problems scientifically so that they can 

evaluate, improve and steer decision-making and practice”. Para além disso, o modelo 

de investigação-acção desenvolve-se normalmente em ciclos de planeamento, acção, 

observação e reflexão (Lewin, 1946; McKernan, 1991; McNiff, 1992), uma abordagem 

que é consistente com métodos normais de implementação (Kember et al., 1997), isto é, 

com uma implementação em ambiente natural de sala de aula. No caso concreto da 

investigação desenvolvida por nós, o estudo envolveu a identificação de um problema, 

planeamento de uma intervenção, implementação da intervenção e avaliação dos 

resultados (Cohen et al., 2000: 241). 

A possibilidade de realizar uma experiência do tipo laboratorial não foi 

considerada uma opção viável porque a validade das conclusões obtidas a partir deste 

tipo de experiências em ambientes complexos, como o de sala de aula, têm sido postas 

em causa por diversos autores (por exemplo, Parlett & Hamilton, 1977) ao ponto de um 

autor afirmar que “often in educational research, it is simply not possible for 

investigators to undertake true experiments” (Cohen et al., 2000: 214). Uma das razões 

para tal é que é difícil manter constante um conjunto de factores, por vezes vasto, 

durante um longo período de tempo, para além de que é difícil prever todas as variáveis 

que podem ter um impacto relevante e que, portanto, têm de ser controladas (Kember, 

2003). Por outro lado, quase todos os modelos de desenvolvimento de currículos 
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prevêem processos de adaptação iterativa baseada em feedback (por exemplo: Brady, 

1990; Kelly, 1999), o que cria dificuldades acrescidas à implementação de desenhos 

experimentais com controlo. De facto, a introdução de adaptações nas inovações 

planeadas pode invalidar o desenho experimental, porque não é fácil introduzir 

adaptações comparáveis no grupo de controlo (Kember, 2003). 

Outra razão é que as inovações introduzidas no ensino universitário decorrem 

normalmente ao longo de períodos longos, tipicamente um semestre, como é o caso da 

investigação agora em causa. Há, portanto, tarefas fundamentais, como desenhar 

diferentes currículos, separar os grupos (inovação e controlo) e manter constantes as 

diversas variáveis, que se tornam tanto mais difíceis quanto maior for a duração da 

experiência, como refere Kember (2003). Todas estas dificuldades são reconhecidas 

pela comunidade de investigadores em educação, pois como refere o mesmo autor: “If 

researchers producing articles in high class educational journals mostly choose not to 

use experimental designs, it is hard to believe they are appropriate for studies of 

naturalistic innovations in higher education classrooms, which are mostly implemented 

over at least a semester, with subjects who are smart enough to subvert any 

manipulation not in their interests”. 

A questão que se coloca é como recolher então evidências sobre o resultado das 

alterações introduzidas no ensino duma disciplina e a resposta, dada por diversos 

autores (por exemplo: Sandifer & Johnson, 2002; Kember, 2003) é através da 

triangulação de dados obtidos por diferentes meios. Kember sugere a utilização de 

questionários e entrevistas aos alunos, complementados pelas observações e reflexões 

efectuadas pelo professor. 

No caso da presente investigação optou-se por uma variedade ainda maior de 

instrumentos e fontes de informação, com o objectivo de obter informação diversificada 

e, tanto quanto possível, completa sobre a implementação do desenho curricular 

desenvolvido pelo investigador. Segue-se uma enumeração sucinta destes instrumentos 

e fontes. 

A implementação do desenho curricular ao longo do semestre (que será descrita 

em detalhe em secções mais adiante neste capítulo) foi sendo documentada através de 

um diário (o “Diário de Bordo” – ver anexo 6.14), compilado pelo investigador, onde 

são descritos os factos mais salientes de cada aula, bem como observações e 

comentários considerados relevantes (George & Cowan, 1999: 52). 
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Para além disso, procedeu-se à gravação áudio de praticamente todas as aulas 

teóricas (designadas neste desenho curricular por sessões globais). No caso das aulas 

teórico-práticas (designadas neste desenho curricular por sessões tutoriais), optou-se por 

não efectuar a sua gravação devido à reacção adversa da maioria dos alunos. As 

gravações áudio pretendiam servir essencialmente de apoio à memória do investigador, 

como registo a que se pode recorrer para recordar ou precisar detalhes, pelo que não 

eram essenciais como fontes de informação. Para além disso, pretendia-se manter o 

ambiente de aula o mais natural possível (Silva, 1997). 

Para obter informação sobre a qualidade das aprendizagens pode recorrer-se aos 

elementos de avaliação dos alunos, designadamente os projectos por eles produzidos, 

respectiva apresentação e restante documentação produzida pelos alunos e relacionada 

com o trabalho de projecto (plano de trabalhos, relatório intermédio de progresso e 

relatório crítico individual), bem como os testes realizados pelos alunos e os inquéritos 

semanais a que responderam e relativos à sua própria aprendizagem. 

Em termos de informação sobre a percepção dos alunos sobre a sua experiência 

de aprendizagem nesta disciplina, existe informação recolhida através do questionário 

escrito realizado no final do semestre (o QEAME, já referido no capítulo 5) e através de 

entrevistas a uma amostra dos alunos que participaram no estudo. 

Para além disso, há informação que foi sendo recolhida ao longo do semestre, no 

contacto diário e informal com os alunos. Esta informação foi surgindo de uma forma 

não planeada, mas os alunos foram sempre encorajados a discutir os assuntos que 

achassem pertinentes, a fazer comentários e críticas, quer nas aulas, quer fora delas. 

Esta informação permitiu ao professor/investigador obter informação em tempo real 

sobre o modo como os alunos estavam a trabalhar e a percepcionar o currículo, 

complementando em particular a informação recolhida, de um modo mais sistemático, 

através dos inquéritos semanais. Esta informação foi sendo registada no “Diário de 

Bordo”. 

Alguns instrumentos acabaram por fornecer informação que não estava prevista, 

como é o caso do relatório crítico individual (descrito mais adiante), em que se 

pretendia que os alunos fizessem uma análise critica ao trabalho que desenvolveram na 

componente de projecto. De facto, muitos alunos acabaram por generalizar o âmbito do 

relatório, estendendo-o a outras componentes ou ao currículo no seu todo. 
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6.4. Desenho curricular 

6.4.1. Fundamentação do desenho curricular 

A justificação/fundamentação didáctica dos conteúdos programáticos começou 

pela identificação do tipo de temas que os alunos trabalham, tanto na Biologia, como na 

Geologia, e que são passíveis de se abordar do ponto de vista físico. Inicialmente, foram 

ouvidas as opiniões de alguns antigos alunos (a maioria actualmente professores) e da 

Coordenadora do Curso de Biologia-Geologia, através de entrevistas. Esta vertente da 

fundamentação, que pode designar-se por fundamentação externa do currículo, permitiu 

perceber que alguns licenciados em Biologia-Geologia acabam, após frequentarem 

disciplinas mais avançadas de Biologia e de Geologia, por se aperceber que há 

contribuições do conhecimento físico essenciais para a compreensão de certos aspectos 

da Biologia e da Geologia. No entanto, têm muita dificuldade em identificar conteúdos 

específicos. A própria coordenadora de curso revelou alguma dificuldade em lembrar-se 

de temas em que a Física fosse necessária para a compreensão da Biologia. No caso da 

Geologia, já conseguiu recordar mais facilmente alguns temas que necessitam de 

conhecimentos de Física, o que não surpreende por a formação base da docente ser 

precisamente em Geologia. 

Os entrevistados acabaram por conseguir identificar alguns tópicos de Física 

importantes para a Biologia e Geologia, apesar das dificuldades mencionadas. As áreas 

identificadas foram essencialmente no âmbito da Mecânica para o caso da Geologia, e 

da Óptica, Termodinâmica, Mecânica de Fluidos e Electricidade no caso da Biologia. 

Como a Mecânica (incluindo a Mecânica de Fluidos) e a Termodinâmica são 

leccionadas na disciplina de Física Geral I (no 1º semestre do 1º ano), foi 

particularmente difícil discernir zonas de interesse especial para os alunos da Física 

Geral II. No entanto, foi possível determinar algumas: 

• A produção e a transmissão de energia a partir do Sol, a interacção desta 

com a Terra e a sua atmosfera, a utilização/transformação da energia 

pelos seres vivos e pelo Homem em particular. 

• A radiação electromagnética, os seus efeitos e utilização humana. 

• Efeito de estufa, alterações climáticas e poluição. 

• A radiação solar que chega à superfície da Terra, em particular a 

radiação visível: propriedades, visão humana, instrumentos ópticos. 
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• Transformação de energia proveniente de diversas fontes em energia 

térmica ou eléctrica. 

• Transporte e utilização de energia eléctrica; circuitos simples. 

• Física do interior da Terra: campo magnético da Terra, reacções de 

decaimento, energia geotérmica. 

 

6.4.1.1. Justificação social 

A constatação do problema do insucesso escolar nas disciplinas de Física 

Introdutória nas universidades portuguesas, citada no capítulo 1, aliada a uma cada vez 

maior pressão social e política no sentido de valorizar a qualidade pedagógica do Ensino 

Superior obriga a encarar de frente este problema. 

No caso concreto da UTAD, os números compilados pelo respectivo Gabinete 

de Avaliação*, relativos aos anos lectivos de 1998/99, 1999/00 e 2000/01, no universo 

das disciplinas de Física de nível introdutório (num total de 53, entre disciplinas 

semestrais e anuais), leccionadas pelo Departamento de Física aos diversos cursos de 

licenciatura, mostram que: 

• Apenas 7 (em 53) disciplinas apresentaram taxas de aprovação superiores 

a 50%; 

• 13 (em 53) disciplinas apresentaram taxas de aprovação abaixo dos 25%. 

• Para além disso, em 15 das 53 disciplinas apresentaram-se à avaliação 

menos de 50% dos alunos inscritos, o que significa que o problema vai 

para além do insucesso académico em termos de reprovação na avaliação 

final: um número significativo de alunos não chega sequer a submeter-se 

à avaliação. 

Por outro lado, as exigências actuais da vida em sociedade, designadamente a 

necessidade do pleno exercício de uma cidadania informada, obrigam a uma melhoria 

significativa da literacia científica, nomeadamente pelo impacto crescente da ciência e 

da tecnologia no quotidiano de todos, com os problemas morais, éticos, políticos, 

sociais e ambientais que daí decorrem. Assim, torna-se essencial que uma educação de 

nível superior permita a compreensão e uso dos conceitos e métodos utilizados em 

ciência. 
                                                 
* Dados em suporte informático gentilmente cedidos pela Dra. Susana Lisboa, do Gabinete de Avaliação 
da UTAD. 
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O ensino da Física, ao nível introdutório, neste curso, pode ter aqui um papel 

determinante, na medida em que: 

• Contribui para a compreensão da maior parte dos desenvolvimentos 

tecnológicos que têm vindo a entrar no nosso quotidiano, desde as 

telecomunicações móveis até aos lasers usados em praticamente todos os 

dispositivos de entretenimento multimédia (CDs e DVDs, por exemplo); 

• Completa uma formação científica básica abrangente para o curso em 

causa, nomeadamente no âmbito da Biofísica e da Física da Terra. 

 

6.4.1.2. Fundamentação didáctica 

Como tem vindo a ser referido, uma primeira exigência que se coloca a esta 

intervenção didáctica é que tenha exequibilidade prática, isto é, que possa ser posta em 

prática com os meios e constrangimentos organizacionais normais numa instituição de 

ensino. Para além disso, e numa perspectiva de contribuir para a melhoria do sucesso 

académico em disciplinas de Física de um modo mais alargado, pretende-se também 

que outros professores possam utilizar os resultados desta investigação e, 

eventualmente, incorporá-los na sua prática de ensino. 

O conhecimento que os alunos devem construir, através da aprendizagem, 

corresponde a conceitos científicos, que constituem a base de modelos e teorias. A 

discussão sobre a aprendizagem destes conceitos foi analisada na apresentação do 

quadro teórico (capítulo 2). Aí salientou-se que aprender um conceito é necessariamente 

um processo longo e complexo que envolve várias componentes e requer refinamentos 

sucessivos e sem fim, que só podem ser conseguidos usando o conceito em contextos 

diversificados. É, portanto, necessário que o aprendente exerça a sua capacidade de teste 

e experimentação, que use sucessivamente o conceito em contextos diversificados ou 

quando se salienta a importância dos procedimentos e das técnicas. 

A noção de aprendizagem, explorada no capítulo 2, é uma actividade complexa, 

contextualizada, simultaneamente do domínio cognitivo e psicomotor, em permanente 

evolução e com uma forte componente de interacção social. Centrada no conhecimento 

e utilização dos conceitos, a aprendizagem não se reduz a uma actividade puramente 

intelectual. A aprendizagem engloba muito mais, entre outros aspectos, a análise e 

resolução dos problemas mais diversos, a construção e utilização de modelos e a 

experimentação. 
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A aprendizagem dos conceitos científicos ocorrerá como consequência natural 

de estratégias de ensino que dirijam a aprendizagem para a construção e utilização de 

conhecimentos científicos através do tratamento de situações problemáticas abertas. 

Tal como propõem Gil-Pérez et al. (1999), a divisão clássica entre tipos de aulas 

tem de ser superada, porque deixa de ter sentido. 

Há alguns estudos já realizados com sucesso, de implementação de currículos 

com base nestes princípios, designadamente os desenhos curriculares descritos por Silva 

(1997), Koliopoulis e Ravanis (2000) e Martín e Solbes (2001). 

Silva fundamenta, implementa e avalia um currículo semiaberto para uma 

disciplina de Física de um curso de formação inicial de professores do Ensino Básico. 

Koliopoulis e Ravanis apresentam a sucessão, e relacionam, cada unidade 

didáctica com uma situação problemática, com fenómenos físicos e com o conteúdo 

conceptual. 

Martín e Solbes (2001) propõem a organização duma unidade didáctica 

específica assente na concepção da aprendizagem como uma construção de 

conhecimentos por parte do aluno com as características duma investigação dirigida por 

um perito (o professor). O desenho curricular desta unidade baseia-se na concepção de 

que, para além de apresentar os conceitos na sua forma final, deve pôr-se em evidência 

também os problemas que levaram ao surgimento desses conceitos, a sua evolução 

histórica e as potencialidades de cada novo marco conceptual estabelecido. Para além 

disso, a organização prática é feita em torno de programas de actividades e não apenas 

duma lista ordenada de conteúdos, portanto mais próxima da organização em torno de 

situações formativas adoptada nesta intervenção. 

Outra experiência, reportada por Ramsier (2001), incorpora trabalho de projecto, 

desenvolvido essencialmente fora das aulas, combinado com estratégias deliberadas de 

desenvolvimento de aprendizagem activa em sala de aula, nomeadamente métodos de 

trabalho cooperativo e de pares. Neste caso, o currículo implementado visa melhorar a 

compreensão da Física, mas também desenvolver capacidades de valor mais geral, 

como as de comunicação, de trabalho em equipa, de planificação ou de gestão de tempo 

e recursos. 

Como ferramenta para organizar o ensino e a aprendizagem propõem-se a 

elaboração de sequências de situações formativas. Este conceito de situação formativa 

foi analisado no capítulo 2. 
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6.4.1.3. Fundamentação epistemológica 

Para melhor enquadrar a discussão que se segue, há que explicitar a estrutura da 

situação de conhecimento que, tal como é apresentada para o caso da comunidade 

científica em geral (Besnier, 2000), é composta por três elementos: 

1. O(s) sujeito(s) epistémico(s), que podem ser um cientista ou uma 

comunidade científica particular; 

2. O objecto epistémico, que pode ser uma parte da realidade, mais ou 

menos complexa, ou conhecimentos produzidos anteriormente; 

3. A estrutura de relação entre sujeito epistémico e objecto epistémico, que 

se refere ao conhecimento em construção, podendo tratar-se de 

conhecimentos particulares, modelos e/ou teorias gerais. 

A construção de conhecimentos científicos em contexto escolar, como é o caso 

da intervenção didáctica descrita neste capítulo, possui especificidades importantes do 

ponto de vista epistemológico, que se resumem seguidamente com base em Lopes 

(2004: 60-67). 

Uma primeira característica particular da estrutura de relação é a existência de 

três tipos de objectos epistémicos com que os alunos têm de se debater: 

1. Os objectos epistémicos escolares: o conhecimento a aprender, que está 

previamente definido e se materializa nas informações, tarefas, 

experiências, etc. disponibilizadas no contexto escolar. 

2. Os conhecimentos científicos, que estão também previamente 

estabelecidos e que apresentam uma formulação altamente refinada e 

uma elaborada organização lógica, fruto da sua demorada evolução 

histórica. 

3. Os objectos epistémicos de referência dos alunos, que são normalmente 

designados por conhecimentos prévios, mas que vão para além de 

conhecimentos propriamente ditos – podem ser vivências, observações, 

leituras, em grande parte exteriores à escola. 

Outra particularidade, como refere ainda Lopes (2004: 63) é a existência do 

professor/mediador, que intervém na estrutura da relação de conhecimento dispondo os 

objectos epistémicos escolares, mediando as interacções entre os alunos e facilitando o 

próprio processo de construção do conhecimento. 

A natureza da estrutura da relação de conhecimento no caso da aprendizagem 

em contexto escolar é também peculiar, uma vez que as estruturas de relação estão 
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definidas, embora tenham de ser reestruturadas para a sua transposição didáctica de um 

modo eficaz. 

Desta discussão decorre o princípio essencial de que o aluno é o sujeito 

epistémico central da estrutura da situação de conhecimento no contexto da 

aprendizagem escolar. Dito doutro modo, o aluno é o responsável, em última instância, 

pela construção do seu conhecimento científico (Lopes, 2004: 65). Nesta medida, o 

papel essencial do professor é o de mediador desta construção, idealizando objectos 

epistémicos escolares adequados, aferindo a cada momento os progressos do aluno e 

contribuindo com incentivos, correcções e desafios. Esta actuação do professor é 

particularmente eficaz se ocorrer na zona de desenvolvimento próximo do aluno, como 

referido no capítulo 2. Os conhecimentos e competências do aluno desenvolvem-se se, 

num dado momento, se procurar ir um pouco mais além do seu estado actual de 

desenvolvimento. Esta componente de desafio, de pequeno salto no desconhecido 

(embora acompanhado), é essencial para permitir posteriormente a autoconfiança 

suficiente ao aluno para desenvolver de modo cada vez mais autónomo a sua 

aprendizagem. 

Relativamente aos conteúdos concretos a abordar, estes devem estar estruturados 

para facilitar a compreensão da relação entre factos e ideias. Isto só ocorre se houver 

interacção dos alunos com o professor (mediação) e com a realidade física que é objecto 

de estudo. Esta interacção com a realidade física não corresponde necessariamente à 

realização de trabalho laboratorial convencional, podendo consistir em formas 

diferentes de trabalho experimental com manipulação directa ou através da observação 

da manipulação experimental, envolvendo actividade intelectual (previsão de resultados 

e sua discussão). 

 

6.4.2. Objectivos do desenho curricular 

Uma vez que esta investigação se centra no problema do (in)sucesso escolar nas 

disciplinas de Física de nível introdutório leccionadas nas universidades, o objectivo 

essencial é contribuir para o aumento do sucesso nestas disciplinas através duma acção 

ao nível do ensino fundamentada do ponto de vista científico, didáctico, epistemológico 

e social. 

Em termos genéricos, a intervenção didáctica na UTAD, correspondente à 

implementação do desenho curricular, pretende contribuir para a melhoria da literacia 
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científica e da compreensão das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Mais 

especificamente, pretende-se que a intervenção didáctica, na disciplina de Física Geral 

II do curso de Biologia-Geologia da UTAD, permita aos alunos desenvolverem 

competências na compreensão e uso dos conceitos e teorias da Física, nomeadamente 

em contextos tecnológicos, de importância social ou relacionados com a futura 

actividade profissional dos alunos. 

Para além de contribuir com esta experiência para a melhoria da qualidade da 

aprendizagem da Física por parte dos alunos que frequentem esta disciplina, pretende-se 

ainda contribuir para a melhoria da qualidade geral do ensino e da aprendizagem de 

Física, divulgando o conhecimento que se foi acumulando ao longo deste trabalho e 

partilhando a experiência prática de ensino desenvolvida. 

Em última análise, pretende-se dar um contributo para o estudo do insucesso 

escolar nas disciplinas de Física no 1º ano da Universidade e, mais importante, 

implementar e tentar divulgar possíveis soluções para este problema, através da 

melhoria da qualidade do ensino de Física na UTAD. 

 

6.4.3. Competências a desenvolver nos alunos 

Pretende-se que os alunos desenvolvam competências de análise e resolução de 

problemas, quer com base em dados fornecidos, quer com base em actividades 

experimentais. Os problemas abordados na disciplina terão quase sempre um certo grau 

de abertura, o que significa que correspondem tipicamente a situações reais, complexas 

e que requerem alguma modelização. Neste âmbito, pretende-se que os alunos sejam 

capazes de analisar a situação problemática que lhes seja colocada, identificando os 

aspectos essenciais, interpretando convenientemente dados fornecidos ou gerados (em 

particular, através de tabelas e informação gráfica), assumindo simplificações 

necessárias, desenvolvendo modelos e criticando fundamentadamente resultados, 

respostas e opiniões. 

Pretende-se que os alunos compreendam os conceitos básicos da Física 

abordados ao longo do semestre e que sejam capazes de os relacionar e utilizar, 

aplicando estes conhecimentos a problemas relacionados com as restantes ciências, em 

particular as de maior interesse para eles (a Biologia e a Geologia), bem como às 

questões que preocupam a sociedade em geral. 
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Os alunos devem ser capazes de construir explicações científicas para os 

fenómenos e acontecimentos estudados e para outros relacionados, descrevendo-os, 

formulando e apropriando as questões essenciais, formulando hipóteses e representando 

conceptualmente a situação física. 

Em especial, pretende-se que sejam capazes de verificar se uma determinada 

actividade experimental é adequada para responder às questões formuladas, que 

consigam montar o sistema experimental e executar a actividade, que consigam 

mobilizar os conceitos/princípios apropriados para analisar as situações/problemas, que 

realizem os cálculos matemáticos para obter resultados numéricos correctos (quando 

requerido) e que possam fazer estimativas com base em valores aproximados, bem 

como apreciar criticamente os resultados numéricos obtidos. 

Os alunos devem também desenvolver uma visão da ciência que tenha em conta 

as suas limitações em cada momento, apreciando a sua evolução ao longo do tempo, 

assumindo todo o conhecimento científico como uma construção em permanente 

actualização e não como definitivamente estabelecido. 

Outro tipo de competências a desenvolver, de âmbito mais geral, são as 

relacionadas com o trabalho em equipa, a pesquisa e organização de informação, a 

construção de sínteses, a elaboração de textos escritos, a apresentação de trabalhos e a 

análise crítica e autocrítica construtiva do trabalho desenvolvido. 

Mais genericamente, pretende-se contribuir para que os alunos se tornem mais 

informados e críticos relativamente à informação disponibilizada nos media, 

nomeadamente a que tem a ver com assuntos directa ou indirectamente relacionados 

com ciência. Em particular, ao longo do semestre, serão abordadas questões como o 

“buraco de ozono”, o efeito de estufa, os efeitos de diversos tipos de radiação sobre os 

seres vivos, a poluição associada a determinados tipos de produção de energia, entre 

outros, na sequência do tratamento dos vários temas com a intenção deliberada de 

fomentar a reflexão sobre estes temas da actualidade. 

Os alunos são ainda incentivados a desenvolver competências ligadas à 

utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), em particular a 

World Wide Web (WWW) e o correio electrónico. A utilização do correio electrónico é 

incentivada facultando a possibilidade dos alunos entregarem qualquer documento 

escrito (incluindo trabalhos) por esta via e encorajando a comunicação pessoal com o 

professor por este meio. A utilização da WWW assenta em dois vectores: por um lado, 

toda a informação relativa à disciplina é sempre disponibilizada na respectiva página de 
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Internet e, por outro lado, os alunos são encorajados a pesquisar informação na Internet, 

quer relativa a assuntos tratados nas aulas, quer relativa ao trabalho de Projecto. O 

professor disponibiliza-se para fazer o acompanhamento deste trabalho, aconselhando 

endereços de Internet úteis e incentivando a utilização de motores de pesquisa, com o 

cuidado de tentar desenvolver boas técnicas de efectuar as pesquisas e de avaliar a 

qualidade da informação obtida. Para além disso, há mesmo a possibilidade, no âmbito 

do trabalho de Projecto, da criação de conteúdos para publicação na Internet ou em CD-

ROM. 

As competências a desenvolver nos alunos visam, em última análise, contribuir 

para prepará-los para o exercício futuro da sua actividade profissional. Neste sentido, é 

essencial estimular a independência e a autonomia dos alunos, para que sejam 

progressivamente mais competentes nas actividades que têm de desenvolver e capazes 

de aprender por si próprios. Por outro lado, espera-se que a experiência dos alunos nesta 

disciplina seja também importante como exemplo de prática de ensino, nomeadamente 

que esta suscite aos alunos reflexões sobre como ensinar e como aprender ciência, uma 

vez que esse será, em princípio, o enfoque principal da sua actividade profissional 

futura. 

 

6.4.4. Conteúdos de Física 

O conteúdo conceptual para a disciplina objecto de intervenção neste estudo foi 
seleccionado tendo em conta a exequibilidade da intervenção e a sua validade 
epistemológica (Koliopoulis e Ravanis, 2000): por um lado, há a preocupação de 
adaptar o conteúdo conceptual às condições reais de ensino e aos interesses específicos 
dos alunos; por outro lado, considera-se importante a conformidade do conteúdo 
conceptual com as concepções epistemológicas actuais relativas à construção do 
conhecimento, ao conteúdo científico e à aplicação dos conceitos. 

Assim, é importante a conceptualização dos fenómenos físicos, mas também a 
sua contextualização. A ênfase é colocada na abordagem dos conceitos em situações 
reais, em sistemas complexos, de interesse para os alunos do curso em questão. 
Privilegia-se a interacção com a realidade física através da manipulação directa, através 
de dados, de observações e, sempre, do questionamento e da reflexão crítica sobre essa 
realidade física e sobre os resultados da manipulação efectuada (seja ela directa ou 
indirecta). 
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Há ainda que referir a abordagem do conteúdo conceptual a vários níveis 
(Koliopoulis e Ravanis, 2000): nível qualitativo (essencialmente verbal e considerado 
como fundamental) e a nível quantitativo (nomeadamente das relações entre as 
grandezas físicas). 

Os conteúdos específicos a leccionar podem ser agrupados em duas grandes 
áreas temáticas: 

1. energia e radiação 
2. electricidade e magnetismo. 

No entanto, esta divisão não é estanque e a sequência concreta de situações 
formativas visita frequentemente os mesmos conceitos. Esta estratégia é deliberada e 
permite expor os alunos aos conceitos em situações e contextos distintos, contribuindo 
para uma melhor compreensão dos conceitos e da articulação entre eles. 

 

6.4.4.1. Energia e Radiação 

Neste primeiro grande tema pretende-se que os alunos aumentem a sua 
compreensão acerca do campo conceptual da energia, relacionando os diferentes tipos e 
fontes, com ênfase no papel essencial do Sol como fonte principal de energia na Terra. 
Pretende-se, em particular, discutir o modo como é produzida a matéria/energia 
proveniente do Sol (os diversos tipos de radiação electromagnética, bem como 
partículas) e como é transformada e utilizada na Terra. A exploração das propriedades 
da radiação infravermelha e da radiação visível, bem como a utilização humana de 
alguns tipos de radiação é também analisada, pelo que se justifica a abordagem de 
alguns conceitos de óptica. 

Este tema é importante, quer do ponto de vista da Biologia (a energia é essencial 
para a vida no planeta e o impacto da radiação nos seres vivos – humanos em particular 
– é um assunto de importância), quer do ponto de vista da Geologia (radiação natural – 
radão em particular - e seus efeitos, trocas de energia no interior do planeta e com a sua 
superfície, prospecção e utilização de energia armazenada geologicamente, energia 
geotérmica, das ondas e eólica). 

 

6.4.4.2. Electricidade e Magnetismo 

A electricidade e o magnetismo são dois temas de interesse, quer pela sua 
ocorrência natural (trovoadas e campo magnético da Terra, para além da importância no 
funcionamento dos seres vivos e no respectivo estudo), quer pela sua componente 
tecnológica e respectivo impacto no quotidiano (basta pensar que a maioria dos 
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artefactos tecnológicos utilizados quotidianamente requerem electricidade, assim como 
os seres vivos). 

Pretende-se que os alunos compreendam os fenómenos eléctricos, partindo dos 
casos mais simples, como a atracção entre uma vareta de plástico friccionada em tecido 
e pedaços de papel, até aos circuitos eléctricos e à produção e distribuição de energia 
eléctrica. Esta exploração dos fenómenos assentará na sua observação directa, sempre 
que possível, e na discussão e compreensão gradual dos conceitos essenciais 
envolvidos. 

Estratégia idêntica será utilizada para o estudo do magnetismo, que após uma 
introdução assente em ímanes, se centrará no campo magnético da Terra e no modo 
como este surge e evolui (com implicações importantes na Geologia). 

Serão ainda exploradas relações entre electricidade e magnetismo. 
 

6.4.4.3. Estrutura conceptual dos conceitos de Física 

Conceitos centrais: 
• Energia; 
• Transferência de energia por condução, convecção, radiação; 
• Fusão nuclear; 
• Calor; 
• Temperatura; 
• Equilíbrio térmico; 
• Condutividade térmica; 
• Fontes e receptores de energia; 
• Sistema; 
• Conservação de energia; 
• Degradação de energia; 
• Fluxo de energia; 
• Partícula (átomo, protão, neutrão, neutrino e fotão); 
• Massa; 
• Radiação electromagnética (EM); 
• Frequência, período, comprimento de onda e velocidade de propagação 

de ondas EM; 
• Pressão; 
• Força; 
• Radiação electromagnética: transmissão, absorção, reflexão, refracção; 
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• Humidade do ar (relativa, absoluta e razão de mistura); 
• Conceitos de energia primária, final e útil; 
• Eficiência e rendimento energético; 
• Transformações de energia; 
• Fontes de energia renováveis e não renováveis; 
• Tipos de energia em termos do seu aproveitamento/produção: solar, 

eólica; das marés; geotérmica, hidroeléctrica; combustíveis fósseis, 
biomassa, fusão nuclear; 

• Efeito fotoeléctrico; 
• Luz: cor, intensidade, absorção, reflexão, refracção, transmissão e 

polarização; 
• Velocidade de propagação da luz; 
• Carga eléctrica; 
• Resistência e resistividade eléctrica; 
• Campo eléctrico; 
• Diferença de potencial; 
• Corrente eléctrica; 
• Circuito eléctrico; 
• Potência; 
• Força magnética; 
• Pólo magnético; 
• Campo magnético; 
• Linhas de campo magnético; 
• Efeito magnético da corrente eléctrica; 
• Fluxo do campo magnético; 
• Corrente e força electromotriz (f.e.m.) induzidas; 
• Corrente alternada. 

 
Propriedades, operações e relações entre conceitos: 
Relação entre massa e energia ( ); energia de uma onda EM; relação 

entre energia de uma onda e a sua frequência (

2mcE =

fhE = ); velocidade de propagação de 
uma onda EM; relações entre frequência, comprimento de onda e velocidade de 
propagação de uma onda; expressão para o cálculo da potência ( tEP ∆= ); API = . 

Diagramas dos fluxos energéticos nas interfaces espaço-atmosfera e atmosfera-
superfície da Terra; reflexão, absorção e transmissão de radiação na atmosfera e na 
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superfície da Terra; taxa de transferência de energia por radiação: ; 
Expressões para o cálculo da humidade relativa, absoluta e razão de mistura. 

4TAeR σ=

Unidades de medida de energia: Joule, kWh e tep (tonelada equivalente de 
petróleo). Diagramas de fluxos de energia. Expressão para o cálculo do rendimento 
numa transformação de energia au EE=η ; Análises custo-benefício em senso lato. 

Leis da reflexão; Expressão para a determinação do índice de refracção; Lei de 
Snell; Determinação do ângulo crítico na reflexão interna total; Equação dos espelhos; 
Equação das lentes finas; Lei de Malus ( ). θ2

0 cosII =

Intensidade da corrente eléctrica ( tQI ∆= ); Resistência de um fio condutor 
eléctrico ( SlR ρ= ); Lei de Ohm ( IRV = ); Potência eléctrica ( ); Leis de 
Kirchhoff; Conservação da carga eléctrica; Conservação da energia. 

IVP =

Relações de atracção/repulsão entre pólos magnéticos; Expressão para a força 
magnética exercida sobre uma carga eléctrica em movimento num campo magnético 
uniforme ( θsenBvqF = ); Determinação da direcção desta força e do respectivo sentido 
através da regra da mão direita. 

Lei de Biot-Savart; Lei de Faraday; Lei de Lenz; Expressão para o cálculo do 
fluxo do campo magnético. 

 
Principais modelos teóricos: 

• Modelo do Sol (estrutura em camadas, com especial incidência no núcleo 
onde se dá a produção de energia por conversão de hidrogénio em hélio - 
fusão nuclear); 

• Modelo em camadas da atmosfera, com base na respectiva temperatura, e 
outras camadas importantes: ionosfera, exosfera e magnetosfera. 

• Interpretação estatística do conceito de temperatura (relação entre a 
temperatura e a energia cinética média dos átomos e moléculas do 
material em causa). 

• Modelo qualitativo da condução térmica (transferência de energia 
mecânica nas colisões entre átomos e moléculas do material). 

• Modelo qualitativo da conservação da degradação de energia 
(conservação num sistema isolado, diminuição progressiva da energia 
útil disponível em cada transformação sucessiva de energia, relacionada 
com a eficiência ou rendimento destes processos de transformação). 

• Modelo duma central hidroeléctrica com albufeira. 
• Modelos simplificados da transformação de combustíveis fósseis em 

energia eléctrica e/ou térmica (combustão para produção de energia 
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térmica e eventual utilização de vapor em turbinas para produção de 
energia eléctrica). 

• Modelo da rede de distribuição de gás natural (gasodutos, transporte por 
via marítima, zonas de armazenagem, transporte rodoviário e unidades de 
regaseificação). 

• Modelos da propagação da radiação electromagnética como onda e como 
feixe de fotões e, no caso da luz visível, também como feixe de raios 
luminosos (óptica geométrica: tratamento simplificado do modelo mais 
geral de feixe de fotões). 

• Modelo de propagação da luz numa fibra óptica, por reflexões internas 
totais sucessivas no interior da fibra. 

• Modelo das redes eléctricas (desde o nível micro, dos circuitos eléctricos 
mais simples, até ao nível macro, das redes de distribuição de energia 
eléctrica). 

• Modelo qualitativo da propagação da corrente eléctrica (fluxo de 
electrões livres, em interacção com a rede cristalina atómica do sólido, 
sujeitos a um campo eléctrico). 

• Modelo das interacções magnéticas, de atracção e repulsão entre pólos 
magnéticos, frisando que estes pólos aparecem sempre aos pares, em 
dipólos magnéticos, ao contrário das cargas eléctricas que existem 
isoladas. 

• Modelos do campo magnético da Terra, como íman gigante no interior 
da Terra e como dínamo, devido a correntes eléctricas no núcleo da 
Terra. 

 
Os contextos de uso mais importantes a mobilizar pelos alunos são: 

• O papel essencial do Sol como fonte principal de energia na Terra; 
• A utilização humana de alguns dos tipos de radiação electromagnética; 
• A atmosfera como elemento essencial de retenção de calor e filtro de 

radiações nocivas; 
• As trocas de energia nas interfaces espaço-atmosfera e atmosfera-

superfície da Terra; 
• A radiação visível, a visão e os artefactos ópticos (espelhos, dióptros, 

lentes e filtros polarizadores); 
• A utilização humana da energia: os diversos modos de 

produção/aproveitamento de energia (solar, eólica, das ondas, 
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geotérmica, hidroeléctrica, fóssil, biomassa e nuclear) e a sua 
distribuição; 

• As trocas de energia no interior do planeta e com a sua superfície; 
• A ocorrência natural de fenómenos eléctricos e magnéticos (trovoadas e 

campo magnético da Terra), com ênfase na importância do campo 
magnético da Terra para o estudo da Geologia; 

• A produção e distribuição de electricidade; 
• A componente tecnológica da electricidade e do magnetismo e respectivo 

impacto no quotidiano. 
 

6.4.5. Abordagem didáctica 

6.4.5.1. Organização do ensino 

Como será detalhado na contextualização (secção 6.5.1), na disciplina objecto 

desta intervenção didáctica há duas aulas teóricas por semana, de uma hora e meia cada, 

onde podem estar presentes, em princípio, a totalidade dos alunos inscritos na 

disciplina. Há ainda uma aula teórico-prática por semana de uma hora e meia, para cada 

turma. Estavam previstas 4 turmas, de cerca de 25-30 alunos cada. Estes dois tipos de 

aulas terão utilizações distintas, devido às restrições referidas na contextualização, 

designadamente em termos das salas atribuídas: 

• Nas aulas teóricas são desenvolvidas actividades que exigem sequência 

temporal e interacção selectiva – estas aulas passarão a ser designadas 

sessões globais; 

• As aulas teórico-práticas ficam reservadas para trabalho de índole mais 

individual e em pequenos grupos – estas aulas passarão a ser designadas 

sessões tutoriais. 

A alteração das designações dos dois tipos de aula tem a ver com a associação 

das designações tradicionais a actividades específicas. De facto, isso mesmo pode 

verificar-se na atribuição das salas para cada tipo de aulas: para as aulas teóricas foi 

atribuído um anfiteatro, sem dúvida prevendo aulas do tipo magistral, expositivas e com 

pouca interacção entre professor e alunos e nenhuma entre alunos; para as aulas teórico-

práticas foram atribuídas salas que são adequadas para a resolução de exercícios de 

“papel e lápis” e pouco mais. 
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Uma ideia que se procurou implementar foi manter a organização dos grupos das 

sessões tutoriais nas actividades que viessem a ocorrer nas sessões globais. Esta 

estratégia permitiria sair facilmente duma situação, por exemplo, de exposição para uma 

situação de organização em pequenos grupos para realizar outro tipo de tarefas. Os 

alunos já conhecem os grupos e facilmente se reorganizam, criando-se sinergias 

adicionais para o trabalho numa sessão global. Claro que o tipo de situação formativa a 

utilizar nestas sessões globais tem de ser tal que a interacção com o professor não seja 

intensiva (embora o possa e deva ser no seio do próprio grupo). Tal acontece porque há 

uma impossibilidade real de o professor gerir uma interactividade intensiva com um 

número muito elevado de grupos (dezena ou mais, dependendo da assistência nestas 

aulas). No entanto, como se verá adiante, não foi possível implementar esta estratégia, 

tendo-se optado preferencialmente pelo trabalho de pares nas sessões globais. 

Uma componente importante é a celebração de um contrato pedagógico (ver 

anexo 6.1), que explicita direitos e deveres mútuos, com particular incidência no modo 

como a disciplina irá funcionar e como será feita a avaliação dos alunos. A apresentação 

deste documento aos alunos prevê a sua discussão/negociação, em particular no que se 

refere às opções disponíveis para os alunos em termos de regime de avaliação. Este 

documento substitui o tradicional “Normas de Frequência e Avaliação”, em uso na 

UTAD, estendendo o seu âmbito. 

 

6.4.5.2. Opções didácticas e recursos necessários 

O ensino nesta disciplina é diferente do que é habitual. Em particular, não existe 

uma distinção clara entre as sessões globais e tutoriais em termos dos tipos de tarefas 

que são executadas. Embora as sessões tutoriais tenham um carácter mais discursivo e 

menos prático, a exposição de informação, a discussão, a resolução de problemas, 

ocorrem nos dois tipos de aulas. Apenas o trabalho experimental decorre essencialmente 

nas sessões tutoriais. 

O ensino baseia-se em problemas que são colocados aos alunos ou suscitados 

pelos próprios, para os quais serão procuradas soluções de um modo flexível, 

recorrendo a fontes de informação diversificadas: documentos (livros, revistas, jornais, 

vídeos, Internet), aplicações informáticas (por exemplo, software de simulação), 

trabalho experimental e, claro, o professor. 
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A gestão das actividades em sala de aula levará em conta que, nas sessões 

globais, estarão presentes todos os alunos e nas sessões tutoriais eles estarão separados 

em turmas mais pequenas. 

Um tipo de trabalho experimental que será realizado é o P.O.E. (“prevê-observa-

explica”, que consiste fundamentalmente numa demonstração experimental, que é 

antecedida de previsões realizadas pelos alunos (e anotadas por escrito), seguida de 

observação da experiência (também registada individualmente e por escrito) a que se 

segue a comparação dos registos das observações feitas por cada indivíduo e a sua 

discussão. Termina com a tentativa de explicação do que se observou. Este tipo de 

actividade experimental é a única que pode ser realizada nas sessões globais, mesmo 

com muitos alunos (embora recorrendo ao trabalho em grupos). Este tipo de estratégia 

permite fazer experiências sofisticadas e introduzir técnicas experimentais que os alunos 

venham a utilizar mais tarde. 

Este tipo de actividade pode ser virtual, usando, por exemplo, a visualização de 

um vídeo, mas mantendo-se as pausas e a estrutura tal como se a experiência estivesse a 

ser realizada pelo professor in loco. 

Nas sessões tutoriais já pode haver trabalho experimental que os alunos 

manipulam directamente, sempre em grupos, e muito relacionados com os contextos de 

uso relevantes. 

O trabalho experimental pode também ser de simulação, utilizando software, 

nomeadamente manipulando variáveis em applets de Java. 

Há ainda a considerar o trabalho experimental que possa ocorrer incorporado 

nos projectos dos alunos (ver descrição do trabalho de projecto na secção 6.4.5.3.). 

Neste caso, compete aos alunos decidir se têm ou não de utilizar trabalho experimental e 

de que tipo. Ao professor compete avaliar o que é ou não realizável e orientar os alunos 

nas suas escolhas. 

A componente experimental é assumida de início no currículo, nomeadamente 

para contrariar um clima exterior que tende a inibir naturalmente esta componente, 

nomeadamente a organização dos tempos e dos espaços lectivos. 

Boa parte do trabalho dos alunos é realizado em grupos, quer durante as aulas, 

quer fora delas. Neste último caso (e também no apoio ao trabalho de estudo individual) 

é fundamental que os alunos possam contar com um eficaz acesso a computadores e à 

Internet, bem como à Biblioteca. 

Em síntese, os recursos necessários para esta intervenção didáctica são: 

198



1. um espaço para trabalho laboratorial de grupo; 

2. equipamento para a realização das experiências; 

3. espaço para as sessões globais que permita uma configuração flexível do 

ambiente de trabalho (mover mesas e cadeiras); 

4.  retroprojector; 

5. écran de projecção; 

6. projector multimédia no laboratório e nas salas das sessões globais (aulas 

teóricas); 

7. computador nas salas de aula a utilizar. 

Na prática, não foram assegurados os pontos 3, 6 e 7. De facto, as salas de aulas 

da UTAD não estão ainda dotadas de computadores e projectores multimédia. Por outro 

lado, as salas de aula normalmente atribuídas para a leccionação das aulas teóricas de 

turmas grandes são anfiteatros, que possuem cadeiras com pequenas prateleiras móveis 

para permitir ao alunos tomarem alguns apontamentos, mas que não permitem nenhuma 

flexibilidade na organização do espaço e torna praticamente impossível qualquer tipo de 

trabalho colaborativo entre alunos, com a eventual excepção do trabalho em pares. 

Ainda assim, mesmo para o trabalho de pares, não há superfícies de trabalho que 

permitam suportar os materiais mínimos necessários para trabalhar convenientemente. 

 

6.4.5.3. Trabalho de projecto 

O trabalho de projecto tem sido utilizado no ensino superior, havendo estudos 

que revelam resultados bastante positivos em termos da qualidade das aprendizagens e 

das competências que os alunos podem desenvolver (Blumenfeld et al., 1991; Garvin et 

al., 1995, Bourner et al., 2001). 

No presente estudo, a componente de projecto é particularmente relevante 

porque permite criar currículos semiabertos: parte do currículo é assumida na justa 

medida em que os alunos a assumem como importante. A liberdade de escolha do tema 

permite a abordagem de conceitos que não tenham sido inicialmente previstos. No 

fundo, permite a extensão do currículo para cada grupo num tema do seu interesse, mas 

que beneficia (via produtos/apresentações) a totalidade dos alunos interessados. 

Os alunos/grupos organizam-se em torno de pequenos projectos a articular com 

o resto da actividade lectiva. Em particular, cada grupo tem de desenvolver ao longo do 

semestre um projecto, com liberdade de escolha e de orientação, ficando com a 
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responsabilidade de pesquisar, desenhar o projecto, implementá-lo, executar um produto 

final e realizar uma apresentação aos restantes colegas e ao professor. 

Os alunos, apesar de terem liberdade na escolha do tema do seu projecto, devem 

ter em conta os temas de uso base definidos no currículo e procurar abordá-los em 

contextos da Geologia ou da Biologia ou de importância social. 

A necessidade dos projectos terem alguma ligação aos temas essenciais do 

currículo da disciplina (energia, radiação, electricidade e magnetismo) não deve colocar 

demasiadas dificuldades à escolha dos alunos, na medida em que estes são temas 

bastante abrangentes e a ligação deve ser entendida em sentido lato. Pretende-se 

também que os alunos reflictam sobre estes grandes temas da Física e procurem 

encontrar relações entre eles e temas de Biologia e/ou de Geologia ou outros de 

manifesta actualidade e importância para a sociedade. 

Na situação formativa correspondente ao trabalho de projecto há três 

preocupações fundamentais: 

• clarificar exactamente o que se pretende; 

• deixar margem de liberdade em termos de selecção do tema e abordagem 

do mesmo; 

• avaliar a possibilidade de realização de cada projecto e comunicar 

claramente a cada grupo as conclusões e recomendações fundamentadas 

(por exemplo, a disponibilidade do material necessário, a existência de 

espaços adequados, o tempo previsível de execução, etc.). 

Por isso, este trabalho é objecto dum documento especifico para os alunos (ver 

anexo 6.2), clarificando o que se pretende deles neste trabalho, quais as restrições à 

partida, as diversas etapas e o seu peso na avaliação, bem como a especificação dos 

critérios de avaliação. 

É de salientar que o trabalho de projecto engloba a produção de vários 

documentos por parte dos alunos. Assim, logo no início, os grupos têm de propor, num 

documento intitulado “Plano de Trabalho do Projecto”, um tema para tratar no 

respectivo projecto e esboçar o modo como pretendem abordá-lo. A meio do prazo 

previsto para a execução do projecto, os grupos têm de entregar um “Relatório 

Intermédio de Progresso”, que serve para o professor avaliar o decorrer de cada projecto 

e para permitir correcções ao trabalho a realizar até à finalização do projecto. Após a 

entrega do produto final resultante de cada projecto, os alunos entregam ainda um 

“Relatório Crítico Individual”, que pretende ser um documento de auto-reflexão e auto-
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crítica sobre o trabalho desenvolvido nesta componente do currículo, permitindo aos 

alunos um espaço de análise à sua aprendizagem individual num processo que foi 

essencialmente de trabalho em equipa. Todos estes documentos são avaliados e 

classificados, contribuindo com um determinado peso para a avaliação final na 

disciplina. No caso do plano de trabalho e do relatório intermédio de progresso, a 

avaliação tem uma forte componente formadora, sendo fornecido a cada grupo uma 

grelha com informação sobre os objectivos que foram conseguidos e o que precisa de 

ser melhorado ou alterado, bem como comentários considerados pertinentes pelo 

professor para o bom progresso do trabalho. 

 

6.4.6. Concepção das situações formativas 

A organização do ensino centra-se numa sequência de situações formativas (ver 

secção 2.8), que é essencialmente uma forma de organizar o ensino e a aprendizagem, 

tendo em conta os interesses e saberes dos alunos e a estrutura conceptual do 

conhecimento físico, articulando as situações físicas, as tarefas a dar aos alunos, os 

problemas (mais ou menos abertos) a resolver, os recursos a disponibilizar e a mediação 

do professor junto dos alunos para desenvolver competências devidamente identificadas 

(Lopes, 2004: 164 e ss). 

Nas secções que se seguem, são especificadas as características essenciais de 

cada uma das situações formativas previstas neste desenho curricular. 

 

6.4.6.1. Estrutura da situação formativa A (SF-A) 

 
Situação Formativa A: Sol e radiação electromagnética 

Modelos: 
Modelo em camadas do Sol; Modelo da reacção de fusão nuclear no Sol; Modelos da radiação electromagnética (EM): ondas e feixes de 
fotões. 
Conceitos: 
Energia; transferência de energia por condução, convecção, radiação; fusão nuclear; calor; temperatura; equilíbrio térmico; fontes e 
receptores de energia; sistema; conservação de energia; partícula (átomo, protão, neutrão, neutrino e fotão); radiação electromagnética 
(EM); frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação de ondas. 
Relações envolvidas: 
Taxa de transferência de energia por radiação: R = σ e A T4; Relação entre massa e energia (E = m c2); energia de uma onda EM; relação 
entre energia de uma onda e a sua frequência (E = h f ); velocidade de propagação de uma onda EM; relações entre frequência, comprimento 
de onda (cdo) e velocidade de propagação de uma onda; expressão para o cálculo da potência (P = E / ∆t); I = P / A. 
Saberes disponíveis: 
Conceitos de partícula, massa, calor, temperatura, modos de transferência de energia. Modelo atómico da matéria e partículas subatómicas 
constituintes (electrão, protão e neutrão). Carga eléctrica do electrão e do protão. Noções da importância do Sol para a vida na Terra e como 
fonte inicial da maior parte da energia utilizada no planeta. 
 
Situação 

física 
Problema Actividade dos alunos / 

Tarefas 
Recursos Mediação do professor 

 
SF1: Partindo dos A1: Analisar as diferentes R1: Imagens do Sol M1: Apresentação de informação. 
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Dados e 
esquemas 
sobre a 
estrutura 
em 
camadas 
do Sol 
[A1, A2]. 
 
SF2: 
Esquema 
do 
espectro 
electromag
nético e 
dados 
sobre os 
diversos 
tipos de 
radiação 
EM [A3 a 
A7]. 
 

efeitos da 
actividade 
solar sobre a 
Terra e os 
seus 
habitantes 
humanos, 
perceber o 
modo como 
a energia é 
produzida no 
Sol, como se 
propaga no 
seu interior e 
como é 
emitida para 
o espaço. 

camadas do Sol e os 
processos de transferência 
de energia que nelas 
ocorrem: radiação, 
convecção e condução. [M1, 
M4; R1, R2, R3, R9] 
A2: Analisar a cadeia de 
reacções (cadeia p-p) e 
efectuar cálculos relativos à 
energia produzida no Sol 
por fusão nuclear. [M1, M2, 
M3, M4; R1, R4, R9] 
A3: Caracterizar as 
radiações do espectro EM, 
as suas utilizações e discutir 
os efeitos sobre os seres 
humanos. [M1, M6; R6, R9] 
A4: Analisar o processo de 
produção, propagação e 
recepção de uma onda de 
rádio, em termos dos 
campos eléctricos e 
magnéticos associados. 
[M1, M6; R7, R9] 
A5: Discutir a 
caracterização da radiação 
EM como onda ou como 
feixe de partículas (fotões). 
[M1, M6; R7, R9] 
A6: Estudar as propriedades 
da radiação IV com uma TV 
e o respectivo telecomando. 
[M2; R8] 
A7: Discutir resultados de 
experiências com base nos 
registos e observações 
efectuados pelos alunos. 
[M3, M6; R9] 
 

obtidas a partir da 
Internet e tiradas por 
diversos instrumentos de 
observação. 
R2: Dados relativos ao 
Sol. 
R3: Esquema da estrutura 
em camadas do Sol. 
R4: Representação 
esquemática das reacções 
envolvidas na fusão 
nuclear no Sol. 
R5: Esquema do Sol com 
um resumo dos processos 
que nele ocorrem. 
R6: Esquema do espectro 
EM. 
R7: Representação 
esquemática duma onda 
EM. 
R8: Aparelho electrónico 
(TV ou outro aparelho 
comandado por 
infravermelhos) e 
respectivo telecomando. 
R9: Retroprojector, 
quadro e material de 
escrita. 
 

M2:Assegurar que cada tarefa é devidamente 
apropriada e compreendida pelos alunos. 
M3: Ajudar os alunos a superar as suas 
dificuldades, por exemplo na resolução de 
problemas que envolvem cálculos numéricos ou na 
interpretação de dados. 
M4: Avaliar os conhecimentos que os alunos já 
possuem sobre os temas a abordar: o Sol, energia, 
calor e temperatura, o conceito de átomo e suas 
representações. Rever estes conceitos e aprofundá-
los. 
M5: Sintetizar e sistematizar a informação 
fundamental acerca da estrutura do Sol e da 
produção de energia por fusão nuclear no seu 
núcleo [R3 e R4]. Sintetizar e sistematizar a 
informação fundamental sobre as partículas e 
radiação EM emitidas pelo Sol [R5]. 
M6: Avaliar as ideias que os alunos já possuem 
sobre radiação EM, aprofundá-las ou reformulá-las, 
ajudando a analisar algumas ideias correntes menos 
correctas à luz de informação adequada e de uma 
análise crítica. 
M7: Dar pistas para o desenvolvimento de alguns 
projectos, que tenham temas relacionados com a 
radiação EM e incentivar a partilha de informação 
que já tenha sido adquirida pelos elementos dos 
grupos envolvidos nesses projectos. 
M8. Sintetizar e sistematizar informação básica 
relativa à caracterização dos diversos tipos de 
radiação EM e à sua emissão pelo Sol [R5]. 
 

Conhecimentos a desenvolver: 
Perceber a importância do Sol para a existência de vida na Terra e para a actividade humana. Aprofundar o conceito de energia e 
conhecimentos relativos à sua transferência, transformação e conservação. Compreender a relação entre massa e energia. Desenvolver o 
conceito de radiação electromagnética, caracterizar os diversos tipos de radiação EM, os seus riscos e as suas utilizações. Compreender 
melhor os modos como se constroem e utilizam modelos da realidade física. 
Capacidades e competências a desenvolver: 
Distinguir a realidade física das suas representações. Utilizar modelos da realidade física. Efectuar cálculos com base em dados numéricos e 
analisar os resultados em termos comparativos, utilizando estimativas de ordens de grandeza. Realizar experiências de carácter exploratório 
e desenvolver competências de análise dos resultados obtidos. Analisar dados obtidos com instrumentos científicos e compreender a sua 
interpretação. Perceber os limites actuais do conhecimento físico sobre determinados assuntos e utilizar os dados disponíveis para tentar 
avaliar a plausibilidade de uma ou várias explicações possíveis. 

 

6.4.6.2. Estrutura da situação formativa B (SF-B) 

 
Situação Formativa B: Modelo da atmosfera e trocas de energia nas interfaces desta 

______________________________________________________________________________________________ 
Modelos: 
Modelo em camadas da atmosfera, com base na respectiva temperatura, e outras camadas importantes: ionosfera, exosfera e 
magnetosfera. 
Modelo qualitativo da condução térmica. 
Modelo estatístico do conceito de temperatura. 
Conceitos centrais: 
Calor; Transferência de energia por condução, convecção, radiação e advecção; Equilíbrio térmico; Temperatura; Condutividade 
térmica; Pressão; Força; Energia; Fontes e receptores de energia; Sistema; Conservação da energia; Radiação electromagnética: 
absorção, reflexão, refracção; Frequência e comprimento de onda duma onda electromagnética; Cor; Humidade do ar (relativa, 
absoluta, específica e razão de mistura). 
Relações envolvidas: 
Diagramas dos fluxos energéticos nas interfaces espaço-atmosfera e atmosfera-superfície da Terra; Taxa de transferência de energia 
por radiação: R = σ e A T4; Expressões para o cálculo da humidade relativa, absoluta e razão de mistura. 
______________________________________________________________________________________________ 
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Saberes disponíveis: 
Noções da importância do Sol para a vida na Terra e como fonte da maior parte da energia utilizada no planeta. 
Conhecimento empírico sobre fenómenos do quotidiano, como a variação típica da temperatura ao longo dum dia, a humidade do ar, 
os fenómenos de precipitação, o ciclo da água, o vento. 
 
Situação física Problema Actividade dos alunos 

/ Tarefas 
Recursos Mediação do professor 

 
SF1: Esquema da 
atmosfera com 
dados relativos à 
altitude, 
temperatura, 
pressão e outras 
características 
importantes. 
 

Quais as 
principais 
funções da 
atmosfera da 
Terra e como se 
dão as 
interacções nas 
suas interfaces, 
com o espaço 
exterior e com a 
superfície da 
Terra? 

A1: Interpretar um 
esquema da atmosfera 
terrestre com informação 
múltipla: altitude, 
temperatura, pressão, etc. 
para caracterização das 
diversas camadas. Utilizar 
espectros de absorção de 
ADN e de alfa-cristalino 
para avaliar a importância 
do ozono na atmosfera 
para a filtragem dos UV. 
[M1, M2, M3, M4, M5, 
M6, M7 e M8; R1, R2, R3 
e R9] 
A2: Caracterizar 
qualitativa e 
quantitativamente o albedo 
de diversas superfícies e a 
influência na quantidade 
de energia 
absorvida/reflectida por 
essas superfícies. [M1, 
M2, M3, M4, M5, M9 e 
M10; R1, R3 e R9] 
A3: Avaliar o impacto das 
aproximações realizadas 
na definição da constante 
solar. Interpretar 
diagramas de fluxos de 
energia relativos às trocas 
de energia nas interfaces 
espaço-atmosfera e 
atmosfera-superfície da 
Terra. Resolver, em grupos 
de dois alunos e de uma 
aula para a seguinte, um 
problema conceptual sobre 
esta questão. Interpretar 
um gráfico da variação 
típica da temperatura ao 
longo de 24 horas, 
relacionando-a com a 
radiação solar recebida e 
com a emissão de radiação 
pela superfície da Terra. 
[M1, M2, M3, M4, M5, 
M11 e M12; R4, R5, R6, 
R7 e R9] 
A4: Calcular, com base em 
dados quantitativos 
fornecidos, valores de 
humidade relativa, 
absoluta, específica e razão 
de mistura. Avaliar da 
adequação prática de 
alguns métodos para a 
determinação da humidade 
do ar. [M1, M2, M3, M4, 
M13; R8 e R9] 

R1: Esquema da 
atmosfera com dados 
relativos à altitude, 
temperatura, pressão e 
outras características 
importantes. 
R2: Espectros de 
absorção de moléculas 
orgânicas: ADN e 
alfa-cristalino. 
R3: Esquema e 
imagens de auroras 
boreais. 
R4: Dados sobre a 
composição química 
da atmosfera. 
R5: Dados sobre o 
albedo de diversas 
superfícies. 
R6: Esquemas das 
trocas energéticas nas 
interfaces entre a 
atmosfera e o espaço 
exterior e a atmosfera 
e a superfície da Terra. 
R7: Gráfico da 
variação típica da 
temperatura ao longo 
das 24 horas de um dia 
e da absorção e 
emissão de energia 
pela superfície da 
Terra. 
R8: Dados relativos à 
quantidade de vapor 
de água na atmosfera 
em diferentes 
situações. 
R9: Retroprojector, 
quadro e material de 
escrita. 
 

M1: Apresentar informação. 
M2: Assegurar que cada tarefa é 
devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
M3: Encorajar a discussão entre os 
alunos e destes com o professor. 
M4: Avaliar as ideias que os alunos já 
possuem sobre as questões abordadas, 
aprofundá-las ou reformulá-las, 
ajudando a analisar algumas ideias 
correntes menos correctas à luz de 
informação adequada e de uma análise 
crítica. 
M5:Dar pistas para o desenvolvimento 
de alguns projectos, que tenham temas 
relacionados com a atmosfera e 
incentivar a partilha de informação 
que já tenha sido adquirida pelos 
elementos dos grupos envolvidos 
nesses projectos. 
M6: Analisar um esquema da 
atmosfera terrestre com informação 
múltipla: camadas, altitude, 
temperatura, pressão, etc. para 
caracterização das diversas camadas. 
Discutir o efeito de “tampa” na 
tropopausa e suas consequências. 
Discutir questões relevantes para o 
quotidiano, nomeadamente: os riscos 
para a saúde humana dos diversos 
tipos de radiação EM e o papel 
protector da atmosfera, o buraco de 
ozono, o efeito de estufa e o 
aquecimento global. 
M7: Analisar os mecanismos 
responsáveis pelas auroras boreais (e 
austrais) e pela propagação de sinais 
de rádio por reflexão na ionosfera. 
M8: Sintetizar e sistematizar 
informação sobre a estrutura da 
atmosfera. 
M9: Analisar a composição química 
da atmosfera, os processos de 
transferência de energia do Sol para a 
atmosfera e no seu interior, em 
particular a transferência de energia 
por radiação, convecção, condução e 
advecção. 
M10: Discutir qualitativamente a 
influência de factores como a 
cobertura do solo, a cobertura de 
nuvens, a concentração dos chamados 
“gases de efeito de estufa” e a 
poluição no balanço energético da 
atmosfera. 
M11: Analisar o modo como se pode 
determinar a constante solar e o que 
tal valor significa. Analisar as trocas 
de energia nas interfaces espaço-
atmosfera e atmosfera-superfície da 
Terra. Analisar a influência do c.d.o. 
da radiação em termos energéticos (o 
Sol emite radiação de c.d.o. curto e a 
Terra de c.d.o. longo) e a reflexão e 
absorção de radiação. Discutir o efeito 
do calor latente, devido à evaporação, 
nas trocas de energia entre a atmosfera 
e a superfície da Terra. 
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M12: Analisar qualitativamente, com 
base em informação gráfica, a 
variação da temperatura ao longo de 
24 horas, relacionando-a com a 
radiação solar recebida e a emissão de 
radiação pela superfície da Terra. 
M13: Discutir métodos práticos para a 
determinação da humidade do ar, 
nomeadamente em termos da 
temperatura do ponto de orvalho. 
Explicar os processos de formação dos 
diversos tipos de precipitação (chuva, 
neve e granizo) e do nevoeiro. Discutir 
a influência da condensação na 
estabilidade do ar. Analisar o modo 
como surge o vento e caracterizá-lo 
em termos de direcção e velocidade 
(em diversas unidades de medida). 

Conhecimentos a desenvolver: 
Aprofundar o campo conceptual da energia e conhecimentos relativos à transferência, transformação e conservação de energia. 
Compreender melhor os modos como se constroem e utilizam modelos da realidade física. Conhecer melhor as características da 
atmosfera terrestre e os fenómenos atmosféricos, em particular os relacionados com o tempo meteorológico e com as trocas de 
energia (humidade do ar, precipitação e vento). Compreender o balanço energético da atmosfera, as trocas de energia entre a 
atmosfera e o espaço exterior e com a superfície terrestre, bem como a influência dos diversos factores na variação de temperatura 
do ar em escala de tempo variáveis (dia, ano, longo prazo), em particular a importância do albedo das superfícies. 
Capacidades e competências a desenvolver: 
Distinguir a realidade física das suas representações. Utilizar modelos da realidade física. Desenvolver competências de 
interpretação de gráficos e esquemas complexos e de resolução de problemas com base em dados fornecidos (numérica e 
graficamente). Interpretar diagramas de fluxos de energia. Calcular o albedo de superfícies e interpretar o significado desta 
grandeza. Calcular grandezas relativas à humidade do ar e interpretar os valores obtidos. 
Perceber os limites actuais do conhecimento físico sobre determinados assuntos e utilizar os dados disponíveis para tentar avaliar 
explicações possíveis, nomeadamente no caso de questões polémicas como o aquecimento global, o efeito de estufa e os efeitos a 
vários níveis da poluição atmosférica. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

6.4.6.3. Estrutura da situação formativa C (SF-C) 

 
Situação Formativa C: Uso e produção de energia 

Modelos: 
Modelos das redes de distribuição de energia eléctrica. 
Modelo duma central hidroeléctrica com albufeira. 
Modelos simplificados da transformação de combustíveis fósseis em energia eléctrica e/ou térmica. 
Modelo da rede de distribuição de gás natural. 
Modelos simplificados dos diversos tipos de aproveitamento de fontes de energia renováveis. 
Conceitos centrais: 
Energia; Conservação de energia; Degradação de energia; Conceitos de energia primária, final e útil; Calor; Temperatura; 
Transformações de energia; Eficiência e rendimento energético; Fontes de energia não renováveis; Efeito fotoeléctrico; 
Transferência de energia por radiação, convecção e radiação. 
Relações envolvidas: 
Unidades de medida de energia: Joule, kWh e tep (tonelada equivalente de petróleo). Diagramas de fluxos de energia. Taxa de 
transferência de energia por radiação (R = σ e A T4); Expressão para o cálculo do rendimento numa transformação de energia η = 
Eu/Ea; Análises custo-benefício em senso lato. 
 
Saberes disponíveis: 
Conhecimentos genéricos sobre a procura de energia e sobre a produção de energia eléctrica em Portugal. 
Contacto com as etiquetas de eficiência energética em electrodomésticos e lâmpadas de vários tipos. 
Conhecimento acerca da produção e/ou utilização de energias não renováveis, nomeadamente gás natural e derivados do petróleo. 
Noções sobre a disponibilidade das fontes de energia não renováveis. Conhecimento sobre os efeitos ambientais e as implicações 
económicas e políticas da utilização destas fontes de energia. 
Conhecimento acerca das diversas formas de aproveitamento das fontes de energia renováveis e/ou da sua utilização. Noções sobre 
a disponibilidade das fontes de energia renováveis. Conhecimento sobre os efeitos ambientais e sobre as implicações económicas e 
políticas da utilização destas fontes de energia. 
 
Situação física Problema Actividade dos alunos 

/ Tarefas 
Recursos Mediação do professor 

 
SF1: Informação 
sobre o consumo 
de energia. 

Como é 
utilizada, 
transformada e 

A1:Comparar o consumo 
per capita de energia em 
Portugal com o de outros 

R1: Retroprojector, 
quadro e material 
de escrita. 

M1: Apresentar informação. 
M2: Assegurar que cada tarefa é 
devidamente apropriada e compreendida 
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SF2: Esquema do 
sistema eléctrico 
nacional. 
 
SF3: Dados sobre 
a produção de 
energia a partir de 
combustíveis 
fósseis e sua 
distribuição. 
 
SF4: Dados e 
esquemas sobre 
os diversos tipos 
de 
aproveitamento 
de fontes de 
energia 
renováveis 
 

distribuída a 
energia que 
consumimos 
diariamente? 
Este problema 
pode ser 
dividido nas 
seguintes 
questões: 
Como é utilizada 
a energia? Qual 
a procura de 
energia por 
sector de 
actividade? 
Como pode 
reduzir-se ou 
optimizar-se o 
consumo de 
energia? 
Como é 
produzida e 
distribuída a 
electricidade em 
Portugal? 
Como é 
produzida 
energia térmica 
e/ou eléctrica a 
partir de 
combustíveis 
fósseis? 
Quais as 
vantagens e 
desvantagens 
deste tipo de 
fontes de 
energia? 
Como é 
produzida 
energia a partir 
dos diversos 
tipos de fontes 
renováveis? 
Quais as 
vantagens e 
desvantagens 
deste tipo de 
fontes de 
energia? 

países, com a média da 
UE e com a média 
mundial (informação 
fornecida em gráficos e 
tabelas). Comparar os 
consumos em diversos 
sectores de actividade em 
Portugal (serviços e sector 
doméstico). Interpretar a 
etiquetagem energética 
em termos de eficiência 
relativa [M1, M3, M5 e 
M6; R1, R2 e R3] 
A2: Identificar, num mapa 
com a organização geral 
do sistema eléctrico 
nacional, os principais 
centros de produção de 
energia eléctrica e a 
infraestrutura de 
distribuição. Analisar a 
evolução histórica recente 
(gráfico) da produção de 
energia eléctrica em 
Portugal, em função da 
energia primária utilizada. 
[M1, M2, M3, e M7; R1, 
R4, R5 e R6] 
A3: Identificar a rede de 
armazenamento e 
distribuição de gás natural 
em Portugal, com base 
num mapa das respectivas 
infra-estruturas. 
Relacionar a expansão da 
rede de distribuição de 
gás natural com o 
crescimento do seu 
consumo. [M1, M2, M3, 
M5 e M8; R1, R5 e R7] 
A4: Comparar os 
consumos de petróleo e 
seus derivados por sector 
de actividade económica e 
por processos de 
transformação. Comparar 
os consumos de carvão 
por sector de actividade 
económica e por 
processos de 
transformação. [M1, M3, 
e M9; R1, R5 e 
parcialmente R6] 
A5: Analisar 
comparativamente a 
eficiência de uma central 
de co-geração e de 
centrais convencionais. 
Analisar a evolução da 
utilização da co-geração 
em Portugal e comparar 
com outros países da UE. 
[M1, M3, e M10; R1, R5 
e R8] 
A6: Comparar as 
potencialidades de 
Portugal para o 
aproveitamento da energia 
solar com outros países. 
No esquema dum sistema 
de aproveitamento de 
energia solar por 
conversão térmica 
identificar os seus 
componentes e as 
respectivas funções.Com 

R2: Informação 
(tabelas e gráficos) 
sobre o consumo de 
energia em 
Portugal, noutros 
países e médias 
mundiais e da U.E. 
R3: Etiquetas de 
eficiência 
energética de 
electrodomésticos. 
R4: Mapa/esquema 
do sistema eléctrico 
nacional. 
R5: Informação 
(tabelas e gráficos) 
sobre os consumos 
e a produção de 
energia por energia 
primária. 
R6: Descrição dos 
processos de 
transformação de 
energia que 
ocorrem nas 
centrais térmicas e 
hidroeléctricas. 
R7: Mapa/esquema 
da rede nacional de 
distribuição de gás 
natural e das 
principais infra-
estruturas 
associadas. 
R8: diagramas de 
fluxo de energia 
comparativos da 
produção 
convencional e por 
co-geração 
R9: Descrição dos 
diversos tipos de 
tecnologia 
utilizados no 
aproveitamento das 
fontes de energia 
renovável. 
R10: Esquema dum 
sistema de 
aproveitamento de 
energia solar por 
conversão térmica. 
R11: Esquema de 
uma instalação de 
painéis 
fotovoltaicos para 
conversão directa 
de energia solar em 
energia eléctrica. 
R12: Páginas de 
Internet 
relacionadas com 
estes temas. 
 

pelos alunos. 
M3: Encorajar a discussão entre os 
alunos e destes com o professor. 
M4: Dar pistas para o desenvolvimento 
de alguns projectos, que tenham temas 
relacionados com as energias renováveis, 
e incentivar a partilha de informação que 
já tenha sido adquirida pelos elementos 
dos grupos envolvidos nesses projectos. 
M5: Avaliar as ideias que os alunos já 
possuem sobre consumo e produção de 
energia, aprofundá-las ou reformulá-las, 
ajudando a analisar algumas ideias 
correntes menos correctas à luz de 
informação adequada e de uma análise 
crítica. 
M6. Analisar a procura de energia, com 
base em dados históricos relativos ao 
consumo per capita. Analisar a 
importância da eficiência energética 
(com o exemplo das lâmpadas, 
incandescentes e “economizadoras”) e a 
relevância da etiquetagem energética nas 
escolhas dos consumidores e nos níveis 
globais de consumo energético. Discutir 
a necessidade de poupar energia e de 
rentabilizar ao máximo o seu consumo, 
numa perspectiva de desenvolvimento 
sustentável. Sintetizar e sistematizar 
informação relativa à eficiência 
energética. 
M7: Analisar a produção de energia 
eléctrica em Portugal (através dum mapa 
com a organização geral do sistema 
eléctrico nacional e principais infra-
estruturas) e o respectivo transporte e 
distribuição. Analisar sumariamente os 
dois principais modos de produção de 
energia eléctrica em Portugal: por via 
térmica e por via hídrica. Analisar a 
evolução histórica recente (gráfico) da 
produção de energia eléctrica em 
Portugal, em função da energia primária 
utilizada. Sintetizar e sistematizar 
informação sobre a produção e 
distribuição de energia eléctrica em 
Portugal. 
M8: Analisar a rede de armazenamento e 
distribuição de gás natural em Portugal, 
com base num mapa das respectivas 
infra-estruturas. Analisar as utilizações 
actuais do gás natural e as tendências 
futuras, bem como as suas implicações. 
M9: Analisar a utilização do petróleo e 
seus derivados como fontes de energia: 
consumos por sector de actividade 
económica e processos de transformação. 
Discutir as respectivas vantagens e 
desvantagens como fonte de energia. 
Analisar a utilização do carvão como 
fonte de energia (consumos por sector de 
actividade económica e processos de 
transformação) e discutir as respectivas 
vantagens e desvantagens. 
M10: Analisar a utilização da co-geração 
como fonte de energia e as respectivas 
vantagens e desvantagens. Sintetizar e 
sistematizar informação sobre a produção 
de energia a partir de combustíveis 
fósseis e o seu modo de funcionamento 
em termos de transformações de energia. 
Sintetizar e sistematizar informação 
relativa à eficiência energética. 
M12: Energia produzida em mini-
hídricas: analisar o princípio de 
funcionamento e as transformações de 
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base em dados relativos 
ao rendimento dos 
diversos componentes do 
sistema, estimar o 
rendimento global. No 
esquema duma instalação 
fotovoltaica, identificar os 
componentes do sistema e 
a respectiva função. [M1, 
M2, M3, M4 e M12; R1, 
R5, R10 e R11] 
 

energia envolvidas. Discutir as vantagens 
e desvantagens e a evolução da utilização 
em Portugal. [M1, M3 e M4; R1, R5 e 
R8] 
Energia eólica: analisar o princípio de 
funcionamento e as transformações de 
energia envolvidas. Discutir as vantagens 
e desvantagens e a evolução da utilização 
em Portugal. [M1, M3 e M4; R1, R5 e 
R8] 
Energia produzida a partir de biomassa: 
analisar o princípio de funcionamento 
dos diversos tipos de aproveitamento 
(material lenhoso e biogás) e as 
transformações de energia envolvidas. 
Discutir as vantagens e desvantagens e a 
evolução da utilização em Portugal. 
Estudar o caso da Central de Biomassa 
de Mortágua, como exemplo de 
aproveitamento de desperdícios 
florestais. Analisar os processos de 
produção e de utilização de 
biocombustíveis e as experiências em 
Portugal e no Brasil. [M1, M3 e M4; R1, 
R5 e R8] 
Analisar o aproveitamento da energia 
solar por conversão térmica: 
funcionamento dum colector solar típico 
e da restante instalação, com discussão 
de questões técnicas inerentes a este tipo 
de projecto, em particular a questão do 
rendimento global. Analisar o processo 
de conversão directa da energia solar em 
energia eléctrica: princípio de 
funcionamento dos painéis fotovoltaicos, 
custos, rendimento e utilização em 
Portugal. Analisar o esquema de 
funcionamento de uma instalação 
fotovoltaica completa. Analisar outras 
formas de aproveitamento da energia 
solar: fornos e cozinhas solares, 
dessalinizadores e destoxificadores. [M1, 
M3 e M4; R1, R5, R8, R9 e R10] 
Energia geotérmica: analisar a sua 
origem, o princípio de funcionamento 
dos diversos tipos de aproveitamento 
(produção de calor e de electricidade) e 
as transformações de energia envolvidas, 
bem como as vantagens e desvantagens e 
a utilização em Portugal. [M1, M3 e M4; 
R1, R5, R8 e R11] 
Energia das ondas: analisar o princípio 
de funcionamento de dois tipos de 
aproveitamento para a produção de 
energia eléctrica e as transformações de 
energia envolvidas, bem como as 
respectivas vantagens e desvantagens e a 
evolução da utilização em Portugal. [M1, 
M3 e M4; R1, R5, R8 e R11] 
M13: Sintetizar e sistematizar 
informação sobre cada um dos tipos de 
aproveitamento de energia renovável e o 
seu modo de funcionamento em termos 
de transformações de energia. 
 
 

Conhecimentos a desenvolver: 
Desenvolver o campo conceptual da energia, nomeadamente conhecimentos relativos à transferência, transformação e conservação 
de energia. 
Aprofundar a noção de eficiência, nomeadamente compreender que o rendimento numa transformação de energia nunca é 100%. 
Conhecer o modo de funcionamento dos sistemas de aproveitamento das diversas fontes de energia (renováveis e não renováveis), 
nomeadamente as transformações de energia que ocorrem em cada tipo de aproveitamento, a sua eficiência energética e as 
respectivas vantagens e desvantagens (técnicas, ambientais, económicas, etc.). 
Capacidades e competências a desenvolver: 
Analisar situações complexas, abordando-as de diversos pontos de vista (económico, ambiental, político, sustentabilidade a longo 
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prazo, etc.). Analisar criticamente dados técnicos e científicos incorporados em análises do tipo custo-benefício, compreendendo 
que estas são de carácter multidimensional e geralmente complexo. 
Perceber e elaborar raciocínios relacionados com questões de optimização do rendimento energético. 
Estimar e calcular o rendimento energético em transformações de energia. 
 

 

6.4.6.4. Estrutura da situação formativa D (SF-D) 

 
Situação Formativa D: Luz visível 

Modelos: 
Modelos da radiação EM: ondas e feixes de fotões. 
Modelos da propagação da luz: onda EM, feixes de fotões e raios luminosos. 
Modelo de propagação da luz numa fibra óptica. 
Conceitos centrais: 
Luz: cor, frequência, intensidade, absorção, reflexão, refracção, transmissão e polarização; Índice de refracção; Velocidade de 
propagação da luz. 
Relações envolvidas: 
Leis da reflexão; Expressão para a determinação do índice de refracção; Lei de Snell; Determinação do ângulo crítico na reflexão 

interna total; Equação dos espelhos (
fss
111

=
′

+ ); Equação das lentes finas; Lei de Malus (I = I0 cos2 θ). 

Saberes disponíveis: 
Noções acerca da propagação da luz e das suas propriedades. Contacto prévio com alguns artefactos, como instrumentos ópticos 
(lupas, óculos, telescópios, microscópios) e óculos de sol com lentes polarizadoras. 
 

Situação 
física 

Problema Actividade dos alunos / 
Tarefas 

Recursos Mediação do professor 
 

Espelhos, 
lentes e 
polarizadores. 
 

Como se propaga 
a luz visível e 
como funcionam 
os instrumentos 
ópticos? 

A1: Realizar experiências 
sobre as propriedades da luz 
visível: reflexão, refracção, 
absorção, polarização. 
A2: Efectuar alguns cálculos 
com base nos resultados das 
experiências, para utilização 
das relações quantitativas. 
A3: Discutir questões 
relevantes para o quotidiano, 
nomeadamente as utilizações 
tecnológicas dos fenómenos 
estudados, por exemplo, na 
construção de instrumentos 
ópticos e na utilização de 
fibras ópticas. 
 

R1: Equipamento simples 
para a realização das 
experiências, em 
particular, espelhos e 
lentes, fontes de luz, 
polarizadores (kit de 
óptica: PASCO Scientific 
model OS-8500). 
R2: Papel, quadro e 
material de escrita. 
 

M1: Apresentar as actividades 
experimentais (de carácter 
semiaberto), normalmente 
colocando uma questão para ser 
respondida com base nos 
resultados de cada actividade 
experimental. 
M2: Assegurar que cada tarefa é 
devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
M3: Avaliar as ideias que os 
alunos já possuem sobre este 
tema, aprofundá-las ou 
reformulá-las à luz de 
informação adequada, do 
contacto com a realidade física e 
de uma análise crítica. 
M4: Apresentar informação. 
M5: Dar pistas para o 
desenvolvimento dos projectos 
que tenham temas relacionados 
com a óptica e incentivar a 
partilha de informação que já 
tenha sido adquirida pelos 
elementos dos grupos envolvidos 
nesses projectos. 
M6: Sintetizar e sistematizar 
informação sobre as 
propriedades da luz visível, 
estabelecendo comparações com 
outros tipos de radiação EM, 
designadamente a IV (usada na 
SF-A). 
 

Conhecimentos a desenvolver: 
Compreender as diversas propriedades da luz visível: como se propaga, como se comporta ao passar de um meio óptico para outro, 
como se formam imagens em espelhos planos e curvos e que imagens produzem as lentes. 
Desenvolver o campo conceptual associado à radiação electromagnética (EM). 
 
Competências e capacidades a desenvolver: 
Distinguir a realidade física das suas representações e compreender melhor os modos como se constroem e utilizam modelos da 
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realidade física, nomeadamente utilizando os modelos de a propagação da luz: onda EM, feixes de fotões e raios luminosos. 
Efectuar experiências de carácter exploratório e desenvolver capacidades de análise dos resultados obtidos. 
Utilizar equipamento experimental e efectuar medições simples, nomeadamente de ângulos (de incidência, de reflexão, de refracção) 
e distâncias. 
Desenvolver a capacidade de efectuar cálculos simples, em particular com base nas medições efectuadas, desenvolvendo 
paralelamente alguma sensibilidade para os problemas relacionados com a medida. 
 

 

6.4.6.5. Estrutura da situação formativa E (SF-E) 

 
Situação Formativa E: Resumo conceptual 

Modelos: 
Todos os abordados nas situações formativas anteriores (A a D). 
Conceitos centrais: 
Todos os abordados nas situações formativas anteriores (A a D). 
Relações envolvidas: 
Todas as abordadas nas situações formativas anteriores (A a D). 
 
Saberes disponíveis: 
Os conhecimentos adquiridos até à realização desta situação formativa. 
Situação 

física 
Problema Actividade dos alunos / Tarefas Recursos Mediação do professor 

 
Todas as 
anteriores. 
 

Como se relacionam 
entre si os conceitos 
abordados até ao 
momento nesta 
disciplina? 

A1: Realizar, em trabalho de pares, 
um esquema com os conceitos 
abordados ao longo do semestre até 
ao momento, relacionando-os entre si 
(mapa conceptual). 
A2: Com base nos esquemas 
elaborados pelos diversos pares de 
alunos, construir um esquema mais 
completo e discutir as diferenças. 
 

R1: Papel, 
quadro e 
material de 
escrita. 
 

M1. Assegurar que cada tarefa é 
devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
M2: Avaliar as ideias que os 
alunos já possuem. 
M3: Encorajar a discussão, 
primeiro entre pares de alunos e 
depois entre alunos e entre 
professor e alunos. 
M4: Sintetizar e sistematizar 
informação sobre os conceitos que 
foram abordados até ao momento 
e clarificar as relações existentes 
entre eles. 
 

Conhecimentos a desenvolver: 
 
Competências e capacidades a desenvolver: 
Desenvolver a capacidade de relacionar e articular conceitos e temas. 
Desenvolver capacidades de síntese e de sistematização de conhecimentos. 
Desenvolver capacidades metacognitivas. 
Desenvolver competências de trabalho colaborativo, de discussão alargada e de apresentação de ideias e de argumentação. 
 

 

6.4.6.6. Estrutura da situação formativa F (SF-F) 

 
Situação Formativa F: Corrente eléctrica 

Modelos: 
Modelo das redes eléctricas. 
Modelo qualitativo da propagação da corrente eléctrica. 
Conceitos centrais: 
Carga eléctrica; Resistividade; Resistência eléctrica; Campo eléctrico; Diferença de potencial; Corrente eléctrica; Circuito eléctrico; 
Temperatura; Energia; Potência; Rendimento. 
Relações envolvidas: 
Intensidade da corrente eléctrica (I = Q / ∆t); Resistência de um fio condutor eléctrico (R = ρ l/s); Lei de Ohm (V = R I); Potência 
eléctrica (P = V I); Leis de Kirchhoff; Conservação da carga eléctrica; Conservação da energia. 
Saberes disponíveis: 
Noções acerca da corrente eléctrica e da sua utilização no dia a dia. 
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Situação 
física 

Problema Actividade dos alunos / Tarefas Recursos Mediação do 
professor 

 
Lâmpadas, 
pilhas e 
resistências. 
 
Esquemas de 
circuitos 
eléctricos com 
mais de uma 
malha, 
compostos por 
resistências e 
pilhas. 
 
 
 

O que é e como 
se propaga a 
corrente 
eléctrica? 
Como 
determinar 
parâmetros (I, V 
ou R) em 
circuitos 
eléctricos 
complexos? 
Como 
funcionam os 
circuitos 
eléctricos 
existentes 
normalmente 
numa 
habitação? 
Quais as 
questões 
essenciais em 
termos de 
segurança 
eléctrica numa 
habitação? 
Quais os efeitos 
da corrente 
eléctrica no 
corpo humano? 

A1: Testar diversos materiais, 
introduzindo-os num circuito série 
pilha-lâmpada, para verificar as suas 
propriedades como condutores 
eléctricos. Montar circuitos em série e 
em paralelo com lâmpadas e pilhas, 
analisar o brilho das lâmpadas nos 
diversos circuitos e o efeito de desligar 
uma lâmpada sobre as restantes nos 
dois tipos de ligação. Comparar com a 
ligação das lâmpadas numa instalação 
doméstica. [M1, M2, M3, M6 e M9; 
R1] 
A2: Analisar, com base num modelo 
qualitativo, a condutividade eléctrica 
dos materiais e determinar a sua 
variação com o aumento de 
temperatura. Determinar a variação da 
resistência de um fio em função da sua 
resistividade, do seu comprimento e da 
sua secção. [M3, M4, M6 e M9; R3] 
A3: Utilizar o multímetro para medir a 
ddp nos terminais duma pilha e para 
medir a intensidade da corrente 
eléctrica num circuito simples. 
Determinar valores de resistências 
através dos códigos de cores e 
medindo directamente com o 
multímetro. Associar diversas 
resistências em série e em paralelo e 
medir a resistência total, comparando 
com o valor calculado. Montar 
circuitos simples com resistências e 
medir a ddp e a intensidade de corrente 
no circuito, comparando com os 
cálculos baseados na lei de Ohm. [M1, 
M2, M3, M6 e M9; R1] 
A4: Analisar qualitativamente a 
energia dissipada por efeito de Joule 
numa resistência, efectuando cálculos 
para alguns casos. Calcular a energia 
consumida em exemplos específicos, 
determinando também os respectivos 
custos. [M2, M3, M4, M5, M6, M7 e 
M10; R3] 
A5: Analisar circuitos complexos, 
simplificando as associações de 
resistências. Usar as leis de Kirchhoff 
em circuitos com mais do que uma 
malha. [M2, M3, M4, M5, M6 e M11; 
R3] 
A6: Identificar, numa instalação 
eléctrica doméstica típica, o modo 
como as ligações dos diversos 
aparelhos são efectuadas, como é 
fornecida a energia e os mecanismos 
de protecção existentes (fusíveis e 
disjuntores, ligação de terra). [M2, M3, 
M4, M6, M12 e M13; R2 e R3] 
 

R1: Equipamento simples 
para a realização das 
experiências, em 
particular, materiais 
isoladores e condutores 
eléctricos, lâmpadas e 
respectivos suportes, 
pilhas, fios condutores 
eléctricos, resistências, 
tabela com o código de 
cores das resistências, 
multímetros. 
R2: Esquema simplificado 
duma instalação eléctrica 
típica de uma habitação. 
R3: Retroprojector, quadro 
e material de escrita. 
 

M1: Apresentar as 
actividades 
experimentais (de 
carácter semiaberto), 
normalmente colocando 
uma questão para ser 
respondida com base 
nos resultados de cada 
actividade experimental. 
M2: Assegurar que cada 
tarefa é devidamente 
apropriada e 
compreendida pelos 
alunos. 
M3: Avaliar as ideias 
que os alunos já 
possuem, aprofundá-las 
ou reformulá-las à luz 
de informação 
adequada, do contacto 
com a realidade física e 
de uma análise crítica. 
M4: apresentar 
informação. 
M5: Ajudar os alunos 
nos passos iniciais de 
resolução dos 
problemas. 
M6: Encorajar a 
discussão e a colocação 
de questões. 
M7: Analisar o 
funcionamento básico 
duma pilha, em 
particular as 
transformações de 
energia e as implicações 
práticas da existência de 
resistência interna. 
M8: Discutir 
qualitativamente os 
efeitos da corrente 
eléctrica no corpo 
humano. 
M9: Sintetizar e 
sistematizar informação 
sobre a corrente 
eléctrica e circuitos 
eléctricos simples. 
M10: Sintetizar e 
sistematizar informação 
sobre a corrente 
eléctrica e energia. 
M11: Sintetizar e 
sistematizar informação 
sobre as leis de 
Kirchhoff, com ênfase 
no seu significado 
físico. 
M12: Sintetizar e 
sistematizar informação 
sobre as instalações 
eléctricas existentes nas 
habitações e a respectiva 
segurança. 
M13: Incentivar a 
partilha de informação 
que tenha sido adquirida 
pelos elementos dos 
grupos envolvidos em 
projectos relacionados 
com esta temática. 
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Conhecimentos a desenvolver: 
Desenvolver os campos conceptuais da energia e da corrente eléctrica. 
Compreender como funcionam os circuitos eléctricos, como se propaga a corrente eléctrica e quais as transformações de energia que 
ocorrem num circuito eléctrico. 
Compreender como funciona, em termos genéricos, uma instalação eléctrica duma habitação. Aprender a lidar com segurança com 
equipamentos eléctricos. Conhecer os efeitos da corrente eléctrica sobre o corpo humano. 
Competências e capacidades a desenvolver: 
Distinguir a realidade física das suas representações e compreender melhor os modos como se constroem e utilizam modelos da 
realidade física. 
Efectuar experiências de carácter exploratório e desenvolver capacidades de análise dos resultados obtidos. 
Utilizar adequadamente o multímetro para efectuar medições de I, V e R. 
Medir grandezas eléctricas: diferença de potencial, intensidade da corrente eléctrica e resistência. 
Desenvolver a capacidade de efectuar cálculos simples, em particular com base nas medições efectuadas, desenvolvendo 
paralelamente alguma sensibilidade para os problemas relacionados com a medida. 
Desenvolver a capacidade de efectuar cálculos com base em dados fornecidos. 
Analisar e simplificar circuitos com alguma complexidade, com múltiplas resistências e fontes de alimentação (pilhas ou geradores 
de corrente contínua). 
 

 

6.4.6.7. Estrutura da situação formativa G (SF-G) 

 
Situação Formativa G: Campos magnéticos e correntes eléctricas 

Modelos: 
Modelo das interacções magnéticas. 
Modelo do campo magnético da Terra como íman. 
Modelo do campo magnético da Terra como dínamo. 
Conceitos centrais: 
Força magnética; Pólo magnético; Campo magnético; Linhas de campo magnético; Efeito magnético da corrente eléctrica; Fluxo do 
campo magnético; Corrente e força electromotriz (f.e.m.) induzidas; Corrente alternada. 
Relações envolvidas: 
Relações de atracção/repulsão entre pólos magnéticos; Expressão para a força magnética exercida sobre uma carga eléctrica em 
movimento num campo magnético uniforme (F = q v B sen θ); Determinação da direcção desta força e do respectivo sentido através 
da regra da mão direita; Regra da mão direita; Lei de Biot-Savart; Lei de Faraday; Lei de Lenz; Expressão para o cálculo do fluxo 
do campo magnético. 
Saberes disponíveis: 
Noções acerca de campos magnéticos e da sua utilização no dia a dia, bem como acerca do magnetismo terrestre. 
 
Situação 

física 
Problema Actividade dos alunos / Tarefas Recursos Mediação do professor 

 
Ímanes, 
bússolas, 
espiras de 
fio condutor 
e correntes 
eléctricas. 
 

Como 
funcionam as 
bússolas? 
Como 
interagem entre 
si e com outros 
objectos os 
ímanes (e os 
campos 
magnéticos em 
geral)? 
Pode gerar-se 
um campo 
magnético sem 
usar um íman? 
Pode gerar-se 
corrente 
eléctrica a 
partir de um 
campo 
magnético? 
 

A1: Verificar qualitativamente as 
interacções entre campos magnéticos, 
utilizando ímanes e bússolas, e a acção 
dos campos magnéticos sobre diversos 
materiais. [M1, M2, M3, M4 e M5; R1 e 
R4] 
A2: Visualizar e interpretar as linhas de 
força do campo magnético nos dois tipos 
de íman disponíveis, usando limalha de 
ferro. [M1, M2, M3 e M4; R1] 
A3: Construir uma bússola artesanal [M1 
e M2; R1]. 
A4: Detectar com uma bússola o campo 
magnético criado por uma corrente 
eléctrica a circular num fio condutor. 
Construir e testar um electroíman. [M1, 
M2, M3, M4, M5 e M10; R2 e R4] 
A5: Calcular o campo magnético 
(direcção, sentido e valor) criado por 
uma corrente eléctrica a circular num fio 
longo e rectilíneo. Calcular a força 
magnética (direcção, sentido e valor) 
entre dois fios rectilíneos paralelos, 
percorridos por correntes eléctricas. 
Calcular o campo magnético (direcção, 
sentido e valor) criado por uma corrente 
eléctrica a circular numa espira de fio 

R1: Equipamento 
simples para a 
realização das 
experiências: ímanes de 
barra e de ferradura, 
pilhas, fios condutores 
eléctricos, clips, agulhas 
de costura, rolhas de 
cortiça, tinas de plástico, 
água, limalha de ferro, 
papel. 
R2: R1 mais pregos de 
ferro, bússolas 
artesanais e comerciais, 
multímetros. 
R3: Esquema de 
funcionamento de um 
gerador de corrente 
alternada. 
R4: Retroprojector, 
quadro e material de 
escrita. 
 

M1: Apresentar as 
actividades experimentais 
(de carácter semiaberto), 
colocando uma questão para 
ser respondida com base nos 
resultados de cada 
actividade experimental. 
M2: Assegurar que cada 
tarefa é devidamente 
apropriada e compreendida 
pelos alunos. 
M3: Apresentar informação. 
M4: Avaliar as ideias que os 
alunos já possuem sobre este 
tema, aprofundá-las ou 
reformulá-las à luz de 
informação adequada, do 
contacto com a realidade 
física e de uma análise 
crítica. 
M5: Encorajar a discussão 
de questões relevantes para 
o quotidiano. 
M6:Analisar a força 
magnética exercida sobre 
uma carga eléctrica em 
movimento num campo 
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condutor. Extensão ao caso do solenóide 
ideal. Discutir qualitativamente as 
diferenças relativamente a um solenóide 
real. [M2, M3, M4 e M10; R4] 
A6: Verificar experimentalmente que um 
campo magnético variável pode induzir 
uma corrente eléctrica num enrolamento 
de fio condutor. [M1, M2, M3, M4, M5, 
M11 e M12; R2 e R4] 
A7: Calcular a f.e.m. induzida e a 
corrente induzida usando a lei de Faraday 
e a lei de Lenz. [M2, M3 e M4; R4] 
 

magnético uniforme. 
Estender ao caso dum fio 
condutor percorrido por uma 
corrente eléctrica. [M3 e 
M4; R4] 
M7: Discutir a origem do 
campo magnético da Terra, 
em particular a hipótese do 
campo magnético terrestre 
existir devido a correntes 
eléctricas no seu núcleo. 
M8: Analisar o conceito de 
fluxo do campo magnético, 
em diversas situações 
(incluindo a variação da área 
das espiras). [M3 e M4; R4] 
M9: Analisar o 
funcionamento de um 
gerador de corrente 
eléctrica, com base num 
esquema simplificado, 
determinando 
qualitativamente a corrente 
eléctrica induzida. 
Discussão de desenhos 
alternativos e do conceito de 
corrente alternada. [M2, M3, 
M4, M5 e M6; R3 e R4] 
M10: Sintetizar e 
sistematizar informação 
sobre o efeito magnético da 
corrente eléctrica. 
M11: Sintetizar e 
sistematizar informação 
sobre f.e.m e corrente 
eléctrica induzida. 
M12: Incentivar a partilha 
de informação que tenha 
sido adquirida pelos 
elementos dos grupos 
envolvidos em projectos 
relacionados com esta 
temática. 
 

Conhecimentos a desenvolver: 
Desenvolver o campo conceptual relativo ao campo magnético e compreender as relações entre campo magnético e corrente 
eléctrica. 
Competências e capacidades a desenvolver: 
Distinguir a realidade física das suas representações e compreender melhor os modos como se constroem e utilizam modelos da 
realidade física. 
Efectuar experiências de carácter exploratório e desenvolver capacidades de análise e interpretação dos resultados obtidos. 
Efectuar cálculos com base em dados fornecidos. 
 

 

6.4.6.8. Estrutura da situação formativa P (SF-P) 

 
Situação Formativa Projecto (SF-P) 

Modelos: 
Variável. 
Conceitos: 
Variável. 
Relações envolvidas: 
Variável. 
Saberes disponíveis: 
Variável. 
 

Situação 
física 

Problema Actividade dos 
alunos / Tarefas 

Recursos Mediação do professor 
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Dependente 
de cada 
projecto. 
 

Cada projecto 
pretende responder a 
umas ou mais 
perguntas sobre um 
determinado assunto. 
 

Seleccionar um tema e 
elaborar um plano de 
trabalho para o 
projecto. 
Elaborar um relatório 
intermédio de 
progresso. 
Elaborar o produto 
final previsto no plano 
de trabalho. 
Apresentar o essencial 
do que aprenderam no 
respectivo projecto aos 
restantes colegas e ao 
professor. 
Elaborar um relatório 
crítico individual sobre 
o trabalho de projecto. 

Material bibliográfico, 
Internet, material para a 
realização de experiências 
simples (nos projectos que 
contemplam esta vertente), 
computador e impressora, etc. 
 

Assegurar que cada tarefa é 
devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
Incentivar os alunos a manterem 
um ritmo de trabalho equilibrado, 
que lhes permita dosear o esforço 
e cumprir as tarefas em tempo 
útil. 
Incentivar os alunos a 
desenvolverem um trabalho 
sistemático e continuado, 
providenciando aconselhamento 
e informação acerca do trabalho 
realizado e a realizar. 
Gerir a avaliação formal, nos 
diversos momentos, de modo a 
ser formativa, permitindo aos 
alunos aprender e corrigir 
eventuais erros.  
Ajudar a resolver dúvidas e 
problemas surgidos durante a 
execução de cada projecto. 
Encorajar a discussão entre os 
membros de cada grupo e com o 
professor. 
 
 

Conhecimentos a desenvolver: 
Desenvolver uma visão da ciência que tenha em conta as suas limitações em cada momento, apreciando a sua evolução ao longo do 
tempo, assumindo todo o conhecimento científico como uma construção em permanente actualização e não como definitivamente 
estabelecido. 
Conhecimentos específicos relativos ao tema tratado no respectivo projecto. 
Competências e capacidades a desenvolver: 
Distinguir a realidade física das suas representações e compreender melhor os modos como se constroem e utilizam modelos da 
realidade física. 
Desenvolver a autonomia e competências de auto-aprendizagem. 
Desenvolver competências de trabalho em equipa, de pesquisa e organização de informação, de construção de sínteses, de 
elaboração de textos escritos, de apresentação de trabalhos e de análise crítica e autocrítica construtiva do trabalho desenvolvido. 
Desenvolver competências ligadas à utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), em particular a World Wide 
Web (WWW) e o correio electrónico. 
 

 

6.4.6.9. Articulação prevista entre as diversas situações formativas 

 

A figura 6.1 representa a articulação planeada entre todas estas situações 

formativas. 

As situações formativas iniciais (A a E) decorrem num contexto geral que é o da 

energia, em particular o Sol como fonte principal de energia na Terra. Em particular, 

discute-se o modo como é produzida a matéria/energia proveniente do Sol (os diversos 

tipos de radiação electromagnética, bem como partículas) e como é transformada e 

utilizada na Terra. Caracterizam-se dos diversos tipos de radiação electromagnética, 

bem como a utilização humana de alguns destes tipos de radiação. Neste âmbito são 

exploradas com algum detalhe as propriedades da radiação infravermelha e da radiação 

visível. 
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Figura 6.1: Articulação prevista entre as diferentes situações formativas que compõem o 
currículo 

 
 
 

SF-A 

SF-F 

SF-E 

SF-D 

SF-C 

SF-B 

SF-P 

SF-G 

 

As situações formativas seguintes (F e G), que se desenvolvem no contexto da 

electricidade e do magnetismo, estão intimamente relacionadas entre si e 

complementam as restantes situações formativas, em particular a SF-C. Estas duas 

situações formativas permitem desenvolver a compreensão do modo como se produz 

energia eléctrica a partir de energia mecânica e como se faz a distribuição da energia 

eléctrica através de circuitos eléctricos. Para além disso, são temas de importância no 

estudo da Biologia e da Geologia, nomeadamente os mecanismos eléctricos ao nível 

celular e o campo magnético terrestre. 

Todas as situações formativas devem ter alguma articulação com os projectos 

desenvolvidos pelos alunos, embora a níveis que variam com os temas que os alunos 

escolherem. 

 

6.4.7. Avaliação das aprendizagens dos alunos 

Neste currículo, a avaliação prevista é predominantemente contínua. Assim, 

foram previstos vários momentos de avaliação formal. 
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Relativamente à componente de projecto, esta resulta num produto final que é 

avaliável. Para além disso, nos momentos intercalares está prevista avaliação 

essencialmente formativa, mas o “Plano de Trabalhos” e o “Relatório Intermédio de 

Progresso” contam para a classificação final (ver detalhes no documento guia do 

trabalho de projecto – anexo 6.2). No momento final de apresentação avalia-se não só o 

que foi feito durante a execução do projecto e o seu resultado final (o produto), mas 

também a própria apresentação. Apesar de ser um trabalho de grupo, o trabalho de 

projecto envolve ainda a realização de um relatório crítico final a entregar por cada 

indivíduo. O total das diversas etapas classificáveis do projecto vale 9,0 valores. 

Os inquéritos semanais constituem outro elemento de avaliação que vale até 1,1 

valores na classificação final (ver anexo 6.3). Estes inquéritos têm uma função 

formativa, no sentido de despertar os alunos para a reflexão sobre a sua própria 

aprendizagem (e contribuindo para desenvolver capacidades metacognitivas), e uma 

função de avaliação diagnóstica para o professor, pois permitem avaliar se os alunos 

estão a percepcionar o currículo como pretendido, como estão a proceder em termos de 

aprendizagem e quais as dúvidas que vão surgindo. Estes inquéritos semanais, baseados 

em May e Etkina (2002), são respondidos individualmente, todas as semanas, e cada 

inquérito respondido contribui 0,1 valores para a classificação final. O número de 

inquéritos entregues é inferior ao número de semanas de aulas previstas no semestre 

porque não é respondido logo nas primeiras semanas. 

Os testes no final do semestre não estão excluídos. No entanto, é-lhes retirada a 

ênfase que está normalmente associada aos exames finais, que são uma prova única em 

que o aluno tem de obter aprovação. Assim, o teste final nesta disciplina vale até 8 

valores na classificação final. A maior parte da classificação final está, portanto, 

atribuída a tarefas distribuídas ao longo do semestre, o que premeia quem produz um 

trabalho continuado e consistente, mais do que quem estuda intensivamente para uma 

única prova de avaliação final. 

Nos testes finais estão previstas questões que são, na sua maioria, pequenos 

problemas, para os quais os alunos têm de procurar discutir soluções. Também estão 

previstos alguns problemas mais quantitativos. Está ainda prevista uma questão em que 

os alunos tenham de elaborem um esquema-resumo ou um mapa conceptual dos 

conceitos aprendidos durante o semestre e das relações entre esses conceitos. Em cerca 

de metade das questões em cada teste é dada aos alunos a opção entre duas alternativas. 
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A título de exemplo, um dos testes que foi dado aos alunos pode ser consultado no 

anexo 6.15. 

Está ainda prevista a realização de “Trabalhos de uma Página” (designação 

usada no Contrato Pedagógico, ver anexo 6.1). Estes trabalhos escritos (que podem ir 

até ao máximo de duas páginas/uma folha A4) são pensados como pequenos desafios a 

colocar aos alunos ao longo do semestre, por exemplo: responder a uma questão, 

pesquisar um assunto, tentar obter explicações para uma dúvida que surgisse no decurso 

do semestre. 

Os trabalhos escritos são particularmente importantes para a avaliação porque 

são elementos perenes e objectivos (em contraponto à oralidade) e porque permitem 

discriminar os desempenhos individuais, já que uma parte das actividades avaliáveis é 

desenvolvida em grupos. 

Saliente-se que a adesão a este sistema de avaliação contínua não é obrigatória. 

Os alunos que o desejem podem optar por ser avaliados exclusivamente por exame final 

(para 20 valores). Esta opção existe para permitir liberdade na escolha do modo como 

cada aluno é avaliado, mas também por questões mais pragmáticas, uma vez que se sabe 

de antemão que há uma elevada percentagem de alunos repetentes inscritos na 

disciplina. Destes, uma boa parte não pode certamente frequentar a disciplina e/ou não 

tem disponibilidade de tempo para o fazer. 

Para além destes elementos de avaliação, está prevista a realização de avaliação 

essencialmente incorporada na mediação desenvolvida pelo professor (e não é objecto 

de classificação), designadamente: 

• avaliação diagnóstica, com maior incidência durante as primeiras 

situações formativas; 

• avaliação formativa durante as actividades; 

• nas actividades do tipo P.O.E., as previsões, as observações e o resultado 

das discussões podem também ser avaliados, nomeadamente com fins 

formativos. 

 

6.5. Implementação do currículo 

Na secção 6.4.6 foram especificadas as características das situações planeadas 

no desenho curricular e na secção 6.4.7 foi detalhado o modo como os alunos seriam 
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avaliados, nomeadamente no regime de avaliação contínua. A adesão a este sistema de 

avaliação contínua não era obrigatória, embora fosse vivamente encorajada. O professor 

incentivou os alunos a participarem na avaliação contínua, mas alertando para a 

necessidade de trabalhar ao longo do semestre e, eventualmente, mais do que 

trabalhariam se estudassem apenas para o exame final. 

É importante realçar também que o desenho curricular não é estático, mas sim 

uma construção permanente, baseada em sequências de fases sucessivas de concepção 

(ou redesenho do currículo ou partes dele), de implementação e de avaliação. A 

avaliação tem aqui um papel crucial, que é o de fornecer informação em tempo útil para 

permitir efectuar adaptações ao currículo. 

Neste aspecto foram fundamentais as informações recolhidas durante a mediação 

nas aulas, nas conversas informais com os alunos (dentro e fora das aulas), bem como a 

fornecida pelos inquéritos semanais e por outros elementos de avaliação ao longo do 

semestre, principalmente no âmbito do trabalho de projecto. 

Mesmo a informação obtida na avaliação mais no final do semestre é útil neste 

ciclo, porque o ensino não se encerra num semestre. Há sempre o semestre seguinte e 

mais outro, pelo que esta informação é preciosa no aperfeiçoamento dos desenhos 

curriculares futuros (Swain, 2000: 154), num ciclo de busca de melhoria contínua. 

 

6.5.1. Contextualização 

A implementação do desenho curricular foi planeada para o 2º semestre do ano 

lectivo 2002/2003, compreendendo a leccionação da totalidade das aulas da disciplina 

de Física Geral II, do 1º ano do curso de Biologia-Geologia (Ensino de), na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

De acordo com o mapa de frequência fornecido pelos Serviços Académicos da 

UTAD, estavam inscritos nesta disciplina 92 alunos, dos quais apenas 31 estavam 

inscritos pela primeira vez (ver gráfico 6.1). Dos repetentes, a maioria (27 alunos) tinha 

duas inscrições. No entanto, existiam quatro alunos com o máximo de nove inscrições. 
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Gráfico 6.1: Distribuição dos alunos por nº de 
inscrições
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Mais tarde verificou-se, através das pautas de avaliação, que o número total de 

alunos inscritos nesta disciplina em 2002/2003 não era apenas 92, mas sim 108. Os 

dezasseis alunos adicionais eram também repetentes, embora não seja possível saber o 

respectivo número de inscrições, pois esta informação não consta das pautas de 

avaliação, mas apenas do mapa de frequência. Assim, as percentagens de alunos 

inscritos pela primeira vez e de repetentes são as apresentadas no gráfico 6.2. 

Gráfico 6.2: Alunos inscritos pela 1ª vez e com 2 
ou mais inscrições

29%

71%

Alunos inscritos pela 1ª vez

Alunos com 2 ou mais
inscrições

 
A carga horária semanal desta disciplina é composta por três horas de aulas 

teóricas e por uma hora e meia de aulas teórico-práticas. 

Os alunos tinham à sua disposição duas aulas teóricas semanais, de uma hora e 

meia cada. Estas aulas são designadas neste currículo por sessões globais, devido a nela 

poderem participar em simultâneo a totalidade dos alunos inscritos na disciplina (esta 

situação ideal de máxima participação corresponderia a uma audiência de 92 alunos; na 

realidade, houve em média 39 alunos presentes nestas sessões). 

Para as aulas teórico-práticas, os alunos dividiram-se livremente pelas quatro 

turmas disponibilizadas. Por isso, uma das turmas acabou por ter apenas três alunos 

inscritos, pelo que acabou por deixar de funcionar, passando estes alunos para outra 
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turma com aula no mesmo dia. Cada turma (com entre 21 e 34 elementos), dispunha de 

uma aula teórico-prática semanal de uma hora e meia. Estas aulas são designadas neste 

currículo por sessões tutoriais, por se pretender que tivessem um carácter 

essencialmente de acompanhamento e aconselhamento dos alunos relativamente ao seu 

trabalho. 

Os serviços competentes atribuíram para as aulas teóricas (sessões globais) um 

anfiteatro (ver figura 1 do anexo 6.4), mobilado com grupos de cadeiras fixadas ao 

chão. No braço direito de cada uma desta cadeira existe uma pequena prancha móvel, 

base para os alunos colocarem, no máximo, um caderno de apontamentos. A capacidade 

total desta sala é de 120 alunos, dispostos em 10 filas, divididas ao meio por uma 

passagem. 

Em termos de equipamentos adicionais, o anfiteatro dispunha de um 

retroprojector, um écran de tripé para projecção, um quadro negro também de tripé. O 

quadro e o écran de projecção estão assentes num palco ligeiramente sobrelevado (18 

cm). Existe um espaço de cerca de dois metros entre este palco e o início das filas do 

anfiteatro propriamente dito, onde se sentam os alunos. 

Para as aulas teórico-práticas (sessões tutoriais) foram atribuídas salas diferentes 

para cada uma das turmas, mas eram todas do mesmo tipo (ver figuras 2 a 5 do anexo 

6.4): mobiladas com mesas individuais colocadas lado a lado, formando um número 

variável de filas, viradas para a parede onde se encontra o quadro. Estas salas 

dispunham também de retroprojector e de um espaço branco ou tela para projecção 

colocado ao lado do quadro. 

Após as primeiras aulas, quando se iniciou a realização de trabalho 

experimental, as sessões tutoriais transitaram para o laboratório I0.05, no Departamento 

de Física (ver figura 6 do anexo 6.4). Embora a lotação ideal para este laboratório seja 

entre os 16 e os 22 alunos, portanto insuficiente para uma das turmas, tem a vantagem 

de estar localizado no Departamento de Física, com todo o material necessário 

imediatamente disponível, bem como o apoio técnico. As salas atribuídas no horário 

pertencem a um edifício diferente (Ciências Agrárias), relativamente distante do 

Departamento de Física, com as dificuldades logísticas que isso acarreta. Alem disso, 

como se depreende da descrição efectuada atrás, as salas atribuídas estão pensadas para 

aulas tradicionais, de resolução de exercícios “de papel e lápis”, não para trabalho 

experimental e/ou de grupo. A sua adaptação seria possível se as salas não estivessem 
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tão cheias de mesas e cadeiras, o que dificulta imenso qualquer reconfiguração da sua 

distribuição. 

 

6.5.1.1. Documentação elaborada para aos alunos 

Foi produzida documentação para fornecer aos alunos, designadamente em duas 

vertentes: 

• A disciplina e o seu funcionamento: 

o O Contrato Pedagógico, que detalhava os sistemas de avaliação 

da aprendizagem disponibilizados aos alunos nesta disciplina; o 

desenvolvimento do currículo, o trabalho exigido aos alunos e a 

respectiva calendarização (anexo 6.1); 

o A informação detalhada sobre o trabalho de projecto (anexo 6.2); 

o O inquérito semanal (anexo 6.3) 

o Alguma bibliografia recomendada e endereços de Internet 

(disponibilizados e actualizados na página de Internet da 

disciplina); 

o As normas para a comunicação por correio electrónico com o 

professor (anexo 6.6); 

o As normas para a apresentação de trabalhos escritos e para a 

citação das fontes consultadas, bibliográficas e da Internet (anexo 

6.7). 

• Os conteúdos a abordar e os trabalhos a desenvolver (ambos disponíveis 

na página de Internet da disciplina e em fotocópias): 

o Resumo dos temas a leccionar no semestre; 

o Apontamentos e guias para trabalhos experimentais. 

Esta documentação foi fornecida em papel e também disponibilizada no 

endereço de Internet da disciplina: http://home.utad.pt/~jcravino/fg2-200203.html*. Este 

endereço contém ainda informação relativa aos contactos com o professor, horários de 

atendimento, datas e locais dos testes e exames, bem como outros endereços de Internet 

e bibliografia recomendados ao longo do semestre. 

 

                                                 
* Esta página de Internet continua disponível na Internet, no endereço mencionado. 
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6.5.2. Implementação das situações formativas 

Como já foi referido na secção 6.4.6, o currículo constava de sete situações 

formativas (referidas pelas letras de A a G), abordadas de modo essencialmente 

sequencial ao longo do semestre, nas sessões globais e tutoriais. Para além disso, 

decorreu paralelamente uma situação formativa assente em trabalho de projecto 

(designada por SF-P), desenvolvida por grupos de alunos dentro e fora das aulas. Aliás, 

como se pode ver da análise do quadro 6.1, o acompanhamento e avaliação da SF-P 

ocupou cerca de 40% do tempo total das sessões tutoriais (aulas TP) e o correspondente 

a 17% das sessões globais (em horário extra aulas). 

As situações formativas previstas são as que constam do quadro 6.1. Deste 

quadro consta também a duração temporal efectiva de cada actividade lectiva ou 

situação formativa. Para além disso, as actividades lectivas estão dispostas no quadro na 

sequência em que foram leccionadas, em termos de sessões globais e de sessões 

tutoriais. Assim, as actividades que se encontram lado a lado no quadro decorreram 

paralelamente em termos de sessões globais e tutoriais. 

 
Quadro 6.1: Sequência e duração temporal das actividades lectivas nas sessões globais (SG) 

e nas sessões tutoriais (ST) 
Actividades lectivas SG Actividades lectivas ST 

Apresentação da disciplina, da avaliação e da 
componente de projecto 2 

SF-P: Apresentação da componente de 
projecto e motivação dos alunos para este 
tipo de trabalho 

1 

SF-P: Definição dos temas dos projectos e 
dos respectivos planos de trabalho 1 SF-A: actividade solar, modelo em camadas 

do sol e produção de energia no sol, diversos 
tipos de radiação EM e dualidade onda-
partícula 

4 SF-P: Crítica e discussão dos planos de 
trabalho dos projectos, com base na avaliação 
e comentários escritos pelo professor 

1 

SF-A: propriedades da radiação 
infravermelha (experiências realizadas em 
casa) 
SF-P: Acompanhamento do progresso dos 
projectos 

1 

SF-B: modelo em camadas da atmosfera, 
modos de transferência de energia; albedo e 
cobertura da superfície da Terra, trocas de 
energia nas interfaces espaço-atmosfera e 
atmosfera-superficie da Terra, calor latente, 
variação da temperatura em 24h, humidade 
do ar, precipitação e vento 

3,5 

SF-D: luz visível, reflexão e refracção 1 

SF-C: consumo de energia e eficiência 
energética; produção e distribuição de energia 
eléctrica em Portugal. Energias não 
renováveis (gás natural, petróleo e seus 
derivados, carvão) e co-geração. Energias 
renováveis (mini-hídricas, energia eólica, 
energia produzida a partir da biomassa, 
energia solar, energia geotérmica, energia das 
ondas) 

4,0 

SF-D: espelhos e lentes; polarização 
SF-P: Crítica e discussão dos relatórios 
intermédios de progresso dos projectos, com 
base na avaliação e comentários escritos pelo 
professor 

2 
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SF-E: Ponto de situação e articulação com os 
conteúdos que se seguem; resumo conceptual 

1,5 
 

SF-F: corrente eléctrica, pilhas, diferença de 
potencial, resistência eléctrica e efeito de 
Joule 

1 

SF-F: leis de Kirchhoff 0,75

SF-F: circuitos com pilhas e lâmpadas, 
corrente eléctrica, diferença de potencial e 
resistência eléctrica 

1,75

SF-F: circuitos eléctricos domésticos e 
segurança eléctrica 0,25 SF-F: curto-circuito e segurança eléctrica 0,25

SF-P: Apresentação dos projectos 4  
SF-G: ímanes, bússolas, força exercida sobre 
uma carga eléctrica 0,5 SF-G: ímanes e bússolas 0,5 

SF-G: campo magnético criado por correntes 
eléctricas (fio rectilíneo, espira, solenóide) 0,5 SF-G: campo magnético criado por correntes 

eléctricas; electroíman 0,3 

SF-G: fluxo magnético, leis de Faraday e de 
Lenz, gerador de CA 1 SF-G: corrente eléctrica induzida 0,2 

NOTA: em termos de duração 1 SG = 1 ST = 80 minutos. 
 

Seguidamente será detalhada a implementação de cada uma destas situações 

formativas, bem como as restantes actividades lectivas desenvolvidas nas aulas ao longo 

do semestre. 

 

6.5.2.1. Início do semestre 

O semestre teve o seu início com a primeira sessão global no dia 25 de Fevereiro 

de 2003 e terminou no dia 6 de Junho de 2003. As primeiras duas sessões globais 

serviram para explicar o modo de funcionamento da disciplina e da avaliação dos 

alunos. 

Logo de início, o inquérito semanal gerou algumas dúvidas, principalmente o 

facto de se repetirem sempre as mesmas questões todas as semanas. Por outro lado, os 

alunos estranharam a razão de ser de tal tarefa, tendo-lhes sido explicado que se 

pretendia que os alunos reflectissem sistematicamente, todas as semanas, sobre o seu 

próprio processo de aprendizagem. Foi ainda salientado que a realização semanal desta 

tarefa contribuiria para os alunos se manterem permanentemente a par dos assuntos 

abordados nas aulas e para colocarem atempadamente as dúvidas que lhes fossem 

surgindo. Os alunos pareceram aceitar estes argumentos, mas o professor apercebeu-se 

que seria preciso um esforço adicional para que percepcionassem correctamente esta 

tarefa e se empenhassem na sua realização semanal. Por outro lado, o facto de contribuir 

para a classificação final incentivou os alunos a darem maior importância a esta tarefa. 
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Após uma discussão extensa e explicações exaustivas, de modo a não deixar 

qualquer espécie de dúvidas, procedeu-se à assinatura formal do “Contrato Pedagógico” 

(ver anexo 6.1). 

Foi ainda realizado um pequeno inquérito para averiguar se os alunos estão 

familiarizados e usam efectivamente as tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC), em particular computadores pessoais e a Internet (ver anexo 6.5). Com este 

inquérito pretendia determinar-se quantos alunos estariam em condições de utilizar a 

página de Internet da disciplina e o correio electrónico para comunicação com o 

professor e, eventualmente, para submeter trabalhos e os “Inquéritos Semanais”. 

Responderam a este inquérito nas duas sessões globais iniciais 51 alunos (dos 92 

inscritos na disciplina). A análise deste inquérito revelou que 70,6% da amostra 

inquirida possuía computador pessoal, impressora e utilizava um processador de texto. 

Os restantes indicavam ter acesso fácil a um PC. No entanto, só 10% da amostra tem o 

respectivo PC ligado à Internet, sendo que mais 49% referiram ter acesso fácil à Internet 

noutros locais. 

Ainda assim, verificou-se pouco interesse da parte dos alunos relativamente à 

possibilidade de descarregarem os apontamentos em ficheiro a partir da Internet em vez 

de recorrem às tradicionais fotocópias. Também a possibilidade de comunicar com o 

professor via e-mail não gerou grande entusiasmo. A confirmar esta percepção está o 

facto de apenas 18 alunos terem enviado alguma mensagem de correio electrónico ao 

professor durante o semestre, a maioria para entregar os inquéritos semanais ou 

trabalhos escritos. 

Deve salientar-se que o professor forneceu aos alunos documentos escritos para 

os guiar tanto na comunicação por correio electrónico (ver anexo 6.6) como na 

elaboração dos trabalhos escritos (ver anexo 6.7). Estes dois documentos foram também 

apresentados e discutidos nas sessões globais inicias, com o objectivo de estabelecer 

claramente um conjunto de regras para as actividades de elaboração de trabalhos 

escritos e de comunicação por correio electrónico. Por um lado, sendo uma disciplina do 

primeiro ano, é de esperar que a maior parte dos alunos não esteja habituada a usar o 

correio electrónico. Por outro lado, os próprios alunos revelaram desconhecimento de 

certas regras comuns nos trabalhos escritos de índole académica, como a necessidade de 

citar correctamente as fontes consultadas e as normas relativas a referência 

bibliográficas. O desenvolvimento deste tipo de competências foi definido como 
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importante no desenho curricular e, portanto, tem de ser abordado e avaliado 

concretamente na sua implementação. 

Para além destes documentos, foram também disponibilizadas aos alunos cópias 

do “Contrato Pedagógico” e dum documento com toda a informação acerca do trabalho 

de Projecto (ver anexos 6.1 e 6.2, respectivamente). Todos os documentos fornecidos 

aos alunos foram também disponibilizados na página de Internet da disciplina (em 

http://home.utad.pt/~jcravino/fg2-200203.html ), em formato Microsoft Word ou Adobe 

PDF. Os alunos foram informados que a página de Internet seria uma espécie de vitrina 

virtual, onde seriam colocadas e actualizadas todas as informações relativas à disciplina, 

incluindo: avisos, datas e locais dos exames, horário de atendimento, contactos do 

professor, bibliografia, sumários e outros documentos fornecidos aos alunos. 

 

6.5.2.2. Situação formativa A: Sol e radiação electromagnética 

A situação formativa A (abreviadamente SF-A), intitulada “Sol e radiação 

electromagnética”, centra-se no problema de perceber o modo como a energia é 

produzida no Sol, como se propaga no seu interior e como é emitida para o espaço. Na 

secção 6.4.6.1 apresentou-se a concepção desta situação formativa, pelo que no quadro 

abaixo apresentam-se apenas as actividades dos alunos/tarefas, a mediação do professor 

e a duração temporal da respectiva implementação. 
 

Quadro 6.2 – Situação Formativa A: Sol e radiação electromagnética 
Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 

 
Tempo 

A1: Analisar as diferentes camadas do Sol 
e os processos de transferência de energia 
que nelas ocorrem: radiação, convecção e 
condução. [M1, M4; R1, R2, R3, R9] 
A2: Analisar a cadeia de reacções (cadeia 
p-p) e efectuar cálculos relativos à energia 
produzida no Sol por fusão nuclear. [M1, 
M2, M3, M4; R1, R4, R9] 
A3: Caracterizar as radiações do espectro 
EM, as suas utilizações e discutir os efeitos 
sobre os seres humanos. [M1, M6; R6, R9] 
A4: Analisar o processo de produção, 
propagação e recepção de uma onda de 
rádio, em termos dos campos eléctricos e 
magnéticos associados. [M1, M6; R7, R9] 
A5: Discutir a caracterização da radiação 
EM como onda ou como feixe de partículas 
(fotões). [M1, M6; R7, R9] 
A6: Estudar as propriedades da radiação IV 
com uma TV e o respectivo telecomando. 
[M2; R8] 
A7: Discutir resultados de experiências 
com base nos registos e observações 
efectuados pelos alunos. [M3, M6; R9] 
 

M1: Apresentação de informação. 
M2:Assegurar que cada tarefa é devidamente 
apropriada e compreendida pelos alunos. 
M3: Ajudar os alunos a superar as suas dificuldades, 
por exemplo na resolução de problemas que 
envolvem cálculos numéricos ou na interpretação de 
dados. 
M4: Avaliar os conhecimentos que os alunos já 
possuem sobre os temas a abordar: o Sol, energia, 
calor e temperatura, o conceito de átomo e suas 
representações. Rever estes conceitos e aprofundá-
los. 
M5: Sintetizar e sistematizar a informação 
fundamental acerca da estrutura do Sol e da produção 
de energia por fusão nuclear no seu núcleo [R3 e R4]. 
Sintetizar e sistematizar a informação fundamental 
sobre as partículas e radiação EM emitidas pelo Sol 
[R5]. 
M6: Avaliar as ideias que os alunos já possuem sobre 
radiação EM, aprofundá-las ou reformulá-las, 
ajudando a analisar algumas ideias correntes menos 
correctas à luz de informação adequada e de uma 
análise crítica. 
M7: Dar pistas para o desenvolvimento de alguns 
projectos, que têm temas relacionados com a radiação 
EM e incentivar a partilha de informação que já tenha 

4 Sessões Globais (~320 
minutos) mais meia Sessão 
Tutorial (~40 minutos), 
divididas do seguinte modo: 
A1 = ~1,5 SG 
A2 = ~1 SG 
A3 = ~0,5 SG 
A4 = ~0,5 SG 
A5 = ~0,5 SG. 
 
A7 = ~0,5 ST. 
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sido adquirida pelos elementos dos grupos envolvidos 
nesses projectos (em particular, os projectos 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 12 e 16). 
M8. Sintetizar e sistematizar informação básica 
relativa à caracterização dos diversos tipos de 
radiação EM e à sua emissão pelo Sol [R5]. 
 

 

Esta situação formativa decorreu quase exclusivamente em sessões globais, com 

excepção das duas últimas actividades (A6 e A7), que decorreram, respectivamente, em 

casa e numa sessão tutorial. 

A situação formativa começou com apresentação de informação sobre os efeitos 

da actividade solar sobre a Terra e sobre as razões para estudar o Sol, bem como os 

meios actualmente ao dispor da comunidade científica para efectuar este estudo. 

Seguidamente, com base em dados e esquemas sobre a estrutura em camadas do Sol, 

apresentou-se o modelo em camadas do Sol, envolvendo os alunos na análise das 

diferentes camadas do Sol e dos processos de transferência de energia que nelas 

ocorrem: radiação, convecção e condução. Nesta fase, a mediação consistiu 

essencialmente na apresentação de informação e em avaliar os conhecimentos que os 

alunos já possuem sobre os temas a abordar (o Sol, energia, calor e temperatura, o 

conceito de átomo e suas representações), rever estes conceitos e aprofundá-los. Os 

recursos utilizados foram: imagens do Sol obtidas a partir da Internet e tiradas por 

diversos instrumentos de observação; dados relativos ao Sol; esquema da estrutura em 

camadas do Sol e retroprojector, quadro e material de escrita. Verificou-se que apesar 

de os processos de transferência de energia serem normalmente leccionados como parte 

da Termodinâmica, na disciplina que os alunos tiveram no 1º semestre, eles não eram 

familiares para a maioria dos alunos. Por esta razão, estes conceitos foram explorados 

um pouco mais aprofundadamente, de um modo essencialmente qualitativo, mas com 

tratamento quantitativo no caso da transferência de calor por radiação, já que seria 

importante ao longo desta situação formativa e da seguinte. 

Continuando a basear as actividades em dados e esquemas sobre a estrutura em 

camadas do Sol, seguiu-se o estudo da cadeia de reacções (cadeia p-p), com os alunos a 

efectuarem cálculos relativos à energia produzida no Sol por fusão nuclear. A mediação 

envolveu a apresentação de informação, assegurar que cada tarefa é devidamente 

apropriada e compreendida pelos alunos, ajudar os alunos a superar as suas dificuldades, 

por exemplo na resolução de problemas que envolvem cálculos numéricos ou na 

interpretação de dados e avaliar os conhecimentos que os alunos já possuem sobre os 

temas a abordar, rever estes conceitos e aprofundá-los. Foram utilizados como recursos: 
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imagens do Sol obtidas a partir da Internet e tiradas por diversos instrumentos de 

observação; representação esquemática das reacções envolvidas na fusão nuclear no 

Sol; retroprojector, quadro e material de escrita. Com esta actividade pretendeu-se 

introduzir uma componente de trabalho quantitativo, com base em dados fornecidos, 

com o objectivo de eliminar a perspectiva que os alunos têm das actividades lectivas. 

De facto, a resolução de problemas ou exercícios é percepcionada como uma actividade 

típica das aulas teórico-práticas e esta actividade foi propositadamente desenvolvida 

numa sessão global e não numa sessão tutorial. Era importante passar aos alunos a ideia 

de que o currículo tem uma unidade e que todas as aulas reflectem essa unidade, o que 

não é compatível com uma visão compartimentalizada das actividades por tipo de aula. 

No final desta fase fez-se uma síntese e sistematização da informação 

fundamental acerca da estrutura do Sol e da produção de energia por fusão nuclear no 

seu núcleo (usando o esquema da estrutura em camadas do Sol e a representação 

esquemática das reacções envolvidas na fusão nuclear no Sol). Fez-se também uma 

síntese e sistematização da informação fundamental sobre as partículas e radiação EM 

emitidas pelo Sol (usando o esquema do Sol com um resumo dos processos que nele 

ocorrem). 

As actividades seguintes basearam-se num esquema do espectro 

electromagnético e em dados sobre os diversos tipos de radiação EM. Para apresentar as 

características dos diversos tipos de radiação electromagnética (EM) que compõem o 

espectro electromagnético e discutir as suas utilizações humanas e os seus eventuais 

efeitos sobre a saúde humana, foram utilizados um esquema do espectro EM e 

retroprojector, quadro e material de escrita. A mediação consistiu essencialmente na 

apresentação de informação e em avaliar as ideias que os alunos já possuem sobre 

radiação EM, aprofundá-las ou reformulá-las, ajudando a analisar algumas ideias 

correntes menos correctas à luz de informação adequada e de uma análise crítica. Ainda 

neste âmbito desenvolveu-se outra actividade, que consistiu em analisar o processo de 

produção, propagação e recepção de uma onda de rádio, em termos dos campos 

eléctricos e magnéticos associados, na qual se aprofundou um pouco mais o processo de 

produção, propagação e detecção de uma onda EM, neste caso usando como exemplo as 

ondas de rádio. Para finalizar o tratamento deste tema nas sessões globais realizou-se 

uma discussão, essencialmente qualitativa, acerca da caracterização da radiação EM 

como onda ou como feixe de partículas (fotões), isto é, sobre dualidade onda partícula. 
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Esta discussão partiu da ideias que os alunos expressaram acerca destes conceitos, 

sendo exploradas através do diálogo entre os alunos e com o professor. 

No final, o professor fez novamente uma síntese, repetindo de algum modo a 

síntese intermédia, mas incorporando o que foi estudado entretanto sobre radiação EM, 

essencialmente com base no esquema do Sol com um resumo dos processos que nele 

ocorrem. 

Deve salientar-se que a avaliação dos conhecimentos que os alunos já possuem 

sobre os temas a abordar, rever e aprofundar estes conceitos, foram actividades de 

mediação do professor assentes no diálogo com os alunos e, portanto, a avaliação 

referida é informal e de carácter formativo. Sempre que houve oportunidade, procurou-

se dar pistas para o desenvolvimento dos projectos que têm temas relacionados com a 

radiação EM e incentivar a partilha de informação que já tenha sido adquirida pelos 

elementos dos grupos envolvidos nesses projectos (em particular, os projectos 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 12 e 16). No início do semestre, este tipo de mediação beneficiou principalmente 

os alunos a trabalhar ou a preparar projectos relacionados com a temática abordada, 

porque ainda não era provável os alunos poderem contribuir nas aulas com o que 

aprenderam nos respectivos projectos. 

Finalmente, esta situação formativa compreendeu duas actividades intimamente 

relacionadas. A primeira actividade, estudar as propriedades da radiação IV com uma 

TV e o respectivo telecomando, foi realizada em casa pelos alunos, com recurso a um 

pequeno guia fornecido pelo professor (ver anexo 6.8). O guia dava algumas instruções, 

essencialmente através da colocação de perguntas e da apresentação de esquemas, mas o 

professor tentou sensibilizar os alunos para o carácter exploratório do trabalho, 

encorajando-os a experimentarem. Na segunda actividade, realizada numa sessão 

tutorial, os alunos discutiram entre si e com o professor os resultados obtidos, tentado 

interpretá-los. 

 

6.5.2.3. Situação formativa B: Modelo da atmosfera e trocas de energia 
nas interfaces desta 

A situação formativa B (abreviadamente SF-B) insere-se no contexto principal 

da disciplina, que é a energia. Na situação formativa anterior foi abordado o modo como 

a energia é produzida no Sol, como se transfere no seu interior e como é emitida para o 

espaço. Agora a SF-B retoma questão da energia emitida pelo Sol, mas na parte que 
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chega à Terra. Para isso, é essencial perceber o papel protector e estabilizador da 

atmosfera terrestre. 

O quadro seguinte apresenta o essencial da implementação desta situação 

formativa. 

 
Quadro 6.3 – Situação Formativa B: Modelo da atmosfera e trocas de energia nas interfaces desta 
Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 

 
Tempo 

A1: Interpretar um esquema da 
atmosfera terrestre com informação 
múltipla: altitude, temperatura, pressão, 
etc. para caracterização das diversas 
camadas. Utilizar espectros de absorção 
de ADN e de alfa-cristalino para avaliar 
a importância do ozono na atmosfera 
para a filtragem dos UV. [M1, M2, M3, 
M4, M5, M6, M7 e M8; R1, R2, R3 e 
R9] 
A2: Caracterizar qualitativa e 
quantitativamente o albedo de diversas 
superfícies e a influência na quantidade 
de energia absorvida/reflectida por essas 
superfícies. [M1, M2, M3, M4, M5, M9 
e M10; R1, R3 e R9] 
A3: Avaliar o impacto das aproximações 
realizadas na definição da constante 
solar. Interpretar diagramas de fluxos de 
energia relativos às trocas de energia nas 
interfaces espaço-atmosfera e atmosfera-
superfície da Terra. Resolver, em grupos 
de dois alunos e de uma aula para a 
seguinte, um problema conceptual sobre 
esta questão. Interpretar um gráfico da 
variação típica da temperatura ao longo 
de 24 horas, relacionando-a com a 
radiação solar recebida e com a emissão 
de radiação pela superfície da Terra. 
[M1, M2, M3, M4, M5, M11 e M12; 
R4, R5, R6, R7 e R9] 
A4: Calcular, com base em dados 
quantitativos fornecidos, valores de 
humidade relativa, absoluta, específica e 
razão de mistura. Avaliar da adequação 
prática de alguns métodos para a 
determinação da humidade do ar. [M1, 
M2, M3, M4, M13; R8 e R9] 

M1: Apresentar informação. 
M2: Assegurar que cada tarefa é devidamente 
apropriada e compreendida pelos alunos. 
M3: Encorajar a discussão entre os alunos e destes com 
o professor. 
M4: Avaliar as ideias que os alunos já possuem sobre as 
questões abordadas, aprofundá-las ou reformulá-las, 
ajudando a analisar algumas ideias correntes menos 
correctas à luz de informação adequada e de uma análise 
crítica. 
M5:Dar pistas para o desenvolvimento de alguns 
projectos, que têm temas relacionados com a atmosfera 
e incentivar a partilha de informação que já tenha sido 
adquirida pelos elementos dos grupos envolvidos nesses 
projectos (em particular, os projectos 1, 2, 3, e 7). 
M6: Analisar um esquema da atmosfera terrestre com 
informação múltipla: camadas, altitude, temperatura, 
pressão, etc. para caracterização das diversas camadas. 
Discutir o efeito de “tampa” na tropopausa e suas 
consequências. Discutir questões relevantes para o 
quotidiano, nomeadamente: os riscos para a saúde 
humana dos diversos tipos de radiação EM e o papel 
protector da atmosfera, o buraco de ozono, o efeito de 
estufa e o aquecimento global. 
M7: Analisar os mecanismos responsáveis pelas auroras 
boreais (e austrais) e pela propagação de sinais de rádio 
por reflexão na ionosfera. 
M8: Sintetizar e sistematizar informação sobre a 
estrutura da atmosfera. 
M9: Analisar a composição química da atmosfera, os 
processos de transferência de energia do Sol para a 
atmosfera e no seu interior, em particular a transferência 
de energia por radiação, convecção, condução e 
advecção. 
M10: Discutir qualitativamente a influência de factores 
como a cobertura do solo, a cobertura de nuvens, a 
concentração dos chamados “gases de efeito de estufa” e 
a poluição no balanço energético da atmosfera. 
M11: Analisar o modo como se pode determinar a 
constante solar e o que tal valor significa. Analisar as 
trocas de energia nas interfaces espaço-atmosfera e 
atmosfera-superfície da Terra. Analisar a influência do 
c.d.o. da radiação em termos energéticos (o Sol emite 
radiação de c.d.o. curto e a Terra de c.d.o. longo) e a 
reflexão e absorção de radiação. Discutir o efeito do 
calor latente, devido à evaporação, nas trocas de energia 
entre a atmosfera e a superfície da Terra. 
M12: Analisar qualitativamente, com base em 
informação gráfica, a variação da temperatura ao longo 
de 24 horas, relacionando-a com a radiação solar 
recebida e a emissão de radiação pela superfície da 
Terra. 
M13: Discutir métodos práticos para a determinação da 
humidade do ar, nomeadamente em termos da 
temperatura do ponto de orvalho. Explicar os processos 
de formação dos diversos tipos de precipitação (chuva, 
neve e granizo) e do nevoeiro. Discutir a influência da 
condensação na estabilidade do ar. Analisar o modo 
como surge o vento e caracterizá-lo em termos de 
direcção e velocidade (em diversas unidades de 
medida). 

3,5 Sessões Globais (~ 280 
minutos), divididas do 
seguinte modo: 
A1 = ~1 SG 
A2 = ~1 SG 
A3 = ~0,5 SG 
A4 = ~0,5 SG 
A5 = ~0,5 SG. 
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A situação formativa B, que decorre exclusivamente em sessões globais, inicia-

se com uma análise da estrutura térmica da atmosfera terrestre com base num esquema 

que incorpora múltiplas informações em função da altitude: temperatura, pressão, tipo 

de nuvens, fronteiras entre camadas, presença de diversos tipos de objectos utilizados 

pelo homem (balões meteorológicos, aviões, satélites). Para além disso, o esquema 

apresenta a localização da camada de ozono e outras camadas importantes da atmosfera 

não directamente relacionadas com a variação de temperatura (ionosfera, exosfera e 

magnetosfera). 

Nesta situação formativa as actividades dos alunos aparecem agrupadas em 

conjuntos de tarefas intimamente relacionadas. Assim, inicialmente, são apresentadas e 

discutidas as principais características de cada camada, com ênfase na troposfera 

(camada mais próxima da superfície terrestre e que influencia mais directamente a vida 

quotidiana, em particular o tempo atmosférico), na tropopausa (devido ao efeito de 

“tampa” sobre o transporte de poluentes e energia para as camadas seguintes), na 

camada de ozono (devido ao efeito de filtragem da radiação ultravioleta) e na ionosfera 

(que permite a propagação de ondas de rádio a grandes distâncias por efeito de reflexão 

sucessiva e onde ocorrem as auroras). 

Esta actividade inicial tem a sua sequência natural na análise dos processos de 

transferência de energia no interior da atmosfera e com a superfície terrestre, com 

particular ênfase nos processos de transferência de energia (transferência por condução, 

radiação, convecção e advecção – vento em altitude, de direcção razoavelmente 

constante e que promove o transporte contínuo de energia de oeste para leste) e no 

efeito do albedo das superfícies.  

Analisa-se ainda a influência de outros factores, como os chamados “gases de 

efeito de estufa” e a poluição, no balanço energético da atmosfera. Os alunos aderiram 

entusiasticamente ao estudo tema, porque não é abordado noutras disciplinas do curso 

(pelo menos assim garantiram os que frequentam anos curriculares mais avançados) e 

porque alguns pormenores são muito actuais e até objecto de polémica, como é o caso 

do “buraco de ozono” e do aquecimento global. Geram-se discussões muito 

interessantes, em que os alunos se empenharam e que foram importantes para perceber 

algumas das limitações da ciência actual para responder a estas questões, bem como 

para perceber que nem sempre os argumentos são apoiados em conhecimentos sólidos, 

o que obviamente pode colocar problemas graves ao nível do esclarecimento da opinião 

pública e das tomadas de decisão. Um pormenor interessante foi a discussão lateral 
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relativa ao efeito da poluição atmosférica nos padrões regionais de precipitação. A 

precipitação só estava prevista na actividade A4, mas foi abordada na A2 porque tal se 

proporcionou e é um exemplo da revisitação de conceitos que se pretendia frequente 

neste currículo. 

A actividade A3 mantém a sequência, continuando a analisar-se as trocas de 

energia nas interfaces espaço-atmosfera e atmosfera-superfície terrestre. Esta análise 

baseia-se em dados um pouco mais quantitativos, nomeadamente em termos da energia 

que chega efectivamente à Terra (constante solar) e às percentagens de energia que é 

reflectida na atmosfera, nas nuvens, na superfície terrestre, a que é absorvida, etc. Um 

cuidado importante na mediação desta análise foi alertar sempre que os valores com que 

se estava a lidar são médias. Curiosamente, gerou-se aqui uma discussão interessante 

acerca da variação, ao longo do ano, da quantidade de radiação solar que atinge 

determinada zona da Terra. As ideias que os alunos apresentaram levaram o professor a 

definir o tema para um trabalho escrito: como se explica a sucessão das Estações do 

Ano? 

De facto, estavam previstos no desenho curricular trabalhos escritos (que podiam 

ir até ao máximo de duas páginas/uma folha A4 – ver secção 6.4.7), pensados como 

pequenos desafios a colocar aos alunos ao longo do semestre, por exemplo: responder a 

uma questão, pesquisar um assunto, tentar obter explicações para uma dúvida que 

surgisse no decurso do semestre. Inicialmente estavam previstos pelo menos dois destes 

trabalhos. No entanto, o professor detectou que os alunos começavam a percepcionar 

um excesso de trabalho, pelo que acabou por se realizar apenas um destes “Trabalhos de 

uma Página”, que ficou a valer o máximo de 0,9 valores. 

Seguiu-se uma discussão acerca do efeito do calor latente devido à evaporação 

da água e o impacto nos fluxos de energia na atmosfera e na convecção do ar. Neste 

âmbito propôs-se aos alunos um problema conceptual relacionado com o aquecimento e 

evaporação de uma certa quantidade de água, a energia envolvida e as variações de 

temperatura ao longo do processo. Este problema foi colocado como desafio, de uma 

aula para a outra, e foi proposto que os alunos o discutissem em grupos de dois, para 

promover o debate entre pares. O objectivo era consolidar a noção de calor latente, pois 

este conceito é importante não apenas neste contexto das trocas de energia, mas também 

no da humidade do ar, que seria abordado mais à frente. Os alunos entusiasmaram-se 

com esta tarefa, mas foi possível detectar grandes lacunas no conhecimento acerca deste 

assunto, nomeadamente a dificuldade em perceber que na mudança de fase a energia 
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fornecida não produz aumento de temperatura. Só a constatação do facto e a exploração 

em termos microscópicos do fenómeno levou a que a maioria dos alunos afirmasse 

perceber o que se passa na situação de mudança de fase. 

Na actividade A3 analisou-se ainda, com base num esquema dos fluxos de 

energia (sob a forma de radiação) recebida e emitida pela superfície terrestre e da 

variação da temperatura ao longo do tempo, a variação temperatura do ar nas 24 horas 

de um dia. Novamente, a mediação procurou enfatizar que se os dados apresentados 

representavam variações típicas, mesmo sendo dados qualitativos. 

No final de cada conjunto de tarefas (A1, A2 e A3), o professor procurou fazer 

uma síntese com base no esquema inicial da atmosfera, com dados relativos à altitude, 

temperatura, pressão e outras características importantes. 

A actividade A4 centrou-se na questão da humidade, isto é, da presença de vapor 

de água na atmosfera e nos fenómenos associados. Abordou-se o cálculo das grandezas 

mais utilizadas na medição da humidade do ar, em particular o significado da humidade 

relativa, mais familiar aos alunos. Discutiram-se situações do dia a dia, como a 

formação de orvalho, a condensação num copo com uma bebida fria, a secagem da 

roupa, em boa parte resultado de questões práticas colocadas pelos alunos. Os diversos 

tipos de precipitação foram também explorados, procurando-se explicar as condições 

que propiciam a queda de chuva, neve, granizo ou a formação de nevoeiro. 

Relacionada com o calor latente estudado em A3, analisou-se a questão do efeito 

da condensação na estabilidade do ar, nomeadamente o aumento da convecção por 

aquecimento do ar devido à libertação de calor latente. Esta questão levou novamente a 

abordar a da formação dos ventos, aproveitando o professor para efectuar uma síntese 

relativa a este fenómeno atmosférico, que tinha vindo a ser abordado ao longo desta 

situação formativa. 

Os projectos relacionados de algum modo com esta situação formativa são os 

designados pelos números 1, 2, 3 e 7 (ver secção 6.5.2.9). 

 

6.5.2.4. Situação formativa C: Uso e produção de energia 

Nas situações formativas anteriores abordaram-se genericamente as seguintes 

questões: 

• como é produzida a energia no Sol, como se propaga no seu interior e 

como é emitida para espaço; 
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• chegada à Terra, como interage a energia vinda do Sol com a atmosfera 

terrestre e em que condições e com que consequências chega à superfície 

do planeta. 

O passo seguinte consiste em abordar as transformações de energia que ocorrem 

no processo de utilização pela humanidade. Este é o objecto de estudo da situação 

formativa C (abreviadamente, SF-C), cuja questão essencial é: como é utilizada, 

transformada e distribuída a energia que a humanidade consome diariamente? 

O quadro que se segue resume o essencial da implementação da SF-C. 

 
Quadro 6.4 – Situação Formativa C: Uso e produção de energia 

Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 
 

Tempo 

A1:Comparar o consumo per capita 
de energia em Portugal com o de 
outros países, com a média da UE e 
com a média mundial (informação 
fornecida em gráficos e tabelas). 
Comparar os consumos em diversos 
sectores de actividade em Portugal 
(serviços e sector doméstico). 
Interpretar a etiquetagem energética 
em termos de eficiência relativa [M1, 
M3, M5 e M6; R1, R2 e R3] 
A2: Identificar, num mapa com a 
organização geral do sistema eléctrico 
nacional, os principais centros de 
produção de energia eléctrica e a 
infraestrutura de distribuição. 
Analisar a evolução histórica recente 
(gráfico) da produção de energia 
eléctrica em Portugal, em função da 
energia primária utilizada. [M1, M2, 
M3, e M7; R1, R4, R5 e R6] 
A3: Identificar a rede de 
armazenamento e distribuição de gás 
natural em Portugal, com base num 
mapa das respectivas infra-estruturas. 
Relacionar a expansão da rede de 
distribuição de gás natural com o 
crescimento do seu consumo. [M1, 
M2, M3, M5 e M8; R1, R5 e R7] 
A4: Comparar os consumos de 
petróleo e seus derivados por sector 
de actividade económica e por 
processos de transformação. 
Comparar os consumos de carvão por 
sector de actividade económica e por 
processos de transformação. [M1, 
M3, e M9; R1, R5 e parcialmente R6] 
A5: Analisar comparativamente a 
eficiência de uma central de co-
geração e de centrais convencionais. 
Analisar a evolução da utilização da 
co-geração em Portugal e comparar 
com outros países da UE. [M1, M3, e 
M10; R1, R5 e R8] 
A6: Comparar as potencialidades de 
Portugal para o aproveitamento da 
energia solar com outros países. No 
esquema dum sistema de 
aproveitamento de energia solar por 
conversão térmica identificar os seus 
componentes e as respectivas 
funções.Com base em dados relativos 

M1: Apresentar informação. 
M2: Assegurar que cada tarefa é devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
M3: Encorajar a discussão entre os alunos e destes com o 
professor. 
M4: Dar pistas para o desenvolvimento de alguns 
projectos, que têm temas relacionados com as energias 
renováveis, e incentivar a partilha de informação que já 
tenha sido adquirida pelos elementos dos grupos 
envolvidos nesses projectos (em particular os projectos 1, 
5, 10 e 14). 
M5: Avaliar as ideias que os alunos já possuem sobre 
consumo e produção de energia, aprofundá-las ou 
reformulá-las, ajudando a analisar algumas ideias correntes 
menos correctas à luz de informação adequada e de uma 
análise crítica. 
M6. Analisar a procura de energia, com base em dados 
históricos relativos ao consumo per capita. Analisar a 
importância da eficiência energética (com o exemplo das 
lâmpadas, incandescentes e “economizadoras”) e a 
relevância da etiquetagem energética nas escolhas dos 
consumidores e nos níveis globais de consumo energético. 
Discutir a necessidade de poupar energia e de rentabilizar 
ao máximo o seu consumo, numa perspectiva de 
desenvolvimento sustentável. Sintetizar e sistematizar 
informação relativa à eficiência energética. 
M7: Analisar a produção de energia eléctrica em Portugal 
(através dum mapa com a organização geral do sistema 
eléctrico nacional e principais infra-estruturas) e o 
respectivo transporte e distribuição. Analisar sumariamente 
os dois principais modos de produção de energia eléctrica 
em Portugal: por via térmica e por via hídrica. Analisar a 
evolução histórica recente (gráfico) da produção de energia 
eléctrica em Portugal, em função da energia primária 
utilizada. Sintetizar e sistematizar informação sobre a 
produção e distribuição de energia eléctrica em Portugal. 
M8: Analisar a rede de armazenamento e distribuição de 
gás natural em Portugal, com base num mapa das 
respectivas infra-estruturas. Analisar as utilizações actuais 
do gás natural e as tendências futuras, bem como as suas 
implicações. 
M9: Analisar a utilização do petróleo e seus derivados 
como fontes de energia: consumos por sector de actividade 
económica e processos de transformação. Discutir as 
respectivas vantagens e desvantagens como fonte de 
energia. Analisar a utilização do carvão como fonte de 
energia (consumos por sector de actividade económica e 
processos de transformação) e discutir as respectivas 
vantagens e desvantagens. 
M10: Analisar a utilização da co-geração como fonte de 
energia e as respectivas vantagens e desvantagens. 
Sintetizar e sistematizar informação sobre a produção de 

4 Sessões Globais (~ 320 
minutos), divididas do 
seguinte modo: 
A1 = ~0.75 SG 
A2 = ~0,5 SG 
A3 + A4 = ~0,5 SG 
A5 = ~0,5 SG 
A6 = ~1 SG 
O estudo das restantes 
energias renováveis ocupou 
~0,75 SG 
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ao rendimento dos diversos 
componentes do sistema, estimar o 
rendimento global. No esquema duma 
instalação fotovoltaica, identificar os 
componentes do sistema e a 
respectiva função. [M1, M2, M3, M4 
e M12; R1, R5, R10 e R11] 
 

energia a partir de combustíveis fósseis e o seu modo de 
funcionamento em termos de transformações de energia. 
Sintetizar e sistematizar informação relativa à eficiência 
energética. 
M12: Energia produzida em mini-hídricas: analisar o 
princípio de funcionamento e as transformações de energia 
envolvidas. Discutir as vantagens e desvantagens e a 
evolução da utilização em Portugal. [M1, M3 e M4; R1, R5 
e R8] 
Energia eólica: analisar o princípio de funcionamento e as 
transformações de energia envolvidas. Discutir as 
vantagens e desvantagens e a evolução da utilização em 
Portugal. [M1, M3 e M4; R1, R5 e R8] 
Energia produzida a partir de biomassa: analisar o 
princípio de funcionamento dos diversos tipos de 
aproveitamento (material lenhoso e biogás) e as 
transformações de energia envolvidas. Discutir as 
vantagens e desvantagens e a evolução da utilização em 
Portugal. Estudar o caso da Central de Biomassa de 
Mortágua, como exemplo de aproveitamento de 
desperdícios florestais. Analisar os processos de produção 
e de utilização de biocombustíveis e as experiências em 
Portugal e no Brasil. [M1, M3 e M4; R1, R5 e R8] 
Analisar o aproveitamento da energia solar por conversão 
térmica: funcionamento dum colector solar típico e da 
restante instalação, com discussão de questões técnicas 
inerentes a este tipo de projecto, em particular a questão do 
rendimento global. Analisar o processo de conversão 
directa da energia solar em energia eléctrica: princípio de 
funcionamento dos painéis fotovoltaicos, custos, 
rendimento e utilização em Portugal. Analisar o esquema 
de funcionamento de uma instalação fotovoltaica completa. 
Analisar outras formas de aproveitamento da energia solar: 
fornos e cozinhas solares, dessalinizadores e 
destoxificadores. [M1, M3 e M4; R1, R5, R8, R9 e R10] 
Energia geotérmica: analisar a sua origem, o princípio de 
funcionamento dos diversos tipos de aproveitamento 
(produção de calor e de electricidade) e as transformações 
de energia envolvidas, bem como as vantagens e 
desvantagens e a utilização em Portugal. [M1, M3 e M4; 
R1, R5, R8 e R11] 
Energia das ondas: analisar o princípio de funcionamento 
de dois tipos de aproveitamento para a produção de energia 
eléctrica e as transformações de energia envolvidas, bem 
como as respectivas vantagens e desvantagens e a evolução 
da utilização em Portugal. [M1, M3 e M4; R1, R5, R8 e 
R11] 
M13: Sintetizar e sistematizar informação sobre cada um 
dos tipos de aproveitamento de energia renovável e o seu 
modo de funcionamento em termos de transformações de 
energia. 
 

 

Esta situação formativa decorreu totalmente nas sessões globais, coincidindo 

temporalmente com a situação formativa D, que decorreu paralelamente nas sessões 

tutoriais. 

A abordagem nesta situação formativa foi essencialmente baseada na discussão 

da problemática relativa ao consumo, produção e distribuição de energia. Esta discussão 

baseou-se muito no conhecimento que os alunos têm sobre estes temas (devido à 

divulgação que estas questões têm, nomeadamente nos media) e na apresentação de 

informação adicional. Procurou-se explorar a complexidade e as múltiplas dimensões 

deste tema (sociais, económicas, ambientais e técnicas) e a Física, em particular as 
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questões relacionadas com a conservação, a degradação e a disponibilidade para 

utilização da energia, bem como as transformações de energia e o seu rendimento. 

A mediação procurou estabelecer pontes com os diversos projectos relacionados 

com este tema, bem como aproveitar ao máximo os conhecimentos e questões com que 

os alunos podiam contribuir, de modo a basear as aulas o mais possível na discussão dos 

assuntos. Isto foi conseguido com um grau variável de sucesso, mas a curiosidade sobre 

a temática era grande e isso motivou claramente os alunos a participarem nas discussões 

e a colocarem questões, relacionadas quer com questões básicas relacionadas com o seu 

quotidiano de utilizadores de energia, quer mais complexas e abrangentes como a do 

crescimento sustentável do consumo energético e a manutenção de um ambiente 

equilibrado (assunto caro à maioria dos alunos, devido aos seus interesses ecológicos). 

 

6.5.2.5. Situação formativa D: Luz visível 

A situação formativa D decorreu exclusivamente em sessões tutoriais, em 

paralelo com o final da SF-B e totalidade da SF-C. Esta situação formativa estava 

programada para coincidir com a situação formativa A, mas decorreu um pouco mais 

tarde, porque a preparação inicial do trabalho de projecto alongou-se por mais sessões 

tutoriais do que o previsto, como se pode verificar no quadro 6.1, no inicio da secção 

6.5.2. No entanto, daqui não resultou qualquer prejuízo, uma vez que se pretendia que 

existisse uma exploração experimental das propriedades da radiação electromagnética, 

em particular da luz visível, com o estudo do Sol. A ideia inicial era que a exploração 

experimental ocorresse em paralelo com a abordagem do Sol nas sessões globais. 

Acabou por ocorrer parcialmente ao contrário, com as actividades experimentais (apesar 

de tudo já iniciadas na situação formativa A - actividades A6 e A7) a decorrem 

posteriormente. O importante era, no entanto, proporcionar aos alunos um contacto mais 

próximo com as propriedades de um tipo de radiação electromagnética (a luz visível) 

essencial para a existência humana, revisitando conceitos já abordados, permitindo 

consolidá-los e desenvolvendo uma visão dos diversos modelos utilizáveis no estudo da 

radiação electromagnética (neste caso, adicionando o modelo dos raios luminosos aos 

de onda e de feixe de fotões). 

A tabela seguinte especifica o essencial desta situação formativa. 
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Quadro 6.5 – Situação Formativa D: Luz visível 
Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 

 
Tempo 

A1: Realizar experiências sobre as propriedades 
da luz visível: reflexão, refracção, absorção, 
polarização. 
A2: Efectuar alguns cálculos com base nos 
resultados das experiências, para utilização das 
relações quantitativas. 
A3: Discutir questões relevantes para o 
quotidiano, nomeadamente as utilizações 
tecnológicas dos fenómenos estudados, por 
exemplo, na construção de instrumentos ópticos 
e na utilização de fibras ópticas. 
 

M1: Apresentar as actividades experimentais (de carácter 
semiaberto), normalmente colocando uma questão para ser 
respondida com base nos resultados de cada actividade 
experimental. 
M2: Assegurar que cada tarefa é devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
M3: Avaliar as ideias que os alunos já possuem sobre este tema, 
aprofundá-las ou reformulá-las à luz de informação adequada, do 
contacto com a realidade física e de uma análise crítica. 
M4: Apresentar informação. 
M5: Dar pistas para o desenvolvimento dos projectos que têm 
temas relacionados com a óptica e incentivar a partilha de 
informação que já tenha sido adquirida pelos elementos dos 
grupos envolvidos nesses projectos (em particular o projecto 9). 
M6: Sintetizar e sistematizar informação sobre as propriedades 
da luz visível, estabelecendo comparações com outros tipos de 
radiação EM, designadamente a IV (usada na SF-A). 
 

2,5 Sessões 
Tutoriais 
(~200 
minutos) 

 

A SF-D assentou quase exclusivamente em trabalho experimental realizado para 

tentar responder às questões que o professor e os alunos iam colocando. Utilizou-se 

como suporte material o kit de Óptica da empresa Pasco scientific (Model OS-8500: 

Introductory Optics System - PASCO scientific, 1990). Trata-se de um conjunto de 

material para realizar experiências simples de óptica geométrica e ondulatória. 

Neste currículo optou-se por não fornecer protocolos aos alunos, sendo o 

trabalho guiado por questões propostas pelo professor, que tinham de ser respondidas 

com base no resultado de experiências simples. Os alunos, uma vez iniciado o processo, 

colocaram também questões e assim as turmas foram explorando os fenómenos de 

reflexão, transmissão, absorção, refracção e polarização da luz visível. O tratamento foi 

essencialmente qualitativo, mas a reflexão, a refracção e a polarização foram tratadas 

também quantitativamente. 

No caso da reflexão e da refracção (e da reflexão interna total), os alunos 

mediram os ângulos, construíram tabelas com os dados e, depois de uma pequena 

exposição teórica das leis, com indicação das expressões matemáticas, efectuaram 

cálculos e estimaram erros associados às medidas que realizaram. 

No caso da polarização, os alunos trabalharam com dois filtros polarizadores: 

um para polarizar a luz não polarizada da fonte utilizada e outro como analisador, 

variando o ângulo entre eles e verificando o que acontecia à luz transmitida através do 

analisador. Fizeram ainda experiências com écrans de cristais líquidos (LCD, dos seus 

próprios telemóveis) e com óculos de sol (também dos alunos). Os alunos 

entusiasmaram-se bastante com estas experiências sobre polarização, apreciando em 

particular descobrir se os óculos de sol têm ou não lentes polarizadas. 
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Tanto na síntese/sistematização final, como durante as experiências, tentou 

estabelecer-se comparações com os resultados obtidos pelos alunos nas experiências 

realizadas com radiação infravermelha (IV) na situação formativa A. Nomeadamente, 

em termos de propagação, velocidade de propagação, reflexão, absorção e transmissão. 

Relativamente à propagação da radiação EM, luz visível ou radiação IV, discutiram-se 

ainda os vários modelos utilizáveis: onda, feixe de fotões e raios luminosos. 

Aprofundaram-se alguns aspectos já analisados na situação formativa A, nomeadamente 

as vantagens e desvantagens dos diversos modelos de propagação de radiação EM, 

juntando-se também o dos raios luminosos. Discutiu-se a utilidade deste modelo para 

uma análise simplificada de vários dos fenómenos abordados, mas também as 

limitações óbvias, caso da polarização. 

 

6.5.2.6. Situação formativa E: Resumo conceptual 

 
Quadro 6.6 – Situação Formativa E: Resumo conceptual 

Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 
 

Tempo 

A1: Realizar, em trabalho de pares, um esquema 
com os conceitos abordados ao longo do semestre 
até ao momento, relacionando-os entre si (mapa 
conceptual). 
A2: Com base nos esquemas elaborados pelos 
diversos pares de alunos, construir um esquema 
mais completo e discutir as diferenças. 
 

M1. Assegurar que cada tarefa é devidamente 
apropriada e compreendida pelos alunos. 
M2: Avaliar as ideias que os alunos já possuem. 
M3: Encorajar a discussão, primeiro entre pares de 
alunos e depois entre alunos e entre professor e 
alunos. 
M4: Sintetizar e sistematizar informação sobre os 
conceitos que foram abordados até ao momento e 
clarificar as relações existentes entre eles. 
 

1 Sessão Global (~ 80 
minutos). 

 

Esta situação formativa pretendia ser um exercício de reflexão sobre os temas e 

conteúdos abordados até ao momento, tentando perceber como se articulam entre si. O 

professor pretendia verificar se os alunos tinham compreendido que o fio condutor das 

diversas situações formativas é o conceito de energia. O objectivo era determinar até 

que ponto os alunos tinham apropriado a ideia base da sequência de temas tratados: 

começar pela produção de energia no Sol, por ser a fonte primordial de praticamente 

toda a energia utilizada na Terra (situação formativa A), continuar pela propagação e 

transformações de energia até chegar à superfície terrestre, passando pelo espaço e pela 

atmosfera (situação formativa B e D), e terminar na utilização humana da energia, 

nomeadamente as transformações de energia operadas por iniciativa humana (situação 

formativa C). 
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Entretanto, os alunos deveriam compreender que a energia pode ser transferida 

de diversos modos, com e sem suporte material, sob a forma de movimento de 

partículas ou de radiação electromagnética. Isto levaria às propriedades da radiação EM, 

incluindo a luz visível, e à transferência de energia por radiação, por condução e por 

convecção. A fusão nuclear, que gera a maior parte da energia produzida no Sol, levaria 

à equivalência entre massa e energia. 

A atmosfera apareceria a seguir como única barreira entre a radiação e as 

partículas emitidas pelo Sol e a superfície da Terra. A exploração das suas 

características permitiria ainda compreender a sua função essencial de filtro e de 

estabilizadora no balanço energético da Terra. Também aqui houve oportunidade de 

desenvolver o campo conceptual da energia, devendo os alunos ser capazes de utilizar 

os seus conhecimentos sobe transferência e transformações de energia neste contexto. 

O estudo da utilização, produção e distribuição de energia para consumo 

humano deveria contribuir para consolidar ainda mais o campo conceptual, utilizando 

novamente diversos tipos de transformações de energia, em variados contextos 

(energias renováveis e não renováveis). 

Em termos de contextos, pretendia-se que os alunos percepcionassem como 

essenciais os seguintes: 

• o Sol como fonte primordial da maior parte da energia utilizada na Terra; 

• a atmosfera terrestre como filtro de radiação e de partículas provenientes 

do espaço e como elemento estabilizador em termos energéticos; 

• a utilização, produção e distribuição de energia para consumo humano e 

as suas implicações tecnológicas, económicas, sociais e ambientais. 

Para compreender melhor o que se passou na concretização desta situação 

formativa, passa-se a transcrever o que foi registado no “Diário de Bordo” (ver anexo 

6.9) na data correspondente (20 de Maio de 2003): 

Expliquei que queria que pensassem no que aprenderam até agora, sem 
consultar nada, e que tentassem identificar os conceitos e temas centrais e modo como 
se articulam entre si e que representassem isto tudo num esquema de uma página. 
Propus ainda que o trabalho fosse feito por pares. 

Demorou um bocado e tive de dialogar com quase todos os alunos de modo a 
conseguir que, pelo menos, tentassem. A maioria acabou por produzir esquemas 
razoáveis, mostrando que entendeu a lógica e a articulação entre os temas tratados, 
embora nem sempre conseguissem encontrar os conceitos físicos centrais. Alguns 
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alunos (poucos) fizeram mais uma lista de tópicos do que propriamente um esquema ou 
mapa conceptual. 

Por outro lado, pelo menos dois grupos colocaram o conceito de energia numa 
posição central dos respectivos esquemas, o que foi muito interessante. 

No final pedi um voluntário para elaborar um esquema resumo no quadro, com 
base no que tinha feito e nas contribuições dos restantes colegas, à medida que íamos 
discutindo. 

Voluntariou-se uma aluna dum grupo que tinha feito um esquema bastante 
razoável. Resultou um esquema interessante, com os contributos dos colegas e os meus 
comentários. 

Penso que a maioria achou o exercício interessante e proveitoso [...]. 
 

6.5.2.7. Situação formativa F: Corrente eléctrica 

A situação formativa F (abreviadamente SF-F) decorreu em duas sessões 

tutoriais e em duas sessões globais. Temporalmente, apesar de decorrerem quase em 

paralelo, a abordagem da SF-F iniciou-se nas sessões tutoriais. O quadro seguinte 

especifica o essencial da implementação desta situação formativa. 

 
Quadro 6.7 – Situação Formativa F: Corrente eléctrica 

Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 
 

Tempo 

A1: Testar diversos materiais, introduzindo-os num circuito 
série pilha-lâmpada, para verificar as suas propriedades 
como condutores eléctricos. Montar circuitos em série e em 
paralelo com lâmpadas e pilhas, analisar o brilho das 
lâmpadas nos diversos circuitos e o efeito de desligar uma 
lâmpada sobre as restantes nos dois tipos de ligação. 
Comparar com a ligação das lâmpadas numa instalação 
doméstica. [M1, M2, M3, M6 e M9; R1] 
A2: Analisar, com base num modelo qualitativo, a 
condutividade eléctrica dos materiais e determinar a sua 
variação com o aumento de temperatura. Determinar a 
variação da resistência de um fio em função da sua 
resistividade, do seu comprimento e da sua secção. [M3, 
M4, M6 e M9; R3] 
A3: Utilizar o multímetro para medir a ddp nos terminais 
duma pilha e para medir a intensidade da corrente eléctrica 
num circuito simples. Determinar valores de resistências 
através dos códigos de cores e medindo directamente com o 
multímetro. Associar diversas resistências em série e em 
paralelo e medir a resistência total, comparando com o valor 
calculado. Montar circuitos simples com resistências e 
medir a ddp e a intensidade de corrente no circuito, 
comparando com os cálculos baseados na lei de Ohm. [M1, 
M2, M3, M6 e M9; R1] 
A4: Analisar qualitativamente a energia dissipada por efeito 
de Joule numa resistência, efectuando cálculos para alguns 
casos. Calcular a energia consumida em exemplos 
específicos, determinando também os respectivos custos. 
[M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M10; R3] 
A5: Analisar circuitos complexos, simplificando as 
associações de resistências. Usar as leis de Kirchhoff em 
circuitos com mais do que uma malha. [M2, M3, M4, M5, 

M1: Apresentar as actividades experimentais 
(de carácter semiaberto), normalmente 
colocando uma questão para ser respondida 
com base nos resultados de cada actividade 
experimental. 
M2: Assegurar que cada tarefa é devidamente 
apropriada e compreendida pelos alunos. 
M3: Avaliar as ideias que os alunos já possuem, 
aprofundá-las ou reformulá-las à luz de 
informação adequada, do contacto com a 
realidade física e de uma análise crítica. 
M4: apresentar informação. 
M5: Ajudar os alunos nos passos iniciais de 
resolução dos problemas. 
M6: Encorajar a discussão e a colocação de 
questões. 
M7: Analisar o funcionamento básico duma 
pilha, em particular as transformações de 
energia e as implicações práticas da existência 
de resistência interna. 
M8: Discutir qualitativamente os efeitos da 
corrente eléctrica no corpo humano. 
M9: Sintetizar e sistematizar informação sobre 
a corrente eléctrica e circuitos eléctricos 
simples. 
M10: Sintetizar e sistematizar informação sobre 
a corrente eléctrica e energia. 
M11: Sintetizar e sistematizar informação sobre 
as leis de Kirchhoff, com ênfase no seu 
significado físico. 
M12: Sintetizar e sistematizar informação sobre 
as instalações eléctricas existentes nas 

2 Sessões Globais 
(~ 160 minutos), 
divididas do 
seguinte modo: 
A2 + A4= ~1 SG 
A5 + A6 = ~1 SG. 
 
2 Sessões 
Tutoriais (~ 160 
minutos), 
divididas do 
seguinte modo: 
A1= ~1 SG 
A3 = ~1 SG. 
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M6 e M11; R3] 
A6: Identificar, numa instalação eléctrica doméstica típica, o 
modo como as ligações dos diversos aparelhos são 
efectuadas, como é fornecida a energia e os mecanismos de 
protecção existentes (fusíveis e disjuntores, ligação de 
terra). [M2, M3, M4, M6, M12 e M13; R2 e R3] 
 

habitações e a respectiva segurança. 
M13: Incentivar a partilha de informação que 
tenha sido adquirida pelos elementos dos 
grupos envolvidos em projectos relacionados 
com esta temática (em particular o projecto 11). 
 
 

 

Das actividades descritas, A1 e A3 decorreram nas sessões tutoriais e as 

restantes em sessões globais. 

Uma vez que ao longo da situação formativa C foram referidas sistematicamente 

transformações em energia eléctrica, por ser cada vez mais importante esta forma de 

energia final. A presente situação formativa pretendia colmatar a lacuna então deixada, 

por não ter sido abordado detalhadamente o modo como se propaga a corrente eléctrica 

e como transporta energia. 

6.5.2.8. Situação formativa G: Campos magnéticos e correntes eléctricas 

 
Quadro 6.8 – Situação Formativa G: Campos magnéticos e correntes eléctricas 

Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 
 

Tempo 

A1: Verificar qualitativamente as interacções 
entre campos magnéticos, utilizando ímanes e 
bússolas, e a acção dos campos magnéticos 
sobre diversos materiais. [M1, M2, M3, M4 e 
M5; R1 e R4] 
A2: Visualizar e interpretar as linhas de força 
do campo magnético nos dois tipos de íman 
disponíveis, usando limalha de ferro. [M1, 
M2, M3 e M4; R1] 
A3: Construir uma bússola artesanal [M1 e 
M2; R1]. 
A4: Detectar com uma bússola o campo 
magnético criado por uma corrente eléctrica a 
circular num fio condutor. Construir e testar 
um electroíman. [M1, M2, M3, M4, M5 e 
M10; R2 e R4] 
A5: Calcular o campo magnético (direcção, 
sentido e valor) criado por uma corrente 
eléctrica a circular num fio longo e rectilíneo. 
Calcular a força magnética (direcção, sentido 
e valor) entre dois fios rectilíneos paralelos, 
percorridos por correntes eléctricas. Calcular 
o campo magnético (direcção, sentido e valor) 
criado por uma corrente eléctrica a circular 
numa espira de fio condutor. Extensão ao caso 
do solenóide ideal. Discutir qualitativamente 
as diferenças relativamente a um solenóide 
real. [M2, M3, M4 e M10; R4] 
A6: Verificar experimentalmente que um 
campo magnético variável pode induzir uma 
corrente eléctrica num enrolamento de fio 
condutor. [M1, M2, M3, M4, M5, M11 e 
M12; R2 e R4] 
A7: Calcular a f.e.m. induzida e a corrente 
induzida usando a lei de Faraday e a lei de 
Lenz. [M2, M3 e M4; R4] 
 

M1: Apresentar as actividades experimentais (de carácter 
semiaberto), colocando uma questão para ser respondida com 
base nos resultados de cada actividade experimental. 
M2: Assegurar que cada tarefa é devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
M3: Apresentar informação. 
M4: Avaliar as ideias que os alunos já possuem sobre este 
tema, aprofundá-las ou reformulá-las à luz de informação 
adequada, do contacto com a realidade física e de uma análise 
crítica. 
M5: Encorajar a discussão de questões relevantes para o 
quotidiano. 
M6:Analisar a força magnética exercida sobre uma carga 
eléctrica em movimento num campo magnético uniforme. 
Estender ao caso dum fio condutor percorrido por uma 
corrente eléctrica. [M3 e M4; R4] 
M7: Discutir a origem do campo magnético da Terra, em 
particular a hipótese do campo magnético terrestre existir 
devido a correntes eléctricas no seu núcleo. 
M8: Analisar o conceito de fluxo do campo magnético, em 
diversas situações (incluindo a variação da área das espiras). 
[M3 e M4; R4] 
M9: Analisar o funcionamento de um gerador de corrente 
eléctrica, com base num esquema simplificado, determinando 
qualitativamente a corrente eléctrica induzida. Discussão de 
desenhos alternativos e do conceito de corrente alternada. 
[M2, M3, M4, M5 e M6; R3 e R4] 
M10: Sintetizar e sistematizar informação sobre o efeito 
magnético da corrente eléctrica. 
M11: Sintetizar e sistematizar informação sobre f.e.m e 
corrente eléctrica induzida. 
M12: Incentivar a partilha de informação que tenha sido 
adquirida pelos elementos dos grupos envolvidos em 
projectos relacionados com esta temática, por exemplo a 
hipótese do campo magnético terrestre existir devido a 
correntes eléctricas no seu núcleo (em particular os projectos 
4 e 15). 
 

2 Sessões Globais 
(~ 160 minutos): 
essencialmente A5 
e A7. 
 
2 Sessões 
Tutoriais (~ 160 
minutos), 
divididas do 
seguinte modo: 
A1+A2+A3= ~1 
SG 
A4+A6 = ~1 SG. 
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Esta situação formativa fecha o currículo, novamente estabelecendo a ponte com 

duas outras situações formativas anteriores, a C e a F. Na SF-C, para além de não se ter 

aprofundado as questões relativas ao transporte de electricidade, o que só aconteceu na 

SF-F, também não foi clarificado exactamente como é que se davam todas as 

transformações de energia cinética em energia eléctrica. Nas centrais hidroeléctricas, 

nas centrais térmicas, nos aerogeradores, etc., ficou sempre por esclarecer como se dava 

a conversão de movimento em electricidade. A SF-G permite finalmente compreender 

como é que tal ocorre. Após o estudo do magnetismo, através da propriedades 

magnéticas de alguns materiais e da corrente eléctrica, esclarece-se como se pode 

transformar movimento em corrente eléctrica e por que é que esta é alternada. 

Porque as leis do magnetismo são de tratamento matemático complexo, optou-se 

nesta situação formativa por um tratamento mais conceptual e mais experimental, para 

permitir compreender o essencial sobre o campo magnético e as relações deste com a 

corrente eléctrica, nomeadamente o efeito magnético da corrente eléctrica e indução 

electromagnética. Por sua vez, estes conhecimentos permitem compreender o 

funcionamento básico de um gerador de corrente alternada, o que é fundamental para 

perceber o essencial da produção de energia eléctrica. 

 

6.5.2.9. Situação formativa Projecto 

A situação formativa Projecto (SF-P), decorreu durante a maior parte do 

semestre paralelamente ao restante currículo (até ao final de Maio). Ainda assim, houve 

momentos em que esta situação formativa foi abordada explicitamente nas aulas, em 

particular nas duas sessões globais iniciais, nas quatro sessões tutoriais iniciais e numa 

outra sessão tutorial a cerca do meio do semestre (ver quadro 6.1). Dois destes 

momentos que ocorreram nas sessões tutoriais estiveram directamente relacionados com 

a avaliação formal dos projectos. Concretamente, nessas duas sessões tutoriais foram 

apresentadas e discutidas as avaliações correspondentes ao “Plano de Trabalho” e ao 

“Relatório Intermédio de Progresso” entregue por cada um dos grupos. Esta avaliação 

teve um carácter essencialmente formativo e de controlo do processo de elaboração dos 

projectos. 

Para além disso, e como foi referido na descrição das restantes situações 

formativas que compõem o currículo, houve diversos momentos em que a SF-P foi 

objecto de atenção. Isto aconteceu principalmente através da mediação do professor 
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que, conhecendo os projectos a decorrer, foi chamando a atenção para as informações 

ou conhecimentos que podiam ser importantes para os vários projectos, à medida que 

estes assuntos iam sendo abordados nas aulas. Para além disso, sempre que solicitado 

(nomeadamente nos “Inquéritos Semanais)”, o professor ia esclarecendo nas aulas 

dúvidas surgidas no âmbito de projectos particulares, mas consideradas de interesse para 

a generalidade dos alunos. A partir de certa altura, com o avançar dos diversos 

projectos, os próprios alunos passaram a contribuir nas aulas, partilhando 

conhecimentos entretanto desenvolvidos e animando discussões mais esclarecidas e 

interessantes. 

O esquema geral desta situação formativa é apresentado no quadro que se segue. 

 
Quadro 6.9 – Situação Formativa Projecto (SF-P) 

Actividade dos alunos / Tarefas Mediação do professor 
 

Tempo 

Seleccionar um tema e elaborar um plano 
de trabalho para o projecto. 
Elaborar um relatório intermédio de 
progresso. 
Elaborar o produto final previsto no plano 
de trabalho. 
Apresentar o essencial do que aprenderam 
no respectivo projecto aos restantes colegas 
e ao professor. 
Elaborar um relatório crítico individual 
sobre o trabalho de projecto. 

Assegurar que cada tarefa é devidamente apropriada e 
compreendida pelos alunos. 
Incentivar os alunos a manterem um ritmo de trabalho 
equilibrado, que lhes permita dosear o esforço e cumprir as 
tarefas em tempo útil. 
Incentivar os alunos a desenvolverem um trabalho sistemático e 
continuado, providenciando aconselhamento e informação 
acerca do trabalho realizado e a realizar. 
Gerir a avaliação formal, nos diversos momentos, de modo a ser 
formativa, permitindo aos alunos aprender e corrigir eventuais 
erros.  
Ajudar a resolver dúvidas e problemas surgidos durante a 
execução de cada projecto. 
Encorajar a discussão entre os membros de cada grupo e com o 
professor. 
 
 

4 Sessões Globais 
(~ 320 minutos) + 
3,5 Sessões 
Tutoriais (~ 280 
minutos). 

 
Foram apresentados inicialmente planos de trabalho para 16 projectos. Os temas 

seleccionados pelos alunos, bem como o número de elementos dos respectivos grupos, 

apresentam-se na tabela 6.1. 

 
Tabela 6.1: Projectos 2002/2003 

Temas Nº alunos 

1. Aproveitamento de energia solar 4 

2. Radiações IV e UV do Sol 5 

3. Fotossíntese 5 

4. Magnetismo da Terra 2 

5. Trocas de energia no interior do planeta Terra 5 

6. Energia e sismologia 5 

7. A energia e a vida 5 

8. Radiação - interacção com o Homem 3 

9. O olho humano como instrumento óptico 6 
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10. Um mundo eléctrico criado pela força do vento 3 

11. Efeitos da electricidade no corpo humano 5 

12. Radiologia (aplicações biomédicas da radiação) 5 

13. Descrição dos fluxos de energia e produtividade no agrossistema do 

Planalto Mirandês 

2 

14. Energias renováveis 5 

15. Magnetismo terrestre 4 

16. As estrelas 5 

Participaram neste tipo de trabalho 69 alunos, dos quais 64 concluíram os 

respectivos projectos (o grupo do projecto nº 13 não o entregou e houve três 

desistências individuais, respectivamente nos projectos nº 2, 3 e 10). 

Os alunos formaram livremente grupos de 2 a 6 pessoas. O nº médio de alunos 

por grupo (excluindo o grupo do projecto 13) foi de 4,5. 

Os grupos com apenas 2 foram autorizados porque os seus elementos formaram 

grupo demasiado tarde e não tinham possibilidade de se juntar a grupos já existentes, 

nomeadamente por falta de interesse nos temas existentes ou por incompatibilidade de 

horários para trabalharem fora das aulas. O mesmo se passou com o grupo de 3 

elementos, que não conseguiu atrair mais gente para o respectivo tema. Refira-se ainda 

que os alunos destes grupos mais pequenos eram praticamente todos repetentes e as sua 

dificuldade em organizar-se era grande, pela disparidade de horários diferentes e mesmo 

de anos curriculares a que pertenciam. O grupo de 6 elementos foi também uma 

concessão devido ao facto de o tema escolhido por este grupo ser do interesse de 6 

alunos, não tendo sido possível deslocar um deles para outro tema. 

A selecção de temas para os projectos e a elaboração dum plano de trabalho foi 

um processo lento, que teve de ser fortemente mediado pelo professor, no sentido de 

clarificar ao máximo o que se pretendia deste tipo de trabalho e para incentivar os 

alunos a nele participarem. Em termos de aulas, ocupou cerca de três sessões tutoriais. 

Uma preocupação do professor era o cumprimento dos prazos, pelo que foi feito 

um trabalho continuado, ao longo do semestre, no sentido de sensibilizar os alunos para 

a necessidade de entregarem as diversas componentes do trabalho de projecto nas datas 

previstas. Os prazos acabaram por ser cumpridos, com excepção do inicial que teve de 

ser adiado devido à referida lentidão no processo de definição dos temas e dos planos de 

trabalho. 

Outra preocupação do professor foi assegurar que os objectivos e os critérios 

para cada fase do projecto eram tão explícitos e claros quanto possível. Para tal, foi 
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elaborado um documento para servir de guia aos alunos no desenvolvimento do trabalho 

de projecto (ver anexo 6.2). Este documento detalha prazos, objectivos e critérios para a 

avaliação de cada fase do trabalho de projecto. Para além disso, o professor procurou 

que o documento fosse efectivamente utilizado pelos alunos e promoveu algumas 

discussões para detectar eventuais dúvidas e para garantir que o máximo de pessoas 

percepcionava de forma adequada o que se pretendia nesta componente do currículo. 

A avaliação dos planos de trabalho e do relatório intermédio de progresso de 

cada projecto foi entregue por escrito a cada grupo, com comentários sobre o que estava 

bem e sobre o que podia ser melhorado. No caso do plano de trabalho, foi dada a 

oportunidade a alguns grupos de submeterem um novo plano, com base nos comentários 

e sugestões do professor. No caso do relatório intermédio de progresso, pela sua própria 

natureza, os comentários e sugestões não exigiam novo documento, mas sim eventuais 

alterações ou avisos relativamente ao desenvolvimento dos projectos em si. 

 

6.5.3. Articulação entre as diversas situações formativas 

As situações formativas A a E decorrem num contexto geral que é o da energia, 

em particular o Sol como fonte principal de energia na Terra. Em particular, discute-se o 

modo como é produzida a matéria/energia proveniente do Sol (os diversos tipos de 

radiação electromagnética, bem como partículas) e como é transformada e utilizada na 

Terra. Caracterizam-se dos diversos tipos de radiação electromagnética, bem como a 

utilização humana de alguns destes tipos de radiação. Neste âmbito são exploradas com 

algum detalhe as propriedades da radiação infravermelha e da radiação visível. 

As situações formativas F e G, que se desenvolvem no contexto da electricidade 

e do magnetismo, estão intimamente relacionadas entre si e complementam as restantes 

situações formativas, em particular a SF-C. Estas duas situações formativas permitem 

desenvolver a compreensão do modo como se produz energia eléctrica a partir de 

energia mecânica e como se faz a distribuição da energia eléctrica através de circuitos 

eléctricos. Para além disso, são temas de importância no estudo da Biologia e da 

Geologia, nomeadamente os mecanismos eléctricos ao nível celular e o campo 

magnético terrestre. 

Todas as situações formativas têm alguma articulação com os projectos 

desenvolvidos pelos alunos, embora a níveis que variam com os temas tratados. Esta 

articulação funcionou a dois níveis: 
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1. as situações formativas abordadas nas aulas (em particular de A a D) 

forneceram informação e desenvolveram capacidades e competências 

importantes para o desenvolvimento dos projectos; 

2. os alunos envolvidos nos projectos contribuíram também para as diversas 

situações formativas, fornecendo informação relevante e estimulando e 

participando activamente nas discussões que foram ocorrendo. 

As situações formativas F e G ocorreram já após a apresentação dos projectos, 

pelo que não se deu a articulação referida acima no ponto 1. Já a articulação referida no 

ponto 2 foi viável para a totalidade dos projectos. 

A figura 6.2 mostra a sequência e a articulação das diversas situações 

formativas. 

 

 de salientar que as situações formativas C e D decorreram mais ou menos 

paralel

 

Figura 6.2: Articulação entre as diferentes situações formativas que compõem o currículo 
 
 
 

SF-A 

SF-F 

SF-E 

SF-D SF-C 

SF-B 

SF-P 

SF-G 

É

amente, respectivamente nas sessões globais e nas sessões tutoriais. Já a situação 

formativa E corresponde essencialmente ao culminar das situações formativas de A a D, 

como foi referido na descrição da respectiva implementação (secção 6.5.2.6). 
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6.6. Resultados 

presentados nesta secção são os da investigação-intervenção. Boa 

parte deles baseia-se nos resultados da avaliação das aprendizagens dos alunos, pelo que 

são de particular im

6.6.1. Resultados escolares 

o de avaliação, contínua ou por exame final, 79 

alunos. Destes, 69 foram aprovados e 10 reprovados. Isto dá uma percentagem de 

aprova

alor é bastante melhor que a média de 35% 

obtida entre 1998/1999 e 2001/2002 (com

s lectivos consecutivos 
Ano lectivo Média de 1998/99 a 2001/02

Os resultados a

portância os resultados obtidos pelos alunos que optaram pelo 

regime de avaliação contínua. A adesão a este sistema de avaliação contínua não era 

obrigatória, embora fosse vivamente encorajada. 

 

Apresentaram-se a algum tip

dos relativamente aos avaliados de 87,3%, que pode considerar-se muito boa, 

tendo em conta que, nos anos lectivos de 1998/1999 a 2001/2002∗, o valor médio 

correspondente foi 68% (ver tabela 6.2). 

No entanto, se calculada em relação ao número de alunos inscritos na disciplina, 

a taxa de aprovação é de 63,9%. Este v

o se pode ver na tabela 6.2). Este resultado 

reflecte, em boa parte, uma maior participação dos alunos nesta disciplina em 

2002/2003. De facto, apresentaram-se à avaliação 73% dos alunos inscritos, sendo a 

média entre 1998/1999 e 2001/2002 de apenas 52%. 

 
Tabela 6.2: Resultados escolares em 5 ano

2002/03 Ganho normalizado 

Aprovados/avaliados 68% 87% 61% 

Apro os vados/inscrit 35% 64% 45% 

Avaliados/inscritos 52% 73% 44% 

 

Para quantificar os ganhos, p tilizar-se o ganho normalizado, que mede a 

razão ente o ganho absoluto e o ganho máximo possível em cada caso. O seu cálculo é 

ode u

efectuado através da expressão: 
)(%)100(

)2002/03()(
média

médiag
−

−
= , onde média é o valor médio 

                                                 
∗ Os dados de 1998/1999 a 2001/2002, referidos nesta secção, foram gentilmente cedidos em suporte 
informático pela Dra. Susana Lisboa, do Gabinete de Avaliação da UTAD. Os dados de 2002/2003 foram 
recolhidos directamente a partir das pautas de avaliação. 
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entre os anos lectivos 1998/99 e 2 2/03 representa o valor no ano 

percentagem. Os valores estão calculados na tabela 6.2, sem arredondamentos 

intermédios. Este cálculo apresenta vantagens porque permite comparar o ganho 

absoluto com o ganho máximo possível em cada caso. Um exemplo é o caso da taxa de 

aprovação relativamente ao número de alunos avaliados, em que o ganho absoluto em 

2002/03, relativamente à média dos quatro anos lectivos anteriores, é de apenas 19% 

(87%-68%). Como o ganho máximo possível neste caso seria 32% (100%-68%), resulta 

que o ganho relativamente a este máximo é um valor bastante mais expressivo: 61%

001/2002, enquanto 200

lectivo em análise, expressas em percentagem. Este ganho é habitualmente expresso em 

(concre

*. 

Para além disso, a distribuição da classificação final obtidas pelos alunos (ver 

gráfico 6.3), mostra que, apesar de alguma concentração no 10 e 11, alguns alunos 

tamente 14,5% dos alunos aprovados) conseguiram classificações entre 14 e 16, 

o que pode considerar-se satisfatório. 

Gráfico 6.3: Distribuição das classificações finais
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Apenas com base nestas estatísticas, podem colocar-se duas hipóteses 

relativamente à implementação do currículo em 2002/2003: 

ia do sucesso escolar, 

                                                

• por um lado, a percentagem de alunos aprovados superior à habitual leva 

a pensar que promoveu uma melhor

 
* Aparentemente o ganho normalizado seria 59,4% (19%/32%), mas o cálculo na tabela foi feito sem 
arredondamentos, pelo que o resultado aproximado apenas no final é ligeiramente superior. 
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particularmente notória no caso em que a taxa de aprovação é calculada 

relativamente ao número de alunos inscritos na disciplina; 

por outro lado, terá contribuído para atrair uma percentagem de alunos 

superior à habitual para a frequência e/ou avaliação na disc

• 

iplina. 

Est

 

6.6.2. Resultados da avaliação do trabalho de projecto 

Participaram inicialmente na avaliação contínua e, portanto, no trabalho de 

., cinco alunos 

desistir

ento do grupo do projecto nº 

6 e um

tações boas ou muito boas, tendo havido apenas um grupo que realizou 

uma m

 na maior parte das apresentações dos projectos. De facto, 

houve 

as hipóteses serão discutidas mais adiante, com base noutros resultados. 

projecto, 69 alunos. Destes, como foi referido na secção 6.5.2.9

am até ao relatório intermédio de progresso. Dois deles correspondiam a um 

projecto (o projecto nº 13, da lista da secção referida). As restantes foram desistências 

individuais (respectivamente, nos projectos nº 1, 3 e 10). 

Para além disso, o grupo do projecto nº 10 não apresentou o respectivo projecto 

e faltaram ainda à apresentação, respectivamente, um elem

 do nº 7. 

Ainda relativamente às apresentações, a maioria dos grupos (10 projectos) 

realizou apresen

á apresentação, essencialmente por má preparação prévia. Como já foi referido, o 

grupo do projecto nº 10 não realizou a respectiva apresentação. Para além destes, dois 

grupos realizaram apresentações razoáveis e um grupo teve um desempenho muito 

desigual na apresentação, o que se reflectiu em classificações diferentes para cada um 

dos respectivos membros. 

Um pormenor que importa referir é que a utilização do Powerpoint não 

constituiu uma mais valia

mesmo dois casos em que a utilização do Powerpoint prejudicou nitidamente as 

apresentações. Para além disso, o Powerpoint tem o perigo (documentado, ver por 

exemplo Mamola, 2004) de levar quem o utiliza a concentrar-se mais no “fogo de 

vista”, nos efeitos visuais e auditivos, do que no conteúdo da apresentação. Passou-se 

um pouco isso com a maior parte dos grupos que decidiram utilizá-lo. Claro que há o 

lado positivo, que corresponde à exploração de mais uma vertente das tecnologias da 

informação, que se pretendia incentivar neste currículo. 
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Ainda assim, o problema essencial nas apresentações (com ou sem Powerpoint) 

foi o excesso de necessidade de utilizar um guião escrito ou escrever o texto nos slides, 

o que resulta da falta de experiência e insegurança de boa parte dos alunos. 

Como o trabalho de projecto, na soma das suas componentes, contribuía com um 

máximo de 90 pontos (isto é, 9 valores) para a classificação final, podem considerar-se 

positivas as classificações superiores a 45 pontos. 

A distribuição das classificações finais atribuídas ao trabalho de projecto pode 

ser observada no gráfico 6.4. Há apenas um aluno com uma classificação final 

insuficiente (ou negativa) no trabalho de projecto, isto é, inferior a 45 pontos. A maioria 

dos alunos que realizou o trabalho de projecto (98%) obteve classificação final superior 

a 50 pontos. A classificação mais baixa foi de 39 pontos (apenas um aluno) e a mais 

elevada foi 88 pontos (7 alunos). 

Gráfico 6.4: Histograma das classificações do trabalho de projecto
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A maioria dos alunos (56%) obteve mesmo classificações superiores a 70 

pontos, que podem considerar-se classificações muito boas. Reflexo disto mesmo é a 

classificação média para os 64 casos de 71,7 pontos (com um desvio padrão de 11,0). 

Para além disso, houve uma baixa taxa de desistências (apenas 5 alunos em 69, 

ou seja, 7%) e, como já foi referido, apenas um aluno com uma classificação final 

realmente baixa no trabalho de projecto. 
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• Os alunos aderiram com bastante entusiasmo a esta componente do currículo, como 

atestam as opiniões que formularam no relatório crítico individual (RCI) entregue 

após a realização do projecto. Nos extractos retirados dos RCI, citados* a seguir, 

muitos alunos referiram aprendizagens concretas que acharam ter desenvolvido, 

tanto em termos de conhecimentos como de competências: 
• [...] aprendi a investigar e a organizar informação. (aluna com 2 matrículas) 

• No entanto, não posso deixar de ficar com a sensação de que a falta de experiência individual, quer 

numa perspectiva de gestão de tempo, quer em termos de novidade, não nos permitiu (a nível geral) 

um melhor desempenho, coisa que não acontecerá numa próxima ocasião. (aluna com 1 matrícula) 

• [... o projecto...] permite-nos desenvolver algumas capacidades que nos irão ajudar em próximos 

trabalhos que certamente iremos fazer ao longo do curso. (aluna com 1 matrícula) 

• O projecto mostrou-se interessante [...] já que aprofundei e adquiri conhecimentos, ganhando 

destreza a manejá-los. (aluna com 1 matrícula) 

• Ajudou-nos [o projecto] a relacionar em termos de trabalho com outras pessoas, fazendo com que 

compreendêssemos e respeitássemos outras opiniões. (aluna com 1 matrícula) 

• Este projecto foi importante uma vez que ainda não tinha realizado nenhum deste tipo [...]. (aluna 

com 1 matrícula) 

• [...] consegui ganhar mais experiência em termos de trabalho em equipa, pesquisa e selecção de 

material realmente importante em relação a um tema por nós escolhido. (aluna com 1 matrícula) 

• Foi muito importante este trabalho para consolidarmos conhecimentos e para nos ajudar a 

organizar trabalhos deste tipo para os próximos anos do curso que se seguem. (aluna com 1 

matrícula) 

• [...] proporcionou-me o desenvolvimento de novas competências no que respeita ao planeamento, 

utilização de recursos e distribuição de tarefas. (aluno com 7 matrículas) 

• A elaboração deste trabalho levou a que realizasse uma pesquisa individual na Internet, o que me 

era praticamente desconhecido. [...] A discussão em grupo também me proporcionou a aquisição de 

novos conhecimentos, bem como o esclarecimento de dúvidas com técnicos especializados na 

matéria. [...] para além de me ter proporcionado um desenvolvimento da capacidade de 

investigação, a elaboração do projecto consolidou os meus conhecimentos acerca do tema, que eu 

considero interessante, e do qual apresentava uma visão muito superficial. (aluna com 6 matrículas) 

• O projecto permitiu obter alguns conhecimentos que de outra forma, no âmbito desta cadeira, 

acredito serem muito difíceis de aprender [...] e expor os conhecimentos adquiridos a [...] outros e 

na compreensão de diversos fenómenos relacionados com a matéria leccionada na cadeira. (aluno 

com 2 matrículas) 

                                                 
* Alguns dos extractos sofreram correcções de concordância sintáctica e pontuação, para melhorar a sua 
legibilidade. 
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• [...] trabalhos deste tipo tornam-nos mais responsáveis, aprendemos a gerir o tempo de modo a que 

cheguemos ao fim com os bons resultados a que nos propomos [...]. A aprendizagem [...] ia 

acontecendo ao longo do trabalho, sem praticamente darmos conta! (aluna com 3 matrículas) 

• [...] contribuiu para desenvolver a capacidade de uma melhor organização, gerir o tempo 

disponível, trabalho de grupo [...]. (aluno com 2 matrículas) 

• [...] a realização deste Projecto [incutiu-me] um maior sentido de responsabilidade [...]. (aluno com 

3 matrículas) 

• [...] conseguindo uma aprendizagem interactiva pela descoberta e pesquisa individual. [...] Foi 

também interessante constatar que é possível uma aprendizagem em grupo. (aluna com 9 matrículas) 

•  [... o projecto] permitiu-me encarar com interesse a disciplina de Física Geral II que, até então, não 

me despertava nenhum interesse. Nesta altura, posso dizer que enriqueci de uma forma global em 

termos científicos, de trabalho de equipa e de organização. (aluna com 6 matrículas) 

• Este conhecimento [enriquecimento científico e aprendizagem de cooperação e organização] 

adquirido com a realização do Projecto ser-me-á extremamente útil no futuro como professora. É 

um tipo de trabalho interessante e motivante que contrariamente ao adoptado pela maioria dos 

professores (aulas expositivas) resulta [...]. É uma forma de incentivar a pesquisa e o estudo pela 

descoberta. Contribui para o aumento dos conhecimentos e complementa muito bem a disciplina. 

Devo referir que pessoalmente foi interessante e gratificante realizar este tipo de trabalho. (aluna 

com 6 matrículas) 

Já neste último extracto pode constatar-se um outro tema que aparece nalgumas 

opiniões formuladas pelos alunos, de que o trabalho de projecto lhes será útil no seu 

futuro desempenho profissional como professores: 
• [... é] uma boa preparação para nós, que fazemos parte deste curso de carácter pedagógico, uma vez 

que a apresentação é inerente ao mesmo. [...] (aluna com 2 matrículas) 

• [...] pela primeira vez, [...] a disciplina de Física aplica-se e tem utilidade à licenciatura [em 

Biologia-Geologia], visto ser da área de ensino, o que não acontecia em anos anteriores. (aluno com 

2 matrículas) 

• Outro aspecto importante é o facto de nós sermos futuros professores e este método estimula-nos a 

criar novas técnicas de ensino que melhoram o aproveitamento dos alunos. (aluna com 2 matrículas) 

• Foi um projecto interessante, que nos proporcionou realizar e apresentar um tema, o que está 

relacionado com a nossa futura profissão. Ajudou-nos a relacionar em termos de trabalho com 

outras pessoas, fazendo com que compreendêssemos e respeitássemos outras opiniões. (aluna com 1 

matrícula) 

Muitos alunos referiram nas suas opiniões melhorias ao nível da sua motivação 

para estudar a disciplina de Física Geral II e ao nível da articulação desta com o curso 

que frequentam: 
• O nosso curso é de Biologia e Geologia e, como tal, tudo o que é Física e Matemática não nos é tão 

agradável de aprender. Assim, relacionar a Física com a Biologia e/ou a Geologia é uma ideia 
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excelente, pois motiva os alunos para a aprendizagem dos temas de Física de um modo muito mais 

interessante. (aluna com 4 matrículas) 

• Com este trabalho foi possível compreender verdadeiramente o significado e a necessidade de 

existir, cada vez mais, interdisciplinaridade. Este tipo de trabalho é bastante positivo, uma vez que 

nos permite a descoberta da disciplina de uma forma mais livre, desenvolvendo áreas do nosso 

interesse. (aluna com 7 matrículas) 

• [...] é um modelo de ensino que se deverá adoptar para disciplinas de difícil compreensão e 

aprendizagem como é a Física e a Matemática, proporcionando aos alunos uma maior motivação e 

empenho no estudo destas. (aluna com 4 matrículas) 

• [...] a ideia da realização de um Projecto, [...], foi muito interessante, Isto porque, por um lado, 

fiquei a perceber que a Física está relacionada com outras ciências e, por outro, aprendi a 

investigar e a organizar informação. (aluna com 2 matrículas) 

• A formação e os interesses individuais por parte dos alunos passam pela necessidade deste tipo de 

experiências e no caso do nosso curso, é uma forma de relacionar a Física às Ciências que mais 

directamente nos dizem respeito. (aluna com 1 matrícula) 

• Trabalhos deste género [projecto] tornam possível uma maior aproximação bem como o despertar 

de interesse pelos conteúdos abordados. (aluna com 2 matrículas) 

• [...] graças ao projecto o meu interesse pela disciplina desenvolveu-se positivamente, [...] já 

frequento esta disciplina pela quarta vez e no início do semestre pensei que voltaria a ser exaustiva e 

aborrecida, mas o facto é que se interligou à biologia e geologia o que fez com que ela se tornasse 

muito apelativa. (aluna com 4 matrículas) 

• [...] dá-nos a oportunidade de [haver] interdisciplinaridade entre o nosso curso (Biologia e 

Geologia) e a Física. Com este processo torna esta disciplina mais cativante e acessível. (aluna com 

2 matrículas) 

• Este tipo de trabalho é importante porque consegue estabelecer uma relação entre a Física e o nosso 

curso (Biologia e Geologia). (aluno com 2 matrículas) 

• Com este método foi possível concluir que a Física não é assim tão horrível e que é, tal como outras 

cadeiras, necessária na formação de Biólogos e Geólogos. (aluna com 2 matrículas) 

• É um trabalho que motiva os alunos a darem o máximo de si [...]. [descobri] (e penso que falo pela 

maioria dos alunos repetentes desta cadeira) que afinal a disciplina de Física é precisa na nossa 

formação como professores de Biologia e Geologia. (aluna com 2 matrículas) 

• [...] pela primeira vez, [...] a disciplina de Física aplica-se e tem utilidade à licenciatura [em 

Biologia-Geologia], visto ser da área de ensino, o que não acontecia em anos anteriores. [...] com 

este tipo de avaliação, [...] os alunos demonstram mais interesse pela disciplina, uma maior 

dedicação e como tal aprovação à mesma. (aluno com 2 matrículas) 

• Este trabalho foi educativo, pois incentiva e captou os alunos, empenhando-se mais [...], o que é 

interessante, pois esta disciplina não é muito bem vista pelos alunos e assim conseguem aprender 

mais. (aluna com 3 matrículas) 

• [Este tipo de trabalho] leva a ver a disciplina de uma maneira mais susceptível de se poder aprender 

[...]. (aluna com 2 matrículas) 
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• [...] conseguiu motivar os alunos para uma disciplina que normalmente não é vista como sendo 

muito interessante. (aluna com 4 matrículas) 

• [... o projecto] permitiu-me encarar com interesse a disciplina de Física Geral II que, até então, não 

me despertava nenhum interesse. (aluna com 6 matrículas) 

• [...ter ganho] uma nova perspectiva da disciplina de Física, como um todo e como se interliga e faz a 

ponte com outras ciências, nomeadamente Biologia/Geologia. (aluna com 3 matrículas) 

Alguns alunos referiram ainda opiniões relativas ao sistema de avaliação, à 

organização da disciplina ou ao modo como a mesma foi leccionada: 
• [...] é, em meu entender, bastante útil realizar este tipo de trabalhos, pois implica que aprofundemos 

conhecimentos dentro de determinada área, eliminando o “ponto fraco” de estarmos sujeitos, única 

e exclusivamente aos conteúdos do programa das disciplinas. (aluno com 3 matrículas) 

• Com este trabalho foi possível compreender verdadeiramente o significado e a necessidade de 

existir, cada vez mais, interdisciplinaridade. Este tipo de trabalho é bastante positivo, uma vez que 

nos permite a descoberta da disciplina de uma forma mais livre, desenvolvendo áreas do nosso 

interesse. (aluna com 7 matrículas) 

• A forma [como o professor] apresentou as informações e passos a seguir foi fundamental para que o 

trabalho fosse concretizado com uma melhor organização de modo a não ocorrerem muitos desvios. 

(aluna com 1 matrícula) 

• [...] termos prazos a respeitar em cada uma das etapas do projecto também contribuiu para 

desenvolver em nós a responsabilidade e a gestão do tempo que futuramente nos irão ajudar [...] 

como profissionais no nosso trabalho. [...] O facto de haver avaliação em cada uma das etapas do 

projecto permitiu-nos avaliar o nosso desempenho [...] e identificar se algo corria menos bem, de 

forma a que pudéssemos corrigir o problema. Ao mesmo tempo, também ofereceu ao professor a 

oportunidade de acompanhar o nosso processo de aprendizagem. (aluno com 7 matrículas) 

• [...] A avaliação contínua fomentou um empenho e a dedicação dos elementos do grupo. (aluna com 

6 matrículas) 

• [...] o facto de termos conseguido ter bases para a realização de futuros trabalhos. O trabalho 

dividido por etapas pelo professor foi muito positivo, pois houve uma avaliação contínua e a 

possibilidade de termos a percepção de possíveis erros e de os podermos corrigir. (aluna com 3 

matrículas) 

• Esta metodologia de ensino proporciona, [...], um aproveitamento mais vantajoso, na medida em que 

torna praticável uma avaliação contínua. (aluna com 2 matrículas) 

• [...] a universidade não deve ser só constituída por exames como matéria de avaliação do aluno 

porque a maioria do estudo que se faz é só para o momento do exame, esquecendo-se na maior parte 

das vezes poucos dias depois de tudo aprendido. (aluno com 5 matrículas) 

• [...] e principalmente contribui para que seja efectuado um estudo repartido. (aluna com 2 

matrículas) 

• [...] não acontece como nas outras cadeiras que só nos dedicamos às aulas e a alguns dias de estudo 

antes do exame. (aluna com 2 matrículas) 
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• [...] a avaliação da forma como o professor a apresentou tornou-se mais atractiva e deu-nos ânimo 

para a realização deste projecto. (aluna com 2 matrículas) 

• [...] com este tipo de avaliação, [...] os alunos demonstram mais interesse pela disciplina, uma maior 

dedicação e como tal aprovação à mesma. (aluno com 2 matrículas) 

• [...] Eu acho que este tipo de trabalho é importante na medida em que obriga os alunos a efectuarem 

um trabalho de pesquisa, o que muitas vezes não acontece, limitando-se estes muitas vezes a 

estudarem os apontamentos fornecidos pelo professor algumas semanas antes dos testes. (aluno com 

3 matrículas) 

• [...] Foi também interessante constatar que é possível uma aprendizagem em grupo. [...] pedagogias 

como esta [deveriam ser] alargadas a outras disciplinas que compõem o curso, pois incentiva o 

aluno na aprendizagem pela descoberta e desenvolve o espírito criativo e científico [...]. (aluna com 

9 matrículas) 

• Acho que o [trabalho de] Projecto na sua globalidade foi bem concebido, uma vez que estava 

meticulosamente organizado. (aluna com 6 matrículas) 

• [...] É um tipo de trabalho [o de projecto] interessante e motivante que contrariamente ao adoptado 

pela maioria dos professores (aulas expositivas) resulta [...]. É uma forma de incentivar a pesquisa e 

o estudo pela descoberta. Contribui para o aumento dos conhecimentos e complementa muito bem a 

disciplina. Devo referir que pessoalmente foi interessante e gratificante realizar este tipo de 

trabalho. (aluna com 6 matrículas) 

Portanto, pode constatar-se que todos os alunos referiram o seu agrado pela 

componente de projecto introduzida no currículo, sendo a crítica mais importante 

relativa ao tempo que exige: 

• [...] a ideia relativa ao projecto foi muito positiva. Porém um pouco trabalhoso [...] e nalgumas 

alturas tornou-se um pouco difícil de conciliar, mas nada que não pudesse ser ultrapassado. (aluna 

com 1 matrícula) 
• Sem dúvida que a elaboração deste Projecto foi uma experiência bastante positiva e construtiva. 

Durante todos os meus anos de estudante, nunca tinha participado num trabalho desta dimensão, 

por isso, terá uma importância relevante no meu desenvolvimento profissional. [...] O único ponto 

crítico a apontar é o do tempo, pois é um trabalho que nos ocupa bastante, deixando certas 

limitações para outros assuntos. (aluna com 1 matrícula) 

• A única desvantagem que apresenta [este tipo de trabalho] deve-se ao facto de [se] despender muito 

tempo na sua realização. (aluna com 1 matrícula) 

• [...] era necessário mais tempo [...]. (aluna com 1 matrícula) 

• [...] o projecto tem um balanço muito positivo, no entanto, tornou-se muito exaustivo e o tempo 

também era escasso. (aluno com 2 matrículas) 

• Este tipo de trabalho é muito cansativo, muito desgastante [...], no entanto é muito meritório, porque 

contribui, não só para a nossa formação, como também para o esclarecimento de determinadas 

dúvidas que surgem no dia a dia. (aluna com 2 matrículas) 
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O problema do tempo que era necessário dedicar para realizar o projecto é mais 

vezes referido pelos alunos com menos inscrições na disciplina (apenas uma ou duas). 

Os alunos repetentes com mais inscrições na disciplina manifestam também alguma 

preocupação com o factor tempo, mas mais específica, o que deve decorrer da 

respectiva experiência acrescida: 
• Seria mais proveitoso se a disciplina fosse anual, facto que levaria a um maior prazo para a 

elaboração de um projecto e este ficaria melhor concebido. (aluna com 9 matrículas) 

• O grande problema prende-se com as datas de entrega [...], pois muitas vezes vão coincidir com as 

datas de entrega de relatórios e trabalhos referentes a outras disciplinas. (aluno com 3 matrículas) 

• [...] e na dificuldade de encontrar horários compatíveis para todos. (aluna com 4 matrículas) 

Outra crítica relevante refere-se ao número de alunos por grupo. De facto, alguns 

alunos sugeriram que os grupos fossem mais pequenos, essencialmente para serem mais 

fáceis de gerir: 
• A sugestão que posso fazer a este tipo de trabalhos é que não deviam ter tantos elementos. Quanto 

mais elementos tem o grupo, mais difícil é trabalhar e mais complicado é manter o grupo unido e 

organizado. (aluna com 2 matrículas) 

• Julgo que estes tipos de trabalhos em grupo não devem exceder o limite de quatro pessoas [...] 

(aluna com 1 matrícula) 

• Sugeria que os grupos fossem mais pequenos, tendo como limite máximo quatro elementos, talvez o 

trabalho obtido não seja tão rico mas iria proporcionar um maior tempo disponível ao grupo. (aluna 

com 1 matrícula) 

• O único problema residiu no facto de o grupo ser bastante numeroso [...] e na dificuldade de 

encontrar horários compatíveis para todos. (aluna com 4 matrículas) 

• Este projecto pecou pela demasiada rigidez, o número de elementos do grupo que era demasiado e o 

tempo disponível. Um projecto deste tipo para ser bem realizado não poderá ser efectuado numa 

disciplina semestral, mas não deixa de ter um bom enquadramento dentro da disciplina. (aluna com 

1 matrícula) 

Esta sugestão relativa à duração da disciplina foi referida por mais uma aluna: 
• Seria mais proveitoso se a disciplina fosse anual, facto que levaria a um maior prazo para a 

elaboração de um projecto e este ficaria melhor concebido. (aluna com 9 matrículas). 

 

6.6.3. Resultados do QEAME 

O QEAME (Questionário acerca do Ensino, da Avaliação e do Modo de Estudar, 

ver anexo 5.1), já apresentado na secção 5.2.1.1, é um questionário destinado a ser 

preenchido pelos alunos. Está dividido em duas partes: 
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• a primeira parte, com 29 questões, é uma adaptação de parte do CEQ 

(Course Experience Questionnaire), desenhado por Ramsden (1991), e 

destina-se a obter informação sobre o modo como os alunos 

percepcionaram o ensino e a avaliação na disciplina em análise; 

• a segunda parte, constituída por 21 questões, desenvolvida pelo 

investigador, destina-se a obter dados sobre o modo como os alunos 

percepcionaram a organização da disciplina e as actividades lectivas 

desenvolvidas e sobre o modo como os alunos estudaram a disciplina em 

análise. 

 

6.6.3.1. Resultados da primeira parte do QEAME – percepções dos alunos 
acerca do ensino e da avaliação 

Dos 47 alunos que responderam ao QEAME, dois fizeram-no anonimamente, 

pelo que não é possível saber se estavam inscritos na modalidade de avaliação contínua 

ou não. Todos os restantes identificaram as folhas de resposta (era opcional, mas foi 

explicado que as resposta não seriam usadas de modo algum na avaliação curricular e 

que se destinavam apenas a uma investigação para melhorar o ensino). Dos restantes, 

apenas um dos respondentes não estava inscrito na avaliação contínua. Estes três 

questionários foram excluídos da análise, uma vez que as questões eram dirigidas aos 

alunos que frequentaram a disciplina em regime de avaliação contínua. De qualquer 

modo, uma análise dos resultados por dimensão mostra que a exclusão destes três 

questionários não altera significativamente as pontuações médias de cada dimensão 

(apenas desceria 0,1 pontos na pontuação média das dimensões interacção e estímulo à 

independência do estudante). Para além destes, foi ainda invalidado um quarto 

questionário devido ao preenchimento deficiente das respostas. 

Para facilitar a análise dos resultados obtidos na primeira parte do QEAME, 

apresenta-se seguidamente uma tabela com as 29 questões, agrupadas por dimensões a 

priori, acompanhada da respectiva pontuação média e desvio padrão (tabela 6.3). A 

escala utilizada é a que já foi referida na secção 5.3.1.6. Embora algumas das questões 

impliquem uma inversão de escala para a sua análise, os valores apresentados já 

incorporam esta inversão onde necessária. Portanto, o valor obtido em cada questão ou 

dimensão deve ser lido em termos absolutos, isto é, a pontuação mínima é 1, a 

pontuação máxima é 5, sendo 3 o valor médio (neutro), independentemente do modo 
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como a questão está originalmente formulada. Ainda assim, para facilitar a leitura da 

tabela, é indicada entre parêntesis a pontuação antes da inversão de escala. 

 
Tabela 6.3: Resultados da 1ª parte do QEAME 

Dimensão 
a priori 

Questão* Pontuação 
absoluta** 

Desvio 
padrão 

18. Os nossos professores são extremamente bons a 
explicar-nos a matéria. 4,1 0,8 

20. Os professores trabalham arduamente no sentido de 
tornar atraente esta disciplina para os estudantes. 4,3 0,8 

Esforços deliberados 
no sentido do bom 

ensino 
 

(pontuação média: 
4,1) 

26. Nesta disciplina tenta-se realmente obter o melhor 
da parte de todos os estudantes. 4,0 0,8 

7. Os professores desta disciplina dedicam bastante 
tempo a comentar o trabalho dos estudantes. 3,8 1,1 

8. Para passar nesta disciplina tudo o que é realmente 
preciso é ter uma boa memória. (PI) 4,1 (1,9) 0,9 

12. Os professores desta disciplina parecem mais 
interessados em testar aquilo que nós memorizamos do 
que aquilo que compreendemos. (PI) 

4,3 (1,7) 0,9 

21. Os professores colocam aos estudantes demasiadas 
questões que incidem apenas sobre factos. (PI) 3,4 (2,6) 0,9 

22. A informação sobre o trabalho de cada estudante é 
fornecida APENAS sob a forma de classificações e 
notas. (PI) 

3,3 (2,7) 1,5 

25. É possível passar nesta disciplina trabalhando 
arduamente apenas nas vésperas do exame. 4,3 0,9 

Avaliação 
permanente 

 
(pontuação média: 

3,9) 
 

27. Nesta disciplina há pouca escolha nos modos como 
se é avaliado. (PI) 3,9 (2,1) 1,2 

4. O trabalho exigido nesta disciplina é excessivo. (PI) 2,6 (3,4) 1,2 
10. Parece-me que o programa desta disciplina tenta 
cobrir demasiados tópicos. (PI) 3,2 (2,8) 1,2 

14. Em geral, é-nos dado tempo suficiente para 
compreender as coisas que temos de aprender. 3,7 1,0 

Organização e 
quantidade de 

trabalho 
 

(pontuação média: 
3,1) 

29. O volume de trabalho que tem que ser realizado 
nesta disciplina significa que não é possível 
compreender tudo de um modo aprofundado. (PI) 

2,8 (3,2) 1,0 

3. Os professores desta disciplina motivam os 
estudantes no sentido de darem o seu melhor. 4,5 0,6 

5. Os professores desta disciplina dão frequentemente a 
impressão de não terem nada a aprender com os 
estudantes. (PI) 

3,9 (2,1) 1,2 

15. Os professores fazem um esforço real para 
entender as dificuldades que os estudantes possam ter 
no seu trabalho. 

4,2 0,8 

17. Os professores desta disciplina dão normalmente 
informação acerca de como os estudantes vão 
progredindo. 

4,3 0,9 

23. Discutimos frequentemente com os nossos 
professores acerca do modo como vamos aprender 
nesta disciplina. 

2,9 1,2 

Interacção 
 

(pontuação média: 
4,0) 

 

24. Os professores não demonstram interesse real 
naquilo que os estudantes têm para dizer. (PI) 4,2 (1,8) 0,9 

2. Há poucas oportunidades para escolher assuntos 
particulares que gostaria de estudar. (PI) 3,1 (2,9) 1,3 Estímulo à 

independência do 
estudante 

 
(pontuação média: 

9. Esta disciplina parece encorajar os estudantes a 
desenvolverem, tanto quanto possível, os seus próprios 
interesses académicos. 

3,8 1,1 
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11. Os estudantes têm uma grande possibilidade de 
escolher o modo como vão aprender nesta disciplina. 3,8 1,1 3,7) 

 
16. É dada bastante escolha aos estudantes no trabalho 
que têm de realizar. 4,2 0,9 

1. É sempre fácil saber qual o grau de exigência do 
trabalho que é esperado de si nesta disciplina. 3,0 1,1 

6. Em geral, tem uma ideia clara da direcção a seguir e 
do que lhe é exigido nesta disciplina. 3,6 1,1 

13. É frequentemente difícil descobrir o que é esperado 
de nós nesta disciplina. (PI) 3,5 (2,5) 1,1 

19. Os objectivos gerais e específicos desta disciplina 
não são fornecidos de modo muito claro. (PI) 3,9 (2,1) 1,1 

Objectivos e padrões 
claros e bem 

definidos 
 

(pontuação média: 
3,6) 

28. Os professores desta disciplina tornam claro desde 
o início o que esperam dos estudantes. 3,8 1,0 

* As questões de pontuação invertida são as assinaladas por (PI); 
** A pontuação antes da inversão de escala é referida entre parêntesis. 

 

Como se pode constatar, foram obtidas pontuações mais elevadas nas dimensões 

esforços deliberados no sentido do bom ensino, interacção, avaliação permanente. 

A dimensão em que a pontuação é mais baixa, com uma média (3,1 pontos) apenas 

ligeiramente superior ao valor médio (neutro) da escala, é organização e quantidade 

de trabalho. 

De modo geral, retirando a dimensão organização e quantidade de trabalho, 

as restantes cinco dimensões apresentaram pontuações médias francamente positivas 

(acima de 3,5 pontos). 

Um pormenor interessante é que as 11 questões com pontuação média mais 

elevada são também as 11 com menor desvio padrão (embora não pela mesma ordem). 

Isto significa que as questões a que os alunos deram pontuações mais elevadas 

coincidem com as questões em que houve menor dispersão de respostas, ou seja, em 

que as opiniões foram mais unânimes (com a excepção da questão 21, como se verá 

mais adiante). Embora não seja tão notório, o recíproco também é verdadeiro. As 

questões com desvio padrão superior a 1,0 têm todas cotação média inferior a 4,0. A 

excepção é novamente a questão 21. 

Seguidamente analisam-se mais detalhadamente cada uma destas dimensões, de 

acordo com as pontuações obtidas nas respectivas questões (ver tabela 6.3). 

A dimensão esforços deliberados no sentido do bom ensino foi a que obteve 

melhor pontuação média global (4,1 pontos), que resulta de pontuações bastante 

elevadas em todas as questões que integram esta dimensão. A maioria dos alunos acha 

que o professor trabalha arduamente para tornar a disciplina atraente e que é 

extremamente bom a explicar a matéria abordada na disciplina. Note-se que estas 

pontuações são particularmente interessantes porque as questões estão formuladas de 
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um modo forte (atente-se nos advérbios arduamente e extremamente). Além disso, a 

maioria dos alunos reconhece os esforços no sentido de conseguir obter o melhor da 

parte dos alunos. É de referir que as opiniões dos alunos nestas três questões apresentam 

um elevado grau de acordo. 

A dimensão avaliação permanente obteve a 3ª melhor pontuação média global 

(3,9 pontos). Nesta dimensão, as questões 8, 12, e 25 obtiveram resultados muito 

positivos, com pontuações médias superiores a 4 pontos. Estes resultados indicam que 

os alunos não dão excessiva importância à memorização para a obtenção de aprovação 

na disciplina (logo, a generalidade dos alunos indicia menor propensão para abordagens 

superficiais à aprendizagem – ver questões 8 e 12). Por outro lado, a maioria dos alunos 

acha que não basta trabalhar arduamente apenas nas vésperas do exame, para passar 

nesta disciplina (ver questão 25). Note-se que este resultado, apesar de ser excelente, 

porque indicia que os alunos não revelam tendência para abordagens superficiais à 

aprendizagem, não é tão surpreendente porque todos os respondentes estavam em 

regime de avaliação contínua. À partida, a opção pela avaliação contínua exclui a 

possibilidade de utilizar a estratégia aludida na questão 25. Por outro lado, havendo 

alunos em regime de avaliação por exame final, alguns dos quais a realizar exames em 

épocas antecipadas, os restantes alunos poderiam percepcionar o eventual sucesso nos 

exames como propiciando a abordagem de estudo nas vésperas da prova. No entanto, tal 

não acontece, apenas 3 alunos atribuíram 2 pontos nesta questão. 

A questão 21 (Os professores colocam aos estudantes demasiadas questões que 

incidem apenas sobre factos) é a grande excepção deste questionário. Embora tenha um 

desvio padrão baixo (0,9), a pontuação média é relativamente baixa, comparando com 

as restantes (3,4 pontos, 22ª pontuação em 29 questões). Como aquando da resposta ao 

QEAME a maioria dos alunos ainda não tinha realizado nenhum teste, as respostas 

devem reportar-se às questões colocadas pelo professor durante as aulas, o que talvez 

explique a pontuação mais baixa do que seria desejável. Nas aulas muitas das questões 

colocadas são necessariamente de âmbito mais restrito, porque não são feitas 

isoladamente. Uma questão mais abrangente pode sofrer, ao longo do processo de 

mediação, alguma decomposição em questões mais simples, das quais muitas talvez 

sejam estritamente factuais. Para além disso, durante o trabalho experimental uma das 

tarefas rotineiras era os alunos descreverem o que observavam. Para tal era necessário 

colocar questões, que os alunos podem classificar como incidindo apenas sobre factos. 

É possível ainda que exista algum problema ao nível do modo como a questão foi 
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formulada (o questionário original, o CEQ, foi desenhado para aplicação após a 

avaliação dos alunos) e como foi interpretada pelos alunos (não é garantido que todos os 

alunos tenham mantido em mente apenas a sua experiência nesta disciplina). 

A pontuação média da questão 7 é boa, principalmente atendendo a que está 

formulada de um modo forte, com ênfase em dedicar bastante tempo a comentar o 

trabalho dos alunos. Menos boa é a pontuação média da questão 22 que, apesar da 

dispersão das respostas, surpreende por ser mais baixa do que expectável. De facto, a 

informação sobre o trabalho dos estudantes ao longo do semestre foi essencialmente 

qualitativa, com excepção dos momentos de avaliação formal da componente de 

projecto e de um pequeno trabalho escrito. No entanto, mesmo neste caso, a 

classificação obtida (número de pontos) foi acompanhada de comentários escritos, quer 

no plano de trabalho, quer no relatório intermédio de progresso. Para além disso, a 

entrega destes comentários escritos foi efectuada em mão a cada grupo e discutida com 

os elementos presentes. As classificações das restantes componentes do trabalho de 

projecto foram atribuídas quantitativamente, mas discutidas verbalmente com cada 

grupo, explicando os pontos fortes e fracos de cada projecto (produto final) e de cada 

apresentação. Uma vez que estas duas últimas fases do trabalho de projecto ocorreram 

perto do final do semestre, pode dar-se o caso de ter havido alguma dispersão da 

atenção dos alunos. Mais provável ainda é que os alunos se tenham concentrado nas 

pontuações numéricas, porque delas depende em última análise a aprovação na 

disciplina. De facto, foi notória a quase obsessão dos alunos com a acumulação de 

pontos ao longo do semestre. Apesar de o professor tentar retirar ênfase dos pontos em 

si (nomeadamente fornecendo feedback qualitativo), é natural a preocupação dos alunos, 

até porque se trata de um sistema ao qual não estavam habituados. 

A pontuação média relativamente elevada da questão 27 significa que a maioria 

dos alunos acha que tem escolha nos modos de avaliação. A possibilidade de o aluno 

escolher os modos como é avaliado é importante, quer do ponto de vista da 

responsabilização pela sua própria aprendizagem, quer para permitir que o aluno seja 

avaliado do modo que lhe possibilite mostrar melhor a qualidade da sua aprendizagem. 

Por isso, o currículo previa deliberadamente a co-existência de dois regimes de 

avaliação, contínua e por exame final. Para além disso, a avaliação contínua permitia 

ainda mais alguns graus de liberdade ao aluno, nomeadamente na escolha do tema do 

projecto, na sua orientação, na formação dos grupos, na resposta ou não aos inquéritos 

semanais, etc. A pontuação média reflecte de algum modo isto, embora alguns alunos 
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não tenham percepcionado a questão exactamente deste modo Para esses, continua a 

haver pouca escolha nos modos como são avaliados ou prefeririam modos de avaliação 

que não estavam previstos neste caso. 

A dimensão organização e quantidade de trabalho obteve a pior pontuação 

média global (3,1 pontos), embora ainda assim acima do ponto intermédio da escala. 

Nesta dimensão há duas questões cujas pontuações médias estão acima do ponto neutro 

da escala. De facto, a maioria dos alunos acha que tem tempo suficiente para 

compreender aquilo que tem de aprender nesta disciplina (questão 14; 3,7 pontos), 

embora uma parte importante dos alunos já considere que o programa da disciplina tenta 

cobrir demasiados tópicos (questão 10; 3,2 pontos). Nesta questão, os alunos têm 

alguma razão na percepção que formaram. Embora o núcleo de conceitos centrais não 

seja muito extenso, por opção explícita do desenho curricular, os assuntos tratados 

revestem-se de alguma complexidade e foram tratados em múltiplos contextos e com 

profundidades diferentes. Além disso, alguns alunos referiram ter dificuldade em 

destrinçar os conceitos essenciais entre toda a informação fornecida. Este facto, levou 

muitos alunos, embora não a maioria, a percepcionar um excesso de tópicos no 

programa. 

Desta dimensão constam ainda as duas questões que obtiveram as piores 

pontuações médias da 1ª parte do QEAME. A questão 29 (O volume de trabalho que 

tem que ser realizado nesta disciplina significa que não é possível compreender tudo de 

um modo aprofundado) obteve a 2ª pior pontuação média, com 2,8 pontos. No entanto, 

esta pontuação média contrasta fortemente com a da questão 14 (Em geral, é-nos dado 

tempo suficiente para compreender as coisas que temos de aprender - 3,7 pontos). 

Como se irá discutir a seguir, os alunos percepcionaram algum excesso de trabalho na 

disciplina (recorde-se que todos os respondentes estavam no regime de avaliação 

contínua), mas na questão 14 a maioria admite que dispõe de tempo suficiente para 

compreender aquilo que tem de aprender (note-se que na questão 14 nenhum aluno 

discordou totalmente da afirmação). 

A questão 4 foi a pior pontuada (2,6 pontos), o que reflecte as conclusões do 

parágrafo anterior. A maioria dos alunos, apesar da dispersão das respectivas respostas, 

acha que o trabalho exigido nesta disciplina é excessivo. As conversas informais do 

professor com diversos alunos apontam também neste sentido. De facto, a maioria dos 

alunos queixou-se de excesso de trabalho na disciplina. Porém também concediam que 

apesar de tudo compensava, em particular porque o esforço era diluído ao longo do 
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semestre e não concentrado exclusivamente num exame final (os alunos que 

responderam a este questionário estavam todos em regime de avaliação contínua). 

A dimensão interacção obteve a segunda melhor pontuação média global (4,0 

pontos), o que revela resultados muito bons na percepção dos alunos a este nível. 

Assim, a relativa homogeneidade das respostas e a pontuação média atribuída à questão 

3 não deixam grandes dúvidas sobre a opinião dos alunos acerca dos esforços do 

professor no sentido de motivar os alunos a darem o seu melhor. A pontuação média 

elevada obtida na questão 17 mostra que os alunos sentiram que iam sendo informados 

acerca do respectivo progresso na aprendizagem, o que é de uma importância enorme. 

No entanto, esta pontuação média contradiz de alguma maneira a da questão 7, já 

analisada na dimensão avaliação permanente. Por um lado, a questão 7 enfatiza o 

factor tempo e a informação específica sobre o trabalho dos alunos. A questão 17 é mais 

abrangente, relativa ao feedback sobre o progresso dos alunos, o que não inclui apenas o 

trabalho dos alunos. Provavelmente esta diferença contribui também para justificar as 

pontuações médias das duas questões. Por outro lado, é provável que o facto de parte da 

informação sobre o trabalho dos alunos ser fornecida por escrito, nomeadamente no 

caso do trabalho de projecto e no trabalho escrito, leve alguns alunos a admitir que o 

professor não dedica muito tempo a dar esta informação verbalmente. Deste ponto de 

vista, têm razão. Só no caso dos comentários escritos suscitarem alguma troca de 

impressões é que era dada informação adicional, muitas vezes fora das aulas. Aqui a 

iniciativa podia partir do professor, mas em muitos casos teria de partir dos alunos (o 

que aconteceu com frequência, quer nas aulas, quer fora delas). 

Os alunos atribuem ainda pontuações elevadas às questões 15 e 24, o que 

significa que acham que o professor faz um esforço real para entender as dificuldades 

que eles possam ter no seu trabalho e que demonstra interesse real naquilo que os alunos 

têm para dizer (pontuações médias de 4,2 pontos em ambas as questões). Também 

elevada é ainda a pontuação média da questão 5 (3,9 pontos). Embora relacionada com a 

questão 24. No entanto, deve notar-se que a questão 5 é mais específica, referindo-se à 

possibilidade de o professor aprender alguma coisa com os alunos. Esta questão é do 

campo da mediação e, em particular, refere-se à possibilidade de aprendizagem nos dois 

sentidos: dos alunos, mas também do professor. É obviamente gratificante e 

enriquecedor para os alunos perceberem que o professor se interessa e até aprende com 

eles. Parece uma coisa natural, porém não é essa a experiência habitual dos alunos. 

Alguma abertura do currículo desta disciplina, o trabalho de projecto, a interactividade e 
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o incentivo constante à participação activa de cada aluno, propiciaram naturalmente 

oportunidades para que o professor aprendesse, de facto, coisas com os alunos, 

nomeadamente relativas à Biologia e à Geologia. É, portanto, previsível que os alunos 

reconheçam isto mesmo. As variações na percepção dos alunos sobre este item derivam 

certamente da variação também do grau de participação activa de cada aluno. Seria, no 

entanto, desejável que mais alunos tivessem dado pontuações elevadas nesta questão, 

porque seria um indicador de uma ainda maior participação activa no currículo da parte 

deles. 

A questão 23 (juntamente com as questões 4 e 29 da dimensão organização e 

quantidade de trabalho) pertence ao grupo das três questões desta 1ª parte do QEAME 

que tiveram pontuação média negativa, isto é, abaixo de 3. Neste caso, a baixa 

pontuação média pode dever-se ao advérbio frequentemente colocado na afirmação. De 

facto, houve algumas discussões acerca do modo como os alunos iriam aprender nesta 

disciplina, mas o professor também hesitaria em usar o termo frequentemente. Além 

disso, nem todas as discussões tidas sobre este tema ocorreram nas aulas. Algumas 

deram-se com pequenos grupos de alunos ou mesmo isoladamente, em resposta a 

questões, dúvidas ou até críticas colocadas pelos alunos. 

A dimensão estímulo à independência do estudante obteve uma boa pontuação 

média global (3,7 pontos), com os alunos a acharem que lhes é dada bastante escolha no 

trabalho que têm de realizar (questão 16; 4,2 pontos), que têm uma grande possibilidade 

de escolher o modo como vão aprender nesta disciplina (questão 11; 3,8 pontos) e que 

esta disciplina parece encorajar os alunos a desenvolverem os seus interesses 

académicos (questão 9; 3,8 pontos). Estas percepções são importantes pela componente 

de incentivo à autonomia do aluno que revelam. Esta é uma das características chave do 

ensino de qualidade e pretendeu-se incorporá-la deliberadamente no currículo da 

intervenção didáctica: incentivando a autonomia e as capacidades de auto-aprendizagem 

dos alunos, propiciando a possibilidade de escolher o modo como aprendem, como são 

avaliados e, tanto quanto possível, permitindo o desenvolvimento dos interesses 

académicos dos alunos. Ainda assim, aparentemente, alguns alunos não se sentem tão 

encorajados a desenvolver os seus interesses académicos quanto seria expectável. A 

razão pode ter a ver com o facto deste encorajamento existir essencialmente na 

componente do currículo correspondente ao trabalho de projecto. No entanto, o 

professor tentou que os alunos desenvolvessem o mais possível os seus interesses 

académicos na globalidade do currículo, todavia é de admitir que esta autonomia não 
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tenha sido percepcionada como possível ou que não tenha sido aproveitada. Por outro 

lado, o que o professor pensa serem os interesses académicos dos alunos, 

nomeadamente os ligados à Biologia e à Geologia, podem não ser os dos alunos (o 

curso pode ser uma escolha estratégica ou de recurso e não uma escolha por interesse 

genuíno). Pode mesmo acontecer que alguns alunos não tenham ainda interesses 

académicos formados (o que é particularmente provável no caso dos alunos mais novos) 

ou estes terem evoluído para âmbitos fora do curso em que se inserem ou mesmo para 

outras áreas do saber (prova disto é que um número significativo de alunos mudou de 

curso após o ano lectivo em análise, como se verá mais à frente). Mesmo no trabalho de 

projecto, por ser realizado em grupo, pode ter acontecido que alguns alunos tenham 

visto os seus interesses académicos secundarizados perante os da maioria dos restantes 

elementos do respectivo grupo. 

A questão 2 obteve uma pontuação média mais baixa do que seria desejável (3,1 

pontos). Esta questão está muito ligada à questão 9, já analisada, relativa ao 

desenvolvimento dos interesses académicos dos alunos. Mais uma vez, não deixa de ser 

interessante notar que os alunos dão uma pontuação média relativamente baixa (bastante 

mais baixa do que na questão 9), apesar de o currículo ter uma componente 

completamente aberta (o trabalho de projecto), de permitir que os alunos explorem 

livremente alguns problemas nas sessões tutoriais e de ser encorajada permanentemente 

a discussão de assuntos do interesse dos alunos nas sessões globais. Por outro lado, os 

grandes temas estavam, de facto, fixados desde o início e, apesar de serem muito 

abrangentes, é possível que isso explique que boa parte dos alunos (ainda não a maioria) 

achasse que há poucas oportunidades para escolher assuntos particulares que gostaria de 

estudar. 

A dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos obteve uma boa 

pontuação média global (3,6 pontos). Em particular, a maioria dos alunos acha que os 

objectivos gerais e específicos desta disciplina são fornecidos de modo muito claro 

(questão 19; 3,9 pontos) e que é claro o que o professor da disciplina espera dos 

estudantes (questão 28; 3,8 pontos). No caso concreto da questão 19, talvez a pontuação 

seja mais baixa do que seria desejável devido ao facto de boa parte dos objectivos 

estarem descritos em documentos próprios. Estes documentos foram fornecidos aos 

alunos, é certo, mas não é garantido que tenham sido utilizados e consultados de 

maneira adequada. Aliás, em alguns momentos ao longo do semestre, alguns alunos 

foram alertados para a necessidade de ler convenientemente estes documentos, devido a 
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falhas detectadas no respectivo trabalho. O conteúdo destes vários documentos foi 

apresentado aos alunos no início do semestre e estava permanentemente disponível na 

página de Internet e na Reprografia da universidade, mas é possível que tenham caído 

progressivamente no esquecimento. Por outro lado, reconhece-se que houve talvez um 

excesso de ênfase nos objectivos do trabalho do projecto, que não teve correspondência 

idêntica relativamente às restantes componentes do currículo, cujos objectivos não terão 

sido tão discutidos e relembrados. No entanto, este foi um risco calculado, porque se 

pensou que a componente do currículo mais complexa, mais exigente e menos familiar 

para os alunos seria precisamente a do trabalho de projecto, pelo que foi aí que se 

investiu mais. 

Também francamente positivas são as pontuações médias das questões 6 e 13. 

Na questão 6, embora a maioria dos alunos tenha uma ideia clara da direcção a seguir e 

do que é exigido na disciplina, algumas respostas começam a indiciar dúvidas, havendo 

mesmo uma resposta de apenas 1 ponto (portanto, em discordância total com a 

afirmação). Esta questão relaciona-se com as questões 28 (Os professores desta 

disciplina tornam claro desde o início o que esperam dos estudantes - 3,8 pontos), 19 

(Os objectivos gerais e específicos desta disciplina não são fornecidos de modo muito 

claro – 3,9 pontos) e 17 (Os professores desta disciplina dão normalmente informação 

acerca de como os estudantes vão progredindo - 4,3 pontos), já analisadas. Com base 

nestas respostas, é interessante notar que a pontuação da questão 17 é melhor que a das 

questões 19, 28 e 6 (que são próximas entre si). Estes resultados mostram, que os 

alunos, apesar de acharem que recebem normalmente informação acerca do seu 

progresso, têm uma ideia menos clara da direcção a seguir. Novamente, os comentários 

feitos na análise da questão 19 permanecem pertinentes. 

Relativamente à questão 13, alguns alunos, embora não a maioria, referem 

dificuldade em descobrir o que é esperado deles nesta disciplina. Apesar de ser difícil 

compreender esta dificuldade na componente de trabalho de projecto, é possível que no 

restante currículo alguns alunos sentissem mais dificuldades em perceber o que lhes era 

exigido. Era necessário acompanhar as aulas e ir participando nas discussões que se 

foram desenvolvendo acerca desta temática para ter noções mais concretas do que se 

pretendia dos alunos em termos de aprendizagem. Em boa parte, estas pontuações 

menos positivas podem também reflectir alguma ansiedade relativamente ao teste do 

final do semestre, componente da avaliação ainda não realizada pelos alunos aquando 

da resposta a este inquérito. Não conhecer o tipo de perguntas que podem ser colocadas 
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num teste é um factor que perturba fortemente alguns alunos. Este foi sendo abordado, 

mas só a realização do primeiro teste terá posto definitivamente de parte estas 

preocupações. Embora não fosse o caso nesta disciplina, no regime de avaliação 

contínua, a avaliação dos alunos tende a ser decidida exclusivamente pelas suas 

respostas em testes, pelo que esta ansiedade é normal. 

A questão 1 obteve uma pontuação média de 3,0 pontos, coincidente com o 

ponto neutro da escala, o que indica que há um número significativo de alunos que não 

acha fácil saber o grau de exigência. Este resultado vem confirmar os das questões 6, 

28, 19 e 17, já analisadas. Embora haja grandes discrepâncias nas pontuações médias 

dadas a todas estas questões, parece ter havido aqui alguma falha do currículo 

implementado, apesar dos esforços realizados pelo professor. 

Devem ainda salientar-se alguns detalhes importantes que resultam da análise 

desta 1ª parte do QEAME. Assim, a análise dos questionários por aluno revela que só 

7,5 % dos alunos inquiridos atribuíram uma pontuação média negativa ao ensino e à 

avaliação na disciplina objecto da intervenção didáctica. Por outro lado, 2/3 dos alunos 

atribuíram uma pontuação média francamente positiva. Os restantes atribuíram 

pontuações médias relativamente neutras. 

De toda esta análise é de realçar que os alunos percepcionaram como pontos 

fortes do currículo as seguintes dimensões (pontuações médias entre parêntesis): 

interacção (4,0 pontos), avaliação permanente (3,9 pontos), esforços deliberados no 

sentido do bom ensino (3,8 pontos), estímulo à independência do estudante (3,7 

pontos). Estas dimensões correspondem a preocupações fundamentais do desenho 

curricular implementado, pelo que é gratificante ver este esforço reconhecido pela 

maioria dos alunos. 

Por outro lado, há dois pontos que a maioria dos alunos percepcionou como mais 

fracos: o excesso de trabalho exigido e alguma dificuldade em perceber o que lhes era 

exigido em termos de objectivos. Isto reflecte-se na pior pontuação média da dimensão 

organização e quantidade de trabalho (3,1 pontos) e na segunda pior pontuação 

média da dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos (embora esta com 

uma pontuação média francamente melhor: 3,6 pontos). A principal razão para estas 

percepções pode residir no facto deste tipo de currículo ser uma novidade para os alunos 

e exigir, de facto, um trabalho diferente e mais continuado do que aquele a que estão 

habituados. 
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6.6.3.2. Resultados da segunda parte do QEAME – percepções dos alunos 
acerca do ensino, da avaliação e do modo de estudar 

A segunda parte do QEAME (ver página 4 do anexo 5.1) é ela própria 

constituída por duas partes distintas: 

• a correspondente às questões 30 a 38, que é relativa ao modo como a 

disciplina está organizada e às actividades lectivas desenvolvidas; 

• e a correspondente às questões 39 a 49, que se debruça sobre o modo 

como o aluno estuda a disciplina. 

Na tabela 6.3.1 mostram-se os resultados correspondentes às questões 30 a 38, 

analisando-se em seguida as respostas dadas, questão a questão, confrontando as 

respostas dos alunos com a do professor, sempre que tal se justifique. 

 
Tabela 6.3.1: Resultados da 2ª parte do QEAME (questões 30 a 38) 

30. frequenta/utiliza (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 43 3,8 1 5 1,1 
TP 43 4,4 1 5 0,7 
Lab 12 4,1 2 5 0,8 
Atend 42 1,8 1 4 0,7 
e-mail 43 1,9 1 5 1,2 
31. exemplos do dia-a-dia (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 40 4,2 2 5 0,8 
TP 42 4,2 2 5 0,7 
Atend 16 3,3 2 5 1,2 
32. distinção explícita entre entidades conceptuais 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

T 39 4,3 3 5 0,6 
TP 40 4,2 2 5 0,7 
Atend 17 3,5 1 5 1,1 
33. actividades experimentais com protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 26 1,4 1 5 0,9 
TP 26 2,8 1 5 1,4 
Atend 4 1,8 1 3 1,0 
33. actividades experimentais sem protocolo (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 30 1,6 1 4 0,9 
TP 33 3,9 1 5 1,2 
Atend 6 1,7 1 4 1,2 
34. experiências realizadas pelos estudantes, em grupos 
(sim/não) N sim    

T 39 0,2    
TP 42 0,9    
Atend 8 0,0    
Experiências realizadas pelos estudantes, individualmente 
(sim/não) N sim    

T 39 0,2    
TP 40 0,5    
Atend 9 0,1    
Experiências realizadas pelo professor (sim/não) N sim    
T 37 0,2    
TP 40 0,9    
Atend 8 0,1    
35. enquadramento em temas ou contextos (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 39 3,3 0 5 1,8 

265



TP 41 3,4 0 5 1,5 
Atend 14 3,0 0 5 1,8 
36. resolução de problemas (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
T 39 2,5 0 5 1,5 
TP 41 2,9 0 5 1,4 
Atend 9 2,1 0 5 1,8 
Outros 1 3,0 3 3   
37. Problemas de “final de capítulo” (sim/não) N sim    
T 33 0,5    
TP 35 0,6    
Atend 8 0,4    
Problemas de aplicação directa de fórmulas (sim/não) N sim    
T 35 0,7    
TP 38 0,8    
Atend 8 0,4    
Problemas relacionados com situações reais (sim/não) N sim    
T 37 0,8    
TP 39 0,9    
Atend 8 0,5    
38. Discussões e debates só entre os estudantes 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

T 32 2,1 0 5 1,5 
TP 32 2,2 0 5 1,3 
Atend 11 2,0 0 5 1,7 
Discussões e debates entre os estudantes e o professor 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

T 39 3,7 2 5 0,9 
TP 40 3,7 1 5 0,9 
Atend 12 3,4 1 5 1,2 
 

Assim, passa-se à análise de cada uma destas questões. A questão 30 (a primeira 

parte do QEAME terminou na questão 29) é relativa à utilização por parte dos alunos 

dos diversos tipos de aulas e modos de comunicar com o professor. Os 43 alunos 

questionados revelam uma grande utilização ou frequência das aulas teórico-práticas, 

com uma resposta entre o sempre e o quase sempre (média = 4,4). Já a frequência das 

aulas teóricas é menor, com os alunos a darem respostas, em média, entre o quase 

sempre e cerca de metade (média = 3,8). Alguns alunos (12) respondem como se 

existissem aulas teórico-práticas e aulas práticas separadas no currículo, o que não 

corresponde à realidade. O trabalho experimental foi realizado nas aulas teórico-

práticas, não existindo aulas práticas. Alguns alunos confundem simplesmente as 

designações, o que é natural, porque na linguagem quotidiana há alguma tendência para 

designar as aulas teórico-práticas abreviadamente apenas por aulas práticas. Este caso 

gerou menos confusão, tendo-se procedido à adaptação para a análise das respostas. 

Ainda relativamente à questão 30, os alunos referem, em média, utilizar 

raramente ou nunca os períodos de atendimentos de alunos (média = 1,8) e o correio 

electrónico do professor (média = 1,9). Ainda assim, o e-mail é mais utilizado em 

média, havendo alunos que referem usá-lo sempre (o que deve ser entendido como todas 
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as semanas). Tal não acontece com os períodos de atendimentos de alunos. No máximo, 

há alunos que os utilizam quase sempre. 

A questão 31 pretende determinar se o professor da disciplina usa exemplos do 

dia-a-dia quando aborda os assuntos que está a ensinar, nas diferentes actividades 

lectivas. Os alunos referem que o professor o faz quase sempre nas aulas teóricas 

(média = 4,2) e nas aulas teórico-práticas (média = 4,2). Nesta resposta mantém-se o 

problema da confusão entre aulas teórico-práticas e práticas, o que leva à duplicação de 

respostas que se referem no essencial à mesma coisa, pelo que estas respostas deixarão 

de ser analisadas. Relativamente ao atendimento, há apenas 16 respostas, as respostas 

(média = 3,3) tendem para a utilização de exemplos do dia-a-dia em cerca de metade 

das ocasiões. 

Na questão 32 os alunos referem que o professor distingue explicitamente entre 

conceitos, leis, princípios ou outras entidades conceptuais quase sempre, quer nas aulas 

teóricas (média = 4,3), quer nas aulas teórico-práticas (média = 4,2). Os 17 alunos que 

respondem a esta questão relativamente aos períodos de atendimento referem que o 

professor faz esta distinção entre cerca de metade e quase sempre (média = 3,5). 

Na questão 33 os alunos dizem que nunca são realizadas actividades 

experimentais com protocolo nas aulas teóricas. Curiosamente só responderam a este 

item 26 alunos e a média das respostas (1,4) indicia que há alunos que pensam terem 

sido realizadas actividades experimentais com protocolo nas aulas teóricas, quando tal 

nunca aconteceu. Relativamente às aulas teórico-práticas, os alunos respondem que são 

realizadas actividades experimentais com protocolo entre raramente e em cerca de 

metade (média = 2,8). De facto, nunca foram entregues protocolos aos alunos para 

seguirem nas actividades experimentais em sala de aula. A confusão pode resultar do 

facto de algumas destas actividades terem sido conduzidas mais de perto pelo professor, 

que utilizava ocasionalmente um guia (nomeadamente nos trabalhos sobre óptica). 

Relativamente à realização de actividades experimentais sem protocolo, os alunos 

referem que ocorreram nunca ou raramente (média = 1,6) nas aulas teóricas e que 

ocorreram quase sempre nas aulas teórico-práticas (média = 3,9), o que corresponde à 

realidade. 

Curiosamente, alguns alunos (4 e 6, respectivamente) referem a realização de 

actividades experimentais com e sem protocolo entre nunca e raramente nos períodos 

de atendimento de alunos (média de 1,8 e 1,7, respectivamente). Ora, nunca foram 

realizadas actividades experimentais com protocolo nestes períodos de atendimento, 
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embora nalguns se tenha recorrido a pequenas experiências (sem protocolo) para ajudar 

a compreender certas questões. Deve referir-se que o facto de não haver protocolos 

causou alguma perplexidade inicial, por não ser habitual, com os alunos a perguntarem 

explicitamente se não havia protocolos para a realização das experiências. Talvez alguns 

alunos não tenham interiorizado completamente a noção de trabalho experimental sem 

protocolo, apesar de ter sido o que ocorreu, com a excepção de trabalho experimental 

que foi indicado para realizar em casa. Mesmo neste caso, tratava-se mais de um guia 

do que dum protocolo no sentido mais prescritivo do termo. 

A questão 43 refere-se ao modo como as actividades experimentais eram 

realizadas nos diversos tipos de aulas. Os resultados, traduzidos em percentagem, 

constam da tabela 6.3.2. 

 
Tabela 6.3.2: Resultados da questão 34 do QEAME 

Actividades experimentais 
realizadas 

Pelos alunos, em 
grupos 

Pelos alunos, 
individualmente 

Pelo 
professor 

Aulas T 21% 18% 22% 
Aulas TP 86% 48% 90% 
Atendimento 0% 11% 13% 

 

Portanto, constata-se que a maioria dos alunos refere a realização de trabalho 

experimental nas aulas teórico-práticas, com 86% a referir a sua realização por grupos 

de alunos, 48% referem a realização pelos alunos individualmente e 90% referem a sua 

realização pelo professor. O facto de o professor ter conduzido algumas experiências 

mais de perto (no caso da Óptica) e de ter guiado as restantes (embora sem intervir 

directamente na sua manipulação), nomeadamente colocando questões para os alunos 

irem respondendo, pode justificar o facto de 90% dos alunos terem referido a realização 

de actividades pelo professor. De facto, não foi o professor quem realizou a maioria das 

experiências, mas elas foram realizadas com a ajuda do professor. As percentagens de 

alunos que referem a realização de trabalho experimental nas aulas teóricas decrescem 

substancialmente, o que reflecte o facto de neste tipo de aulas ter havido bastante menos 

actividades experimentais. Alguns alunos referem novamente a realização de 

actividades experimentais nos períodos de atendimento de alunos, embora nunca 

realizadas por grupos de alunos. 

Na questão 35 pretendia-se saber se os assuntos abordados nas aulas são 

enquadrados em temas ou contextos ligados à realidade que nos rodeia. Os alunos, em 

média, acham que tal ocorre em cerca de metade das aulas, com uma média 
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ligeiramente superior para o caso das aulas TP (3,4 versus 3,3). Alguns alunos (14) 

referem ainda uma ocorrência idêntica (em cerca de metade) para o caso dos períodos 

de atendimento de alunos. Este é um valor mais baixo do que seria de esperar, pois todo 

o currículo foi desenhado em torno de alguns temas centrais, todos eles ligados à 

realidade que nos rodeia. No entanto, não é esta a percepção dos alunos, o que deve ser 

devido a um entendimento diferente do que é a “realidade que nos rodeia”. Os alunos 

formaram provavelmente uma interpretação mais estrita de ligação à realidade. 

Os alunos referem que a resolução de problemas ocorre entre raramente e em 

cerca de metade das aulas teóricas (média = 2,5). 52% dos alunos que responderam à 

questão 36 dizem que estes problemas são idênticos aos do “final de capítulo” dos livros 

de texto, 74% referem a resolução de problemas simples de aplicação directa de 

fórmulas e 81% referem problemas relacionados com situações reais. 

Já nas aulas TP os alunos tendem a responder que a resolução de problemas 

ocorre em cerca de metade (média = 2,9), com 63% a referir problemas idênticos aos do 

“final de capítulo” dos livros de texto, 82% referem a resolução de problemas simples 

de aplicação directa de fórmulas e 92% referem problemas relacionados com situações 

reais. 

Na questão 38 os alunos referem que as discussões e debates só entre alunos 

ocorrem raramente, tanto nas aulas teóricas (média = 2,1), como nas TP (média = 2,2). 

Por outro lado, referem que as discussões e debates entre os alunos e o professor 

ocorrem entre cerca de metade e quase sempre, tanto nas aulas teóricas (média = 3,7), 

como nas TP (média = 3,7). 

Relativamente ao modo de estudar (ver tabela 6.3.3) os alunos referem que, em 

média, estudam quase sempre sozinhos (média = 3,8). Portanto, a maioria estuda poucas 

vezes acompanhado e quando o faz é geralmente com colegas do mesmo curso (23 

casos), embora num caso seja referido o estudo com colegas de outras universidades e 

quatro alunos referem aulas de compensação ou explicações. 

 
Tabela 6.3.3: Resultados da 2ª parte do QEAME (questões 39 a 48) 

39. estuda sozinho (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
  43 3,8 2 5 0,9 
39.1. acompanhado N     
Colegas curso 23     
Colegas outros cursos 0     
Colegas outra U 1     
Aulas comp 3     
Outros 1     
40. relaciona com situações do seu dia-a-dia N Média Min Max Desv.Pad. 
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(escala de 1 a 5) 
  43 3,7 2 5 0,8 
40.1. objectivo N     
Compreender melhor a realidade 36     
Lidar melhor com situações do dia-a-dia 26     
Melhor compreensão da Física 35     
41. iniciativa de realizar experiências (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
 43 2,4 1 4 0,9 
41.1. objectivos N     
Aprofundar conhecimentos 15     
Confirmar informação 17     
Visualizar fenómeno 19     
42. formular questões e colocá-las ao professor 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

T 40 2,4 1 5 0,9 
TP 43 2,7 1 5 0,9 
Atend 17 2,4 1 4 0,9 
Outros 5 3,6 1 5 1,5 
43. Articulação entre conteúdos da disciplina 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

 43 4,2 3 5 0,7 
Articulação com conteúdos de outras disciplinas 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

 41 3,5 2 5 0,9 
44. Estratégias de estudo utilizadas (frequência) 
(escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 

Resolução de exercícios 42 2,8 1 5 0,9 
Livros adoptados 43 2,8 1 4 0,8 
Recolha de apontamentos 43 4,3 3 5 0,7 
Leitura apontamentos 42 4,2 2 5 0,8 
Elaboração de esquemas 43 2,9 1 5 0,9 
Elaboração de resumos 42 3,5 1 5 1,0 
Outros 1 4,0 4 4  
45. Relevância da disciplina (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
Futuro desempenho profissional 43 3,1 2 5 0,8 
Formação social e cultural 43 3,8 2 5 0,8 
46. Memorizar intensamente (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
  42 2,6 1 4 0,8 
47. Compreendeu o essencial (escala de 1 a 5) N Média Min Max Desv.Pad. 
  42 3,8 3 5 0,5 
48.1. Critérios de avaliação (sim/não) N % sim    
Claramente explicitados 43 100    
Discutidos com os alunos 40 70    

 

A maioria refere tentar relacionar o que estuda nesta disciplina com situações do 

seu dia-a-dia, entre cerca de metade das vezes e quase sempre (média = 3,7). Dos 43 

respondentes a esta questão, 36 referem que tentam relacionar o que estudam nesta 

disciplina com situações do seu dia-a-dia para compreender melhor a realidade, 26 para 

lidar melhor com as situações do dia-a-dia e 35 para melhor compreender a Física (as 

respostas não são exclusivas). 

Já relativamente a tomar a iniciativa de realizar experiências sobre assuntos que 

estão a estudar, os alunos referem que tal tende a ocorrer raramente (média = 2,4). 

Quando realizam estas experiências, os objectivos são aprofundar conhecimentos (em 

15 casos), confirmar informação que foi lida ou ouvida nas aulas (17 casos) e/ou 
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visualizar um determinado fenómeno (19 casos). Novamente, as respostas não são 

exclusivas. 

Na questão 42 os alunos referem formular questões e colocá-las ao professor 

mais nas aulas TP (média = 2,7) do que nas aulas teóricas (média = 2,4). Ainda assim, 

tanto num caso como noutro, a média aponta para entre raramente e em cerca de 

metade das aulas. Já nos períodos de atendimento de alunos, a média (2,4) não é muito 

diferente da das aulas. No entanto, as respostas relativas ao atendimento são de apenas 

17 alunos. Um pormenor interessante é que 5 alunos referem formular questões e 

colocá-las ao professor quase sempre nos inquéritos semanais. Estas respostas dos 

alunos não coincidem com a percepção do professor, principalmente no que se refere às 

aulas TP, onde os alunos colocavam muitas questões. Acontece que alguns alunos 

raramente colocavam questões, enquanto outros colocavam com bastante frequência. 

Talvez este desequilíbrio explique a média baixa obtida nesta questão. 

Os alunos referem que existe muita articulação entre os diversos conteúdos 

leccionados na disciplina (média = 4,2) e entre alguma e muita articulação com os 

conteúdos de outras disciplinas (média = 3,5). Esta opinião é particularmente importante 

porque se fez um grande esforço no desenho e implementação do currículo no sentido 

de assegurar essa articulação. 

Quanto às estratégias de estudo utilizadas pelos alunos, as mais usadas (quase 

sempre) são a recolha de apontamentos das aulas (média = 4,3) e a leitura dos 

apontamentos das aulas (média = 4,2). Seguem-se a elaboração de resumos (entre quase 

sempre e em cerca de metade das vezes; média = 3,5), a elaboração de esquemas (em 

cerca de metade das vezes; média = 2,9), a leitura dos livros recomendados* (média = 

2,8) e, finalmente, a resolução de exercícios (média = 2,8). A consulta da Internet é 

referida por apenas um aluno, mas como sendo usada quase sempre. Nas respostas a 

esta questão pode verificar-se que os alunos dão menor ênfase a duas das actividades 

mais tradicionais dos alunos no estudo da Física: a resolução de exercícios e a leitura de 

livros de textos. Os alunos apoiaram-se muito em apontamentos das aulas e, mais 

importante, em actividades de elaboração de sínteses e esquemas, que podem contribuir 

para o desenvolvimento da compreensão e estruturação dos conceitos. 

Em termos da percepção da relevância da disciplina para o futuro desempenho 

profissional, os alunos tenderam para considerar que tem alguma (média = 3,1). Apesar 
                                                 
* Nesta disciplina existia um conjunto de obras recomendadas, mas não havia propriamente um livro 
adoptado. 

271



de não parecer, este é um grande progresso, já que a opinião prevalecente em anos 

anteriores, recolhida em muitas conversas com alunos deste curso dentro e fora das 

aulas, era que a disciplina teria pouca ou nenhuma relevância para o futuro desempenho 

profissional dos alunos. A percepção de que a disciplina tem muita (média = 3,8) 

relevância para a formação cultural e social dos alunos é também um indicador de que o 

currículo produziu uma melhoria na percepção da importância de estudar Física. Merece 

ainda ser destacado que nenhum aluno respondeu que a disciplina não tem relevância. 

Na questão 46 perguntava-se se o aluno necessita de memorizar intensivamente 

para aprender o essencial de cada assunto desta disciplina. As respostas tenderam para 

um média (2,6) entre o raramente e o em cerca de metade das ocasiões. Este resultado 

significa que se deu outra conquista importante, que foi retirar a ênfase tradicional na 

memorização para a aprendizagem da Física e indicia, mais uma vez, que as abordagens 

superficiais à aprendizagem não serão predominantes. 

Na questão seguinte, perguntava-se a cada aluno se achava que conseguiu 

compreender o essencial dos assuntos que foram abordados ao longo do semestre nas 

aulas desta disciplina. As respostas tenderam para o quase sempre (média = 3,8), o que 

é excelente, embora talvez excessivamente optimista. Deve notar-se que a maioria dos 

alunos não tinham sido submetidos ao teste do final do semestre quando responderam a 

este inquérito. 

A questão 48 está dividida em duas partes. A primeira parte perguntava quais os 

elementos de avaliação que contribuem para a classificação final nesta disciplina. Esta 

questão não é analisada aqui porque o sistema de avaliação é perfeitamente conhecido, a 

questão está pensada para aplicação em situações em que esta informação é relevante. 

Na segunda parte, questão 48.1, pretendia-se sabe se os alunos achavam que os critérios 

de avaliação da disciplina são claramente explicitados e discutidos com os alunos. A 

totalidade (100% em 43) dos alunos inquiridos acha que são claramente explicitados, 

mas só 70% (de 40 respostas) acha que foram discutidos com os alunos. O facto de 

existirem alunos que consideram que os critérios de avaliação da disciplina não foram 

discutidos é estranho. A única explicação possível é que estes alunos não tenham estado 

presentes nas duas primeiras aulas teóricas, em que ocorreu a apresentação do sistema 

de avaliação e a respectiva discussão e aprovação, com a assinatura do Contrato 

Pedagógico. 

A última questão do QEAME, a questão 49, era completamente aberta, para os 

alunos poderem explicar como sabem que estão preparados para serem avaliados. 
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Apenas 28 alunos deram respostas consideradas válidas. Dos restantes 15, alguns alunos 

optaram mesmo por não responder, enquanto outros apenas indicaram se achavam que 

estavam preparados para a avaliação, sem explicarem as suas razões. 

Citam-se em seguida as respostas obtidas, agrupando-as por semelhanças. Note-

se que alguns alunos apontaram mais do que um modo de determinar a respectiva 

preparação para a avaliação. Assim: 

1. Dois alunos confiam nas notas atribuídas e na informação que recebem do 

professor ao longo do semestre para saber se estão prontos para a avaliação final. 

2. Um aluno referiu ter “os conhecimentos mínimos exigidos” como critério, outro 

atingir “os objectivos propostos”. Um aluno mencionou a necessidade de ter 

“memorizado e compreendido” a matéria. Dois alunos referiram a necessidade 

de ter o “estudo bem estruturado”, estudando “diariamente”. Um aluno 

menciona que se sente preparado “após estudo aprofundado”. 

3. Onze alunos referiram a resolução de exercícios ou problemas como um critério 

essencial para determinar se estão prontos para a avaliação. 

4. Um aluno referiu a necessidade de sentir “certeza” nos seus conhecimentos, 

nomeadamente no confronto com opiniões diferentes. Outros quatro alunos 

mencionaram a discussão com colegas para se aperceberem de dúvidas que 

tenham e para consolidarem conhecimentos. 

5. Dois alunos referem determinar o seu grau de preparação para a avaliação 

através de “autocrítica”. 

6. Um aluno menciona a necessidade de conseguir “descrever a matéria”, enquanto 

outro precisa de fazer “um resumo de cada tema, tendo alguma noção do que se 

trata em cada um deles”. Um terceiro refere estar preparado para a avaliação 

quando consegue “explicar fenómenos”. Ainda um aluno precisa de conseguir 

“fazer um esquema mental [...] e de conseguir aplicar aquilo que sei numa 

situação qualquer diferente”. 

7. Dois alunos acham-se preparados quando conseguem “relacionar os conceitos 

entre si”. Outro aluno sente-se preparado “quando após a leitura consigo 

compreender os conceitos”. 

Deve ter-se em conta que a maior parte destas respostas foram obtidas antes de 

os alunos se submeterem ao teste do final do semestre. 

As respostas dadas pelos alunos, acerca do modo como sabem se estão 

preparados para se submeterem à avaliação, podem ser separadas em dois grupos. Há 
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alunos que referem essencialmente a apreensão dos conteúdos ou conhecimentos e 

critérios externos (pontos 1 a 3), os que se orientam mais por capacidades ou 

competências (pontos 3 e 4) ou ainda os que referem utilização de estratégias 

metacognitivas ou, pelo menos, que potenciam o desenvolvimento da estruturação dos 

conceitos (pontos 5 a 7). 

É particularmente curioso 11 alunos referirem a resolução de exercícios ou 

problemas como critério para determinar se estão preparados para se apresentarem à 

avaliação, uma vez que esta tinha sido a estratégia de estudo referida como menos 

frequente (em média). Isto pode significar que os alunos usam este tipo de tarefa mais 

como ferramenta para avaliar o seu próprio desempenho do que como auxiliar da 

aprendizagem no dia a dia. 

 

6.6.4. Resultados das entrevistas e opiniões sobre a disciplina 

Cerca de um ano após a intervenção didáctica na disciplina de Física Geral II 

(leccionada no 2º semestre de 2002/2003), foram realizadas entrevistas a alguns alunos, 

com o objectivo de obter mais opiniões acerca do ensino e do modo como os alunos 

aprenderam nesta disciplina. Embora tivesse sido recolhida informação do mesmo tipo 

com o QEAME, já analisado na secção 6.6.3, este instrumento foi respondido pela 

maioria dos alunos antes do final do semestre e, portanto, antes de conhecerem a 

respectiva classificação final na disciplina. Para além disso, pretendia-se obter 

novamente este tipo de opiniões passado algum tempo, para permitir aos alunos algum 

tempo de reflexão e maturação de ideias acerca da experiência em que participaram. No 

fundo, pretendia-se obter uma visão mais distanciada sobre o ensino e a aprendizagem 

na disciplina objecto da intervenção didáctica. 

As entrevistas foram conduzidas por dois colegas do investigador, para que os 

alunos se sentissem mais à vontade para falar acerca da sua experiência na disciplina, 

sem o constrangimento de ter de o fazer perante o próprio professor que os ensinou. Um 

dos colegas entrevistou cinco alunos e o outro colega realizou as restantes três 

entrevistas. Ambos foram preparados para a condução das entrevistas e informados dos 

respectivos objectivos. Para além disso, estas entrevistas eram semi-dirigidas, pelo que 

os entrevistadores seguiam um guião (ver anexo 6.10) definido para o efeito. No 

entanto, foram dadas instruções adicionais para o caso de ser necessário explicar as 

questões ou encorajar os alunos a elaborarem as suas respostas. 
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As entrevistas decorreram quase um ano após a intervenção, entre Abril e Maio 

de 2004. Foi particularmente difícil conseguir obter a colaboração dos alunos nesta fase, 

devido à dificuldade em contactá-los quase um ano depois, inclusive porque alguns 

alunos mudaram entretanto de curso e/ou de universidade, e devido a problemas com o 

agendamento das próprias entrevistas. Ainda assim, realizaram-se oito entrevistas, 

amostra que representa 12,5% do conjunto de alunos que participaram na intervenção 

didáctica no regime de avaliação contínua (inicialmente estavam inscritos 69 alunos 

neste regime de avaliação, mas participaram efectivamente 64). 

Os alunos entrevistados tinham entre uma e quatro inscrições na disciplina. Seis 

alunos estavam inscritos pela primeira vez na disciplina, uma aluna tinha três inscrições 

e outra tinha quatro. Em termos de classificações finais, estes oito alunos obtiveram 

entre 10 e 14 valores. Por uma questão de anonimato, quando citados, os alunos serão 

referidos por um número (de 1 a 8), indicando-se também o respectivo número de 

inscrições e classificação final (exemplo: aluno/a 1, 1ª vez, 11 valores). 

A questão inicial da entrevista pergunta de que modo é que o ensino nesta 

disciplina ajudou o aluno a aprender de modo eficaz (conteúdos de Física ou também de 

outras disciplinas; destrezas; capacidades; aprender a aprender...). Quase todos os 

alunos referiram que a disciplina foi leccionada de um modo diferente, citando como 

factores diferenciadores a interacção e a relação entre professor e alunos e a relação 

estabelecida entre a Física e as áreas disciplinares do curso (Biologia e Geologia): 
• “... numa disciplina normal o professor fala e os alunos ouvem, não há aquela 

interactividade. Esta era uma disciplina diferente em que o professor expunha a matéria, mas em 

que havia uma interactividade com os alunos.” (aluno 1, 1ª vez, 11 valores). 

• “Método de ensino muito inovador, de que eu gostei muito, porque tínhamos muita 

interacção com o professor e em grupo e porque ligava muito os conteúdos de Física à Biologia e à 

Geologia. [...] Em comparação com os outros anos, foi mais expositivo nos outros anos e as aulas 

práticas resumiam-se a resolver exercícios. Este ano tivemos a outra vertente, que era mexer nas 

coisas, o que facilita muito mais a aprendizagem. [...] Não houve nenhuma disciplina ainda que nos 

exigisse assim tanta interacção” (aluna 2, 3ª vez, 14 valores). 

• “[...] as aulas eram bastante maleáveis, dando aos alunos oportunidade para fazerem 

comentários e questionarem, o que é muito importante para qualquer aprendizagem em qualquer 

área.” (aluna 5, 1ª vez, 14 valores). 

• “A disciplina foi leccionada dum modo muito prático. O método usado foi muito eficaz. 

[...] Foi muito novo para nós...” (aluna 6, 1ª vez, 10 valores). 

• “Gostei muito das aulas. Havia uma boa relação entre o professor e os alunos e isso 

ajudou a levar-nos a estudar e a aprender.” (aluno 7, 1ª vez, 12 valores). 
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• “A Física não é a disciplina favorita dos alunos deste curso e relacioná-la com as 

disciplinas favoritas (Biologia e Geologia) facilitou a compreensão da Física.” (aluna 4, 1ª vez, 11 

valores). 

Os alunos referiram também características específicas da disciplina que 

acharam particularmente importantes para os ajudar a conseguir uma aprendizagem 

eficaz: 
• “Fazíamos um inquérito semanal, que nos levava a recordar, no final da semana, e a 

estudarmos aos poucos. Enquanto numa disciplina normal só estudamos para as frequências ou 

mais perto das frequências ou dos exames, desta forma vamos revendo o que vai sendo dado ao 

longo daquela semana, o que nos ajuda a fixar melhor e aprender melhor a matéria. [...] Na parte 

referente ao projecto [ajudou-me a aprender para outras disciplinas] em termos de pesquisa, 

tratamento de dados, trabalhar com a Internet e com o computador.” (aluno 1, 1ª vez, 11 valores). 

• “Tivemos um trabalho que nos ajudou bastante a relacionar a Física com a Biologia e 

a Geologia.” (aluna 5, 1ª vez, 14 valores). 

• “Ao elaborar o pequeno relatório [refere-se ao inquérito semanal] recordava aquilo 

que tinha dado nas aulas e, às vezes, tentava aprender mais a pesquisar na Net. Tentava manter um 

estudo contínuo, interessei-me mais e sei mais, por exemplo do que Física Geral I, em que encaixei 

cá dentro o que era preciso para o exame e na Física Geral II não, ao estudar ficou sempre alguma 

coisa.” (aluno 7, 1ª vez, 12 valores). 

• Termos feito experiências nas aulas teórico-práticas, em que nós contactávamos com o 

material e víamos o resultado, ajudou-me imenso a aprender. [...] No projecto fiz uma aprendizagem 

por descoberta, fomos à procura dos conteúdos. [...] O projecto foi muito frutífero, o conteúdo era 

interessante... (aluna 8, 4ª vez, 12 valores). 

Também houve críticas a alguns aspectos, nomeadamente uma aluna que refere 

ter feito os inquéritos semanais em cima da hora de entrega e achar que não resultou 

muito. A mesma aluna refere ainda, relativamente ao trabalho de projecto: 
• “Éramos um grupo grande, o que foi um aspecto negativo, porque gerir um grupo 

grande não é fácil.” (aluna 8, 4ª vez, 12 valores). 

Em termos de aprendizagens que os alunos achassem ter efectuado, a maioria 

deu respostas positivas, embora algumas um pouco cautelosas, como se pode constatar 

pelos extractos seguintes: 
• “Eu estou convencida que aprendi mais.” (aluna 2, 3ª vez, 14 valores). 

• “Acho que aprendi a aprender.” (aluna 3, 1ª vez, 11 valores). 

• “O projecto que desenvolvi eu sei, compreendo essa matéria bem. Na altura 

compreendi, mas já não me lembro de tudo o que foi dado.” (aluna 4, 1ª vez, 11 valores). 

• “Acho que aprendi a aprender, acho que comecei a ver as coisas doutra maneira e, se 

calhar, se fosse tudo desta forma era muito melhor. Esta cadeira abre horizontes para outras e 
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percebe-se que se pode aprender duma forma mais divertida. [...] Nunca me deixou cair na 

monotonia, como acontece com outras disciplinas...” (aluna 5, 1ª vez, 14 valores). 

• “Naquela altura aprendi. Neste momento poderei já não saber muito.” (aluna 8, 4ª vez, 

12 valores). 

Num caso concreto, uma aluna referiu como aprendizagem a própria maneira 

como a disciplina foi leccionada, que ela acha poder vir a ser-lhe útil como exemplo 

para a sua futura prática profissional: 
• “Se chegar a ser professora, se calhar vou usar um método diferente, que aprendi na 

Física Geral II, para cativar os alunos, para os levar a estudar e a levarem a matéria duma maneira 

diferente.” (aluna 3, 1ª vez, 11 valores). 

Em termos de capacidades genéricas, todos os alunos referiram que esta 

disciplina os ajudou a desenvolver capacidades de diversos tipos: 
• “[Capacidade de] intervenção na aula, diálogo com o professor; antes teria mais 

receio e com esta experiência já me sinto mais à vontade. Tratamento de dados, interacção com a 

Internet, tinha pouca experiência de pesquisa... Foi o 1º trabalho em que necessitei realmente de 

utilizar a Internet. [... capacidades de] apresentação de trabalhos.” (aluno 1, 1ª vez, 11 valores). 

• “Desenvolvemos capacidades de pesquisa bibliográfica, na Internet, capacidades de ir 

buscar informação para utilizarmos, interajuda, cooperação, solidariedade, como construir um 

trabalho. A nível das aulas desenvolvemos capacidades de interpretação de esquemas, melhorou a 

minha capacidade de interpretar esquemas, ajudou-me bastante. O trabalho de grupo ajudou-me 

bastante, formei grupo com pessoas que não conhecia (até aqui tinha trabalhado sempre com o 

mesmo grupo), aprendi a lidar com outras pessoas, a interagir, a interajudar, aprendi a lidar com 

conflitos. [Ganhei] mais autoconfiança, na capacidade de ser capaz de lidar com outras pessoas em 

trabalho de grupo. [...] A necessidade de citar correctamente a bibliografia foi outro passo 

importante, que já me ajudou noutras cadeiras.” (aluna 2, 3ª vez, 14 valores). 

• “Aprendi coisas com utilidade no dia-a-dia, a utilizar mais racionalmente a energia” e 

refere como exemplo utilizar melhor o frigorífico. Refere ter aprendido a interpretar gráficos, acha 

que o faz muito melhor hoje em dia. Aprendeu também a compreender melhor o modo como se faz 

ciência e como esta evolui. “A apresentação dum trabalho para um público, apesar de serem 

colegas, bem como desenvolver o projecto todo em si” contribui também para o desenvolvimento de 

capacidades genéricas. Refere ainda ter melhorado na pesquisa e organização de informação. 

Menciona ter melhorado bastante em termos de análise crítica e autocrítica do trabalho desenvolvido: 

“Ajudou-nos bastante, juntamente com o inquérito semanal” (referência ao relatório crítico 

individual sobre o trabalho de projecto). Destaca ainda a aplicação destas capacidades genéricas 

desenvolvidas na Física Geral II noutras disciplinas, nomeadamente na realização de novos trabalhos. 

(aluna 3, 1ª vez, 11 valores). 

• “Ajudou-nos a investigar. [... A disciplina] ocupava-nos imenso tempo e, por isso, 

tivemos de desenvolver capacidades de organização e distribuição de tarefas, aceitar a opinião dos 

outros e ouvi-los, minimizar conflitos dentro do grupo.” A aluna refere ainda que desenvolveu 
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capacidade de tentar relacionar os conceitos de Física com o dia-a-dia e que melhorou muito a fazer 

sínteses, porque tinha “imenso que ler” (para realizar o projecto). “Desenvolvemos trabalhos 

práticos e, portanto, desenvolvi capacidades de experimentação em Física”. “Desenvolvi 

capacidades de apresentação de trabalhos, foi a 1ª vez, estava imensa gente naquele auditório. 

Tivemos de compactar o trabalho em alguns esquemas que apresentámos. Foi muito interessante. 

[...] Sinto-me mais à vontade, menos nervosismo...”. A aluna acha que a disciplina contribui ainda 

para compreender melhor o modo como se faz ciência e como esta evolui. Noutra vertente, 

menciona: “tivemos de fazer uma crítica ao projecto, tive de organizar e tornar as críticas coerentes. 

Desenvolvem-se sempre capacidades ao fazer coisas novas. É difícil ter a noção exacta das 

competências desenvolvidas e dos níveis de desenvolvimento.” (aluna 4, 1ª vez, 11 valores). 

• “Talvez despertar-me para os pormenores, acho que foi uma das capacidades 

principais que consegui desenvolver. Tentei relacionar a Física com outros campos, o que foi muito 

importante: desencadear inter-relações. A capacidade de trabalho de grupo também foi 

desenvolvida [...] e a capacidade de pesquisar, consultar várias fontes: livros, Internet, até outros 

professores. [Ganhei a] capacidade de ver no professor alguém que nos quer ajudar, e que mostrou 

que nos quer ajudar, e aproveitar essa ajuda. Aprendi a resolver problemas, a pensar neles e a 

tentar resolvê-los. Aprendi também a interpretar gráficos e esquemas. Desenvolvi muito a 

compreensão do modo como a ciência é produzida e como evolui. [... Desenvolvi] capacidades de 

apresentação de trabalhos, de elaboração de sínteses e de análise crítica e autocrítica...” (aluna 5, 

1ª vez, 14 valores). 

• “Capacidade de gerir o tempo e organização. [...] A apresentação do trabalho [de projecto 

contribuiu para desenvolver a] capacidade de enfrentar um público e apresentar um trabalho. 

Ajudou a estudar para outras disciplinas. A experiência em si, e o próprio exemplo que o professor 

deu, é muito bom e necessário para nós como futuros professores.” (aluna 6, 1ª vez, 10 valores). 

• “O projecto ajudou-me a trabalhar em grupo, aprendemos uns comos outros, a ouvir e a aceitar 

outras opiniões. Ajudou-me a aprender PowerPoint, para a apresentação do projecto. [...] Analisar 

problemas, ajudou-me a explorar sozinho. [Em termos de] elaborar trabalhos escritos, ajudou-me a 

elaborar uma estrutura, com lógica.” (aluno 7, 1ª vez, 12 valores). 

• “[Desenvolvi a] capacidade de gerir um grupo grande, éramos seis, foi difícil. Utilizei muito esta 

capacidade, este ano já se estruturou os trabalhos doutra maneira. [Desenvolvi também] destreza a 

trabalhar com material eléctrico, ajudou-me a não ter tanto medo de mexer na electricidade...” 

(aluna 8, 4ª vez, 12 valores). 

Relativamente à forma como a avaliação ao longo do semestre permitiu mostrar 

aquilo que o aluno aprendeu, as respostas salientam diversos aspectos: 
• “Principalmente com os inquéritos, expúnhamos o que aprendemos e tínhamos 

oportunidade de colocar alguma dúvida que tivesse ficado por esclarecer, que o professor esclarecia 

depois. [...] O projecto foi uma forma mais trabalhosa, mas mais fácil de obter classificação melhor. 

Num teste pode ser mais difícil demonstrar o que se sabe, por exemplo, por nervosismo. [...] Todas 

as semanas, principalmente nas aulas práticas interagíamos com o professor, dúvidas e o que faltava 

fazer [no projecto]. O projecto aliás tinha várias etapas. Ajudou a desenvolver o projecto, porque 
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trabalhávamos por etapas e as dúvidas que íamos tendo, o professor ia tentado ajudar.” (aluno 1, 1ª 

vez, 11 valores). 

• [Recorda e enumera cada uma das questões dos inquéritos semanais]. “Só o facto de 

chegar a casa e fazer o resumo daquilo que se aprendeu e das dúvidas que se tem e as questões que 

colocaria se fosse o professor, ajudou muito. Mantinha-me permanentemente a par de onde íamos na 

matéria, particularmente importante porque não podia frequentar as aulas teóricas. Tinha a noção 

do que já devia saber por dada altura e as dúvidas que tinha, que depois ia colocando ao professor. 

O projecto tinha etapas: plano de trabalho, relatório intermédio de progresso, resultado do projecto, 

relatório crítico e apresentação. Cada [etapa correspondia a um] elemento de avaliação que tinha 

uma certa valorização. A cadeira dava trabalho, mas facilitava mais a vida. Permitiu-me ter a noção 

do que estava a aprender e do que faltava. “[Capacidade de] intervenção na aula, diálogo com o 

professor; antes teria mais receio e com esta experiência já me sinto mais à vontade. Tratamento de 

dados, interacção com a Internet, tinha pouca experiência de pesquisa... Foi o 1º trabalho em que 

necessitei realmente de utilizar a Internet.” (aluna 2, 3ª vez, 14 valores). 

• “Foi vantajoso, porque a acumulação de pontos permitiu encarar o teste com menos 

sobrecarga e estudo à última hora”. (aluna 3, 1ª vez, 11 valores). 

• “Devido à avaliação contínua nós tínhamos de trabalhar constantemente para a 

disciplina, íamos mostrando todas as semanas o que tínhamos aprendido. Não podíamos fugir a isso. 

Ajudou muito, obrigava a estudar todas as semanas e a assistir às aulas. O projecto ajudou-nos 

muito também.” (aluna 4, 1ª vez, 11 valores). 

• “[A avaliação] foi muito eficaz. Uma avaliação que seja definitiva e em que não haja 

uma continuidade não é eficaz. Não era uma avaliação que permitisse ao aluno chegar ali e decorar. 

Os inquéritos semanais eram um incentivo para que nós, para além de comparecermos às aulas, 

também estar atentos e facilitava a aprendizagem: ajudava muito no fim da semana fazer o 

questionário.” (aluna 6, 1ª vez, 10 valores). 

• “Foi bom, os inquéritos semanais, porque ao mesmo tempo que estudava, mostrava que aprendia e 

contribui para estudar continuamente e era compensado com pontos para a nota. O projecto também 

contribuiu para mostrar o que ia aprendendo. As avaliações intermédias obrigavam a trabalhar 

continuamente. O professor dava pontos e fazia comentários: ajudava a saber como [eu] estava a 

progredir.” (aluno 7, 1ª vez, 12 valores). 

• “A avaliação foi muito repartida. [...] Fazer apresentações é importante para o nosso curso, para 

estarmos à vontade em frente a um público.” (aluna 8, 4ª vez, 12 valores). 

Como se pode constatar dos extractos acabados de transcrever, os alunos 

referiram como vantajosa a avaliação contínua. Embora alguns refiram que foi 

trabalhoso, todos a consideram benéfica, quer do ponto de vista de repartir o estudo ao 

longo do semestre, quer do ponto de vista de cada aluno ir controlando a sua própria 

aprendizagem. Para além disso, a acumulação de pontos e a não dependência exclusiva 

da classificação dum teste, contribuiu para os alunos encararem a avaliação com maior 

tranquilidade. Alguns alunos referem ainda o efeito positivo dos inquéritos semanais na 
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avaliação da sua própria aprendizagem e como instrumento incentivador de um estudo 

regular, tendo até efeitos positivos sobre a assiduidade às aulas! De facto, apesar da 

aluna 8 referir que o inquérito semanal “não resultou muito”, porque ela o fazia “em 

cima da hora de entrega”, a maioria dos alunos encarou este instrumento de uma forma 

muito mais positiva e formativa, que era a intenção com que foi introduzido no 

currículo. O que não deixa de ser curioso, porque o total dos inquéritos semanais 

contribuía, no máximo, com 11 pontos (1,1 valores) para a classificação final. Portanto, 

os alunos podiam fazer como a aluna 8 e encarar estes inquéritos como uma mera 

obrigação, cumpri-la e acumular os pontos. Pelas respostas obtidas, percebe-se que a 

maioria apropriou os inquéritos semanais como instrumento auxiliar da aprendizagem, 

motivo de reflexão sobre a própria aprendizagem, e como veículo para colocar dúvidas 

surgidas após as aulas. Neste sentido, estes inquéritos parecem ter contribuído para 

desenvolver capacidades metacognitivas, que era a principal intenção com que foram 

introduzidos no currículo. 

Outro aspecto importante do desenho curricular era contribuir para compreender 

a relevância da Física na formação de qualquer cidadão e, em particular, na formação de 

futuros professores de ciências. Seguem-se alguns extractos que mostram o que os 

alunos entrevistados pensam sobre esta questão. 
•  “Já me desenrasco mais ou menos com electricidade lá em casa! Já compus as 

luzinhas de Natal, já mudo as lâmpadas... [Esta disciplina] dá-nos a noção da interdisciplinaridade 

das coisas: a Biologia liga-se à Física, tal como a Geologia, e há muitos fenómenos que requerem 

conhecimentos de Física para a sua explicação. Quando for dar aulas, queria tentar dar a noção aos 

meus alunos que as ciências estão relacionadas. É muito complexo, tudo se interliga.” (aluna 2, 3ª 

vez, 14 valores). 

• “A Física é importante para o futuro como professora de ciências. Os conteúdos estão 

relacionados com Biologia e Geologia e com o dia a dia.” (aluna 3, 1ª vez, 11 valores). 

• “Os trabalhos práticos foram muito importantes, mostraram-nos a realidade das 

coisas. A Física está sempre relacionada com a Biologia e a Geologia e isso é importante na minha 

actividade como futura professora e ajudou-me a gostar mais de Física. O conhecimento de Física 

fornece-me mais segurança na explicação dos fenómenos, por exemplo, de Geologia e isso é 

importante no contacto com os alunos, como professora.” (aluna 4, 1ª vez, 11 valores). 

• “[Como cidadã, ao] fazer opções: por exemplo, escolher formas de energia eficientes e 

ecológicas. Também é importante como futura professora, nomeadamente as questões éticas e 

ambientais. Todas as profissões precisam de conhecimentos básicos de ciências e isto foi muito 

importante.” (aluna 5, 1ª vez, 14 valores). 
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• “Houve uma preocupação de relacionar a Física com a Biologia e a Geologia, que se 

viu na apresentação dos projectos. [...] uma Física muito da experiência, do dia a dia.” (aluna 6, 1ª 

vez, 10 valores). 

• “Contribuiu bastante. Aprendi a importância da relação entre professor e aluno, que 

espero levar para a minha prática como professor. Faltei só a uma ou duas aulas, porque gostava de 

ir àquelas aulas. Eram interessantes e agradáveis. [...] Coisas importantes [para mim] como 

cidadão: conhecimentos sobre radiação, energias renováveis, influência da actividade humana na 

atmosfera...” (aluno 7, 1ª vez, 12 valores). 

• “É claro que é importante. Fiz Física I e não percebo nada daquilo, não fiquei com 

ideia alguma! Em Física Geral II houve muito mais interligação com a Biologia e a Geologia. 

Tornou-se mais interessante quando deixou de ser aquela Física pura e apareceu ligada aos nossos 

conteúdos.” (aluna 8, 4ª vez, 12 valores). 

Das respostas a esta questão há que salientar alguns aspectos. Nomeadamente, os 

alunos referirem a ligação entre a Física e a Biologia e a Geologia, ou com fenómenos 

do dia a dia, para eles nitidamente essencial, conseguida nesta disciplina quer no modo 

como os temas foram tratados ao longo do semestre nas aulas, quer em termos de 

trabalho de projecto. Por outro lado, os alunos associam esta interdisciplinaridade, 

patente na disciplina de Física Geral II, como crucial para a sua motivação e interesse na 

disciplina. O facto de a disciplina se ter revelado mais interessante e motivadora parece 

ser uma opinião generalizada entre os alunos, porque a própria Coordenadora do Curso 

de Biologia-Geologia (Ensino de), numa mensagem de correio electrónico* dirigida ao 

professor de Física Geral II, comentava espontaneamente: “Quero dar-lhe os parabéns 

pelas remodelações que fez. Pelo que os alunos me têm dito a cadeira está muito mais 

interessante.” 

Outro pormenor, que já tinha surgido na resposta a perguntas anteriores das 

entrevistas aos alunos, é que pelo menos dois alunos referem explicitamente a vontade 

de transportar características do ensino que experimentaram nesta disciplina para a sua 

prática profissional como futuros professores de ciências. Embora se pretendesse 

influenciar a formação dos alunos como cidadãos e futuros professores, tal referia-se 

essencialmente a conhecimentos, competências e atitudes, portanto é excelente que os 

alunos tomassem consciência das virtudes de aspectos particulares do ensino que 

experimentaram e considerassem isso uma aprendizagem que pretendem transferir para 

a sua própria prática como futuros professores. 

                                                 
* Comunicação particular por correio electrónico, datada de 13 de Outubro de 2003. 
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Por outro lado, alguns alunos têm alguma dificuldade em identificar as 

contribuições da disciplina neste âmbito, cingindo-se aos aspectos mais óbvios 

relacionados com aprendizagem de certos conteúdos. A resposta do aluno 1 é um bom 

exemplo: 
• “Ajudou imenso, porque havia pormenores que eu não sabia e da forma como a 

cadeira foi dada deu-nos a possibilidade de perceber vários fenómenos que acontecem no dia a dia.” 

(aluno 1, 1ª vez, 11 valores). 

Na última pergunta da entrevista, pedia-se aos alunos que avaliassem, em termos 

globais, a disciplina de Física Geral II, apontando os pontos mais positivos e os mais 

negativos ou que poderiam ser melhorados. Seguem-se extractos das respostas. 
• “[A avaliação global é] claramente positiva.” O único aspecto negativo foi que “as 

perguntas do teste não foram exercitadas. Talvez mais experiências [nas aulas]...” Aspectos 

positivos: “a maneira como a cadeira foi leccionada, permitiu melhor compreensão. [...] Falando 

com alunos com a cadeira em atraso, deu para perceber que foi possível obter melhor classificação 

e aprender melhor. Se a disciplina fosse dada de outra maneira, se calhar, passado um mês ou dois, 

já não nos lembrávamos de nada e, assim, acho que recordo os aspectos essenciais e, se rever a 

matéria, consigo recordar mesmo os pormenores.” No final, o aluno sugeriu que seria interessante 

tornar obrigatória uma parte prática no projecto. (aluno 1, 1ª vez, 11 valores). 

• “Avaliação global muito positiva, pelo método inovador de ensino. Podemos escolher o 

método de avaliação. Escolhi a avaliação contínua: foi mais trabalhoso, mas aprendi mais coisas do 

que se resolvesse simplesmente exercícios. Dar a escolha [de sistema de avaliação] foi muito 

positivo. O bónus dos inquéritos semanais foi um excelente incentivo. O projecto também foi muito 

positivo, porque interligou a Física com o nosso curso, apesar de trabalhoso. Aspectos negativos... 

as aulas à sexta-feira de manhã [risos] e a sala inicialmente atribuída, muito pequena [depois 

substituída pelo laboratório no Departamento de Física]. As apresentações [dos projectos] 

demoraram um sábado inteiro, foi muito tempo. Não é que não tenha gostado de ver as 

apresentações dos outros, mas roubou um bocado de tempo, embora, se calhar, não pudesse ter sido 

de outro modo. No final, a aluna sugeriu que “deve-se manter esta forma de dar a disciplina” e 

comentou que “ficou uma amizade entre o professor e os alunos, o que foi também muito positivo”. 

(aluna 2, 3ª vez, 14 valores). 

• “Duma maneira geral, eu achei que foi tudo bem. A interacção entre os alunos e o 

professor, isso foi muito positivo. Acho que o professor tem uma abertura e estava sempre disposto 

para nos ajudar, isso foi o mais positivo... a forma como [o professor] nos motivava e os trabalhos 

que fazíamos.” (aluna 3, 1ª vez, 11 valores). 

• “É positivo sermos avaliados continuamente, termos desenvolvido um projecto. Mas 

ocupou-nos imenso tempo, o que pode ter prejudicado outras disciplinas. Os inquéritos semanais 

davam pontos, mas tiravam muito tempo. Preferi fazer a avaliação contínua, ninguém me obrigou, 

mas ocupou demasiado tempo. [...] Mas os pontos positivos ultrapassam os negativos largamente. 

[...] Positivo ainda os trabalhos experimentais.” A aluna comentou no final que, “apesar de ocupar 
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demasiado tempo, a avaliação deve continuar a ser contínua, ajudou-nos muito, foi importante fazer 

investigação para o projecto, relacionando a Física com a Biologia e a Geologia.” (aluna 4, 1ª vez, 

11 valores). 

• “O método de trabalho: o projecto, os trabalhos, e mesmo as aulas, foram métodos 

eficazes. Sair das aulas com a sensação que se percebeu tudo e que se nos colocassem um problema 

seríamos capazes de o resolver [foi muito positivo]. Menos positivo, no início, na definição do tema 

do projecto, poderia ter sido dada uma ajuda mais eficaz ou mais intensa sobre como relacionar a 

Física com a Biologia e a Geologia. [...] Gostei bastante. Achei muito positivo o trabalho 

experimental, percebe-se muito melhor.” (aluna 5, 1ª vez, 14 valores). 

• “Os hábitos dos alunos, em termos de estudo, fazem com que tenham dificuldade em 

aderir ao método de ensino. No entanto, o modo como a disciplina foi leccionada, ajuda a criar nos 

alunos bons hábitos de estudo, continuado... Levou-nos a estar atentos... Fugiu ao método 

tradicional, das aulas cansativas, em que uma pessoa consegue ouvir um professor durante 10 

minutos, mas chega a dado ponto e desliga! Nestas aulas [isso] não aconteceu. O professor 

procurava, duma maneira criativa, gerir esta atenção. [Levava-nos] naturalmente a estar atentos. 

Gostei muito.” (aluna 6, 1ª vez, 10 valores). 

• “Captou a atenção, o programa tinha a ver com o nosso curso. Foi muito bom, gostei 

da Física Geral II.” Aspectos positivos: “o inquérito semanal, o projecto, as experiências nas aulas 

práticas. [... Aspectos negativos] não me lembro de nenhum. Gostei tanto que não consigo ver 

nenhum aspecto negativo. Espero que o método continue. É muito bom.” (aluno 7, 1ª vez, 12 

valores). 

• “Pontos positivos: a ligação à Biologia - o ponto mais positivo – e a forma de 

avaliação. Ao longo do semestre dá muito trabalho, mas é recompensado e sabemos que a 

frequência [teste final] não tem um peso de 100%. Permite-nos chegar ao fim com trabalho, mas 

recompensa. O trabalho de laboratório também é positivo, o facto de nós mexermos com as coisas e 

vermos o que acontece, de percebermos o que acontece... Factor negativo são os inquéritos 

semanais, vale alguma coisa, mas fiz por fazer. Isto acontecia por desleixo, eu esquecia-me...” A 

aluna refere ainda como negativo o tempo que a disciplina exigiu e o tamanho do grupo de projecto, 

que acha “funcionaria melhor com menos elementos”. “Globalmente, foi positivo a cadeira ter sido 

estruturada doutra forma”. (aluna 8, 4ª vez, 12 valores). 

Todos os alunos fazem uma avaliação globalmente positiva da disciplina de 

Física Geral II, tal como a experimentaram no ano lectivo 2002/2003. As críticas 

relativamente a pontos negativos confirmam o que já tinha sido detectado no QEAME e 

nos comentários feitos no relatório crítico individual ao trabalho de projecto. 

Concretamente, alguns alunos entrevistados queixam-se que a disciplina lhes exigiu um 

grande dispêndio de tempo: a aluna 4 refere especificamente o projecto e os inquéritos 

semanais, enquanto a aluna 2 refere a apresentação dos projectos, que foi concentrada 

num sábado (o que aconteceu essencialmente para garantir a participação simultânea de 

todos os alunos e por dificuldades de marcação de auditório noutras datas). A outra 
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crítica, já detectada nos relatórios críticos individuais, refere-se ao número excessivo de 

elementos de alguns dos grupos de projecto, referido pela aluna 8. 

A aluna 2 refere também como ponto negativo pormenores logísticos (fora do 

controlo do professor, como os horários das aulas ou o tamanho e funcionalidade das 

salas de aulas inicialmente atribuídas). 

O aluno 1 cita como aspecto negativo o facto de não terem sido exercitadas nas 

aulas as perguntas do teste, o que reflecte uma expectativa que radica certamente em 

reminiscências doutro tipo de paradigma de ensino, mais centrado na repetição de 

exercícios do que na resolução de problemas. 

A aluna 5 sentiu necessidade de uma ajuda mais intensa na definição do trabalho 

de projecto, nomeadamente no modo como relacionar a Física com a Biologia e/ou a 

Geologia (que era uma imposição do trabalho). Embora compreensível, o professor 

pretendia que fossem os alunos a procurar estas relações em temas que fossem do 

interesse dos próprios alunos. Pode ser que, no caso particular do grupo a que pertencia 

esta aluna, tenha faltado uma mediação mais próxima, mas o mais provável é tratar-se 

de uma dificuldade de percepção relativamente à tarefa a desempenhar, uma vez que se 

pretendia desenvolver a autonomia dos alunos. 

A aluna 8 volta a referir como ponto negativo os inquéritos semanais, que para 

ela não funcionaram. No entanto, os inquéritos semanais são referidos como positivos 

por outros alunos. Outros pontos citados como positivos, são o trabalho de projecto e o 

trabalho experimental, a interdisciplinaridade e a ligação ao dia a dia e à realidade, bem 

como a relação entre professor e alunos. Alguns alunos referem ainda a motivação 

acrescida que sentiram em estudar esta disciplina e o facto de terem aprendido mais e/ou 

melhor. Alguns alunos estabelecem comparações com esta disciplina em anos 

anteriores, ou com disciplinas de Física Geral I, realçando melhorias. 

Apesar de tudo, mesmo os alunos mais críticos concedem que os pontos 

positivos excedem largamente os negativos, recomendando mesmo que o modo de 

leccionar e avaliar nesta disciplina seja mantido no futuro. 

 

6.6.5. Resultados dos inquéritos semanais 

Os alunos entrevistados, citados na secção anterior, referiram-se aos inquéritos 

semanais (ver anexo 6.3) considerando-os instrumentos importantes para o seu processo 

de aprendizagem, nomeadamente porque permitia uma reflexão sobre a aprendizagem 
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em cada semana, exigindo a elaboração duma síntese dessa aprendizagem e do modo 

como foi conseguida. Para além disso, e alguns alunos referem-no, os inquéritos 

semanais eram um veículo privilegiado para colocar dúvidas surgidas após as aulas, que 

muitos alunos aproveitavam e às quais o professor tentava responder brevemente nas 

aulas seguintes à recepção dos inquéritos. 

No entanto, há uma aluna que refere exactamente o contrário. Os inquéritos 

semanais eram para ela uma tarefa sem grande utilidade, da qual se esquecia 

frequentemente, que normalmente executava durante a aula de segunda feira (que era a 

data para a entrega do inquérito semanal relativo à semana anterior). Claramente, esta 

aluna não percepcionou correctamente o propósito desta tarefa, adoptando uma 

abordagem superficial, com o objectivo único de reunir os pontos que conferia. 

O professor apercebeu-se deste problema, principalmente no início do semestre, 

quando, nas primeiras semanas em que responderam ao inquérito semanal, muitos 

alunos não resistiram a fazer um sumário das aulas teóricas da semana, algumas vezes 

copiando trechos inteiros dos apontamentos fornecidos pelo professor. Esta situação 

levou a que o professor tivesse de explicar mais claramente o objectivo de cada uma das 

perguntas do inquérito semanal. Em particular, a primeira questão pedia ao aluno que 

recordasse o que se lembrava de ter aprendido durante a semana (dentro e fora das 

aulas). Aliás, daí a segunda pergunta, em que se pedia que cada um explicitasse como 

tinha aprendido o que estava descrito na resposta à questão 1. Com alguma dificuldade, 

e muitas discussões no início de algumas aulas, a maioria dos alunos acabou por mostrar 

uma melhoria considerável ao longo do semestre na resposta a estas duas questões, 

evoluindo de repostas essencialmente descritivas para respostas mais reflexivas. 

Na questão 3 do inquérito semanal, relativa às dúvidas surgidas, nunca houve 

tantos problemas, notando-se até casos de alguns alunos menos participativos nas aulas 

que não hesitavam em colocar as suas dúvidas por escrito. O mesmo se passou em 

relação à pergunta 5, também ela relativa a dúvidas, mas sobre questões de Física 

relativas ao projecto que cada aluno estava a desenvolver paralelamente às aulas. No 

entanto, deve salientar-se que eram colocadas menos dúvidas nesta pergunta do que na 

nº 3. Este facto deve-se certamente à natureza do trabalho de projecto e ao espírito com 

que os alunos o encararam: era um trabalho mais autónomo, de pesquisa, e os alunos só 

colocavam questões ao professor quando tinham mesmo dificuldade em esclarecê-las de 

outro modo. 
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A questão nº 4 do inquérito semanal foi a que resultou pior em termos do 

objectivo inicial. Pretendia-se com esta questão que os alunos desenvolvessem 

capacidades metacognitivas, colocando-se no lugar do professor da disciplina e 

elaborando questões para tentar determinar se os alunos tinham compreendido a matéria 

estudada durante a semana. Isto exigia que os alunos fossem capazes de elaborar 

questões para testar a compreensão do que deviam aprender. O problema que surgiu foi 

que os alunos estão habituados a questões que testam a memória, relacionadas com o 

conhecimento de factos, equações, nomes de fenómenos e enunciados de leis ou 

princípios. Por isso, a maioria dos alunos tendia a elaborar questões do tipo: 

“quantas/quais são as camadas do sol?”, “quais as características das camadas da 

atmosfera?”, que exigiam essencialmente a repetição de informação transmitida nas 

aulas ou nos apontamentos. O professor tentou explicar que este tipo de perguntas não 

testa a compreensão, mas sim a memória, discutindo a fundo este assunto com os 

alunos, nas aulas e fora delas. A partir de certa altura, este esforço do professor deixou 

mesmo de se centrar nos inquéritos semanais em si, para se orientar mais no sentido de 

tentar modificar as expectativas dos alunos. Era mais do que provável que os alunos 

esperavam no teste final perguntas semelhantes às que escreviam nos inquéritos 

semanais, o que não iria acontecer e, portanto, era necessário prepará-los para isso. 

Ainda assim, para a maioria dos alunos, as respostas à questão nº 4 do inquérito semanal 

não sofreram a evolução que seria desejável. Claro que os alunos nesta fase tinham 

alguma dificuldade em compreender o que se pretendia exactamente, uma vez que, 

como já se referiu, a maioria não tinha exemplos em que se pudessem basear. Aliás, isso 

verificou-se nas reacções que tiveram perante as questões dos testes, que acharam 

estranhas, por serem bastante diferentes daquelas com que estão familiarizados. Um 

aluno refere precisamente esta questão na entrevista analisada na secção anterior (6.6.4, 

aluno 2), quando considerou como ponto negativo da disciplina o facto de não se ter 

“exercitado” nas aulas a resposta às questões dos testes. 

Parte dos problemas surgidos no modo como os alunos percepcionaram o 

inquérito semanal poderiam ter sido resolvidos mais eficazmente se a metodologia 

original desenvolvida por May e Etkina (2002) tivesse sido totalmente implementada. 

No entanto, isso implicaria codificar as respostas dos alunos a cada pergunta de acordo 

com uma escala de qualidade, transformar estas classificações em comentários para os 

alunos, atribuir uma nota a cada inquérito em conformidade e devolver toda esta 

informação aos alunos em tempo útil. No currículo implementado na Física Geral II 
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optou-se por não fazer uma análise tão aprofundada, essencialmente por falta de tempo 

e de professores (idealmente, este trabalho deveria ser feito por mais do que um 

professor). No nosso caso, os pontos eram atribuídos aos inquéritos semanais desde que 

eles fossem entregues com respostas relevantes às questões neles formuladas. Assim, 

interessava que os alunos se esforçassem por responder às questões colocadas, embora 

obviamente pudessem não ter dúvidas para colocar nas questões 3 e 5. Desde que tal 

acontecesse, os pontos eram creditados (1 ponto, ou seja, 0,1 valores por inquérito, para 

um total máximo de 11 pontos). Nos casos mais extremos, em que se notava que o 

aluno não tinha desenvolvido qualquer tipo de esforço, o ponto não era atribuído ao 

inquérito. 

Se houvesse uma pontuação mais de acordo com a qualidade do conteúdo das 

respostas, talvez os alunos se sentissem menos tentados a abordagens superficiais a esta 

tarefa, mas isso implicaria um esforço adicional dificilmente comportável para o 

professor. Por outro lado, as discussões com os alunos sobre este assunto acabaram por 

surtir algum efeito e muitos alunos aperceberam-se das vantagens de realizar estes 

inquéritos. 

Apesar dos problemas referidos, e como demonstram as opiniões da maioria dos 

alunos entrevistados (ver secção anterior), os inquéritos semanais revelaram-se um 

instrumento útil para fomentar alguma reflexão dos alunos acerca da sua própria 

aprendizagem, contribuíram para que os alunos estudassem de um modo mais 

continuado e proporcionou a muitos alunos um modo simples de detectarem e 

colocarem as suas dúvidas, que doutro modo poderiam nunca vir a explicitar. Para além 

disso, serviu também de instrumento de recolha frequente de informação para o 

professor, acerca do modo como os alunos iam aprendendo e percepcionando o 

currículo, permitindo reagir quase em cima do acontecimento. 

 

6.6.6. Resultados de testes e mapas conceptuais 

Na intervenção didáctica implementada na disciplina de Física Geral II em 

2002/2003, foram utilizados um pré-teste (ver anexo 6.11) e um pós-teste (ver anexo 

6.12), que apresentam uma estrutura semelhante, incidindo sobre o campo conceptual da 

electricidade. São em tudo idênticos aos utilizados nos casos C e E do capitulo 5 e, 

portanto, foram já descritos e discutidos na secção 5.2.1.3. 
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O pré-teste foi dado aos alunos de cada turma, numa aula teórico-prática (sessão 

tutorial), em Abril de 2003, como um teste diagnóstico. O pós-teste foi planeado para 

ser aplicado alguns meses após o final do semestre. O intervalo pretendia reduzir 

eventuais efeitos de memória, para permitir avaliar se houve melhorias duradouras na 

aprendizagem. Por outro lado, os conteúdos relacionados com electricidade foram 

leccionados muito perto do final do semestre, pelo que seria muito difícil conseguir a 

colaboração dos alunos imediatamente a seguir, por estarem em plena época de exames. 

Infelizmente, houve imensas dificuldades em obter a colaboração dos alunos 

para a realização do pós-teste no início do 1º semestre do ano lectivo seguinte. De facto, 

como já foi referido aquando da análise das entrevistas aos alunos (cuja marcação 

padeceu de dificuldades idênticas), houve uma série de circunstâncias que complicaram 

a aplicação deste pós-teste. Por um lado, muitos alunos que realizaram o pré-teste eram 

repetentes, alguns finalistas que acabaram o curso entretanto e outros que entraram em 

estágio, o que tornou impossível o agendamento do pós-teste. Um número significativo 

de outros alunos mudou de curso, alguns mesmo de estabelecimento de ensino. Os 

restantes eram cerca de 20% dos que frequentaram a disciplina objecto da intervenção 

didáctica, isto é, cerca de 20. Mesmo com estes, foi quase impossível agendar o pós-

teste, acabando por se conseguir apenas 6 pós-testes válidos, a maioria realizados em 

Dezembro de 2003. 

Foi explicado aos alunos, em particular no pré-teste, que decorreu durante as 

aulas da disciplina de Física Geral II, que estes testes eram meramente diagnósticos, 

sem qualquer impacto na classificação final na disciplina, e destinados a um trabalho de 

investigação com o objectivo de melhorar o ensino. Por tudo isto, era pedido aos alunos 

que identificassem os testes, de modo a permitir comparar o pré e o pós-teste do mesmo 

indivíduo. Houve apenas duas pessoas que preferiram o anonimato no pré-teste e 

nenhuma no pós-teste. 

A tabela 6.4 apresenta os resultados, por aluno, em termos do ganho obtido em 

cada questão, do pré-teste para o respectivo pós-teste. Os valores entre parêntesis 

correspondem à classificação obtida no pré-teste. 

Tal como referido na secção 5.2.1.3, nas questões 1 a 3 de cada teste utilizaram-

se classificações calculadas em percentagem. Para quantificar os ganhos, utilizou-se o 

ganho normalizado (Hake, 1998; George & Cowan, 1999: 69) calculado através da 
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expressão: 
)(%%)100(
)(%)(%

pré
prépósg

−
−

= , onde %pós e %pré representam, respectivamente, a 

classificação obtida no pós-teste e no pré-teste, em dada pergunta. 

Nesta tabela não constam os resultados da análise da questão 4 porque, como 

será explicado mais adiante, optou-se por realizar comparações que excedem o âmbito 

estrito dos testes conceptuais agora analisados. 

 
Tabela 6.4: Ganhos em cada questão, do pré para o pós-teste 

Questão 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3 Valor 
médio 

Competências 
avaliadas 

Fazer representação 
gráfica; Utilizar um 

conceito central. 

Explicitar modelo 
de uma situação 

física. 

Utilizar um modelo 
teórico para fazer 

previsões. 

Explicitar um 
modelo de situação 

física e utilizar o 
modelo teórico de 

2.1. 

 

Aluno 1 100% (0) 0% 0% (0) 0% 0% 20% 
Aluno 2 100% (50) 60% (50) 100% (0) 50% (0) 73% (25) 77% 
Aluno 3 90% (0) 0% (0) 100% (0) 50% (0) 75% (0) 63% 
Aluno 4 20% (0) 0% (0) 100% (0) 0% (0) 0% (0) 24% 
Aluno 5 NA (100) 0% (0) NA (100) 50% (0) 75% (0) 42% 
Aluno 6 0% (0) 75% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 15% 

Valor médio 58% 26% 60% 25% 37%  
Nota: NA significa que o ganho normalizado não é aplicável. 

 

Em resumo, todos os alunos apresentam melhorias, embora se notem algumas 

fragilidades ao nível das explicações (questões 1.2 e 2.2). Metade dos alunos (os 

referidos pelos números 2, 3 e 5) apresenta melhorias substanciais em quase todos os 

itens do teste (apenas falhando os alunos 3 e 5, na questão 1.2). Particularmente 

importante é o facto destes três alunos apresentarem nítidas melhorias em termos de 

competências de modelização de sistemas reais com circuitos eléctricos e no domínio da 

respectiva representação simbólica, para além da competência de compreensão de 

conceitos em situação. Só o aluno 6 mostra resultados menos bons, com ganho apenas 

na questão 1.2. Note-se que este aluno reprovou na disciplina, o que confirma que, de 

facto, aprendeu pouco e não desenvolveu competências e capacidades suficientes. 

Relativamente aos mapas conceptuais impõe-se um comentário, que tem a ver 

com a complexidade da tarefa. Esta poderá ter levado alguns alunos a não se esforçarem 

na elaboração do mapa conceptual, nomeadamente no pós-teste. Um caso que aponta 

nesse sentido é o da aluna 2, que nem o realizou. No entanto, no teste de avaliação final 

da disciplina, realizado antes do pós-teste, a mesma aluna elaborou um mapa conceptual 

com 15 ligações válidas, correspondentes a 20 pontos (ver figura 2 do anexo 6.13). Ora, 
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não é credível que não fosse capaz de fazer um mapa conceptual uns meses depois, no 

pós-teste! Algo idêntico se passa com o aluno 5, que fez uma mapa conceptual no teste 

de avaliação final com 17 ligações, correspondentes a 17 pontos (ver figura 3 do anexo 

6.13), enquanto no pós-teste manteve a pontuação de 5 pontos que tinha obtido no pré-

teste. 

Para explorar mais esta questão e avaliar o desenvolvimento da estruturação e 

articulação dos conceitos de Física abordados pelos alunos, bem como as suas 

competências na elaboração de esquemas e mapas conceptuais, segue-se uma análise de 

todos os mapas conceptuais realizados pelos alunos no pré-teste (48) e nos testes de 

avaliação final da disciplina (43, o que não corresponde ao numero de alunos avaliados, 

porque alguns não responderam a esta questão no teste e outros realizaram exame final, 

que não previa a elaboração do mapa conceptual). A comparação é feita com base numa 

análise dos mapas conceptuais elaborados pelos alunos, de acordo com os critérios já 

referidos aquando da análise da questão 4 do pré e do pós-teste: número de ligações 

válidas entre conceitos e pontuação de 1 a 3 baseada na qualidade da explicação de cada 

ligação válida. A estas duas medidas, adicionou-se mais uma para medir também a 

estruturação dos conceitos (em particular se esta é unificada ou espartilhada), que 

designamos por número de clusters ou de agregados, isto é, de conjuntos de conceitos 

interligados entre si, mas isolados dos restantes agregados. 

Os resultados apresentam-se nas tabelas seguintes. 

 
Tabela 6.5: Resultados da análise dos mapas conceptuais elaborados pelos alunos 

nos pré-testes 
 Nº mapas Valor médio Mínimo Máximo Desvio padrão 

Nº ligações 48 4,5 1 10 1,7 
Pontuação 48 4,6 1 13 2,2 
Nº clusters 48 3,5 1 5 1,0 

 
Tabela 6.6: Resultados da análise dos mapas conceptuais elaborados pelos alunos 

nos testes de avaliação final na disciplina 
  

Nº mapas 
 

Valor médio
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Desvio padrão 
Nº ligações 43 13,6 5 28 6,5 
Pontuação 43 18,1 5 38 9,9 

 

Como se pode constatar destas tabelas, há um aumento nítido da qualidade dos 

mapas conceptuais elaborados pelos alunos, do pré-teste para o teste de avaliação final 

na disciplina. O número médio de ligações válidas entre conceitos passa para mais do 
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triplo. Mais importante, a pontuação, que reflecte a qualidade da explicação dada para 

cada uma das ligações, é substancialmente melhor nos mapas feitos nos testes de 

avaliação final da disciplina. Aliás, no caso do pré-teste, o número médio de ligações 

válidas por mapa conceptual é praticamente igual ao valor médio da pontuação. Isto 

reflecte o facto de, na quase totalidade dos mapas conceptuais feitos nos pré-testes, as 

ligações não estarem explicadas. Já no caso dos mapas conceptuais realizados nos testes 

de avaliação final da disciplina, boa parte das ligações estão minimamente explicadas. 

O anexo 6.13 mostra exemplos de alguns dos mapas mais complexos elaborados 

nos testes de avaliação final da disciplina. 

Outro indicador fundamental, que tem a ver com a unidade da estruturação dos 

conceitos, é o número de clusters de conceitos. Nos pré-testes, os alunos ligaram quase 

sempre os conceitos em pares isolados, o que explica o número médio de clusters 

próximo de 4 (a maioria dos alunos usou apenas os 8 conceitos fornecidos no 

enunciado). O mapa conceptual (se assim se pode designar) típico elaborado pelos 

alunos no pré-teste é do tipo mostrado na figura 1 do anexo 6.14 (neste anexo podem 

ver-se ainda dois raros exemplos de mapas conceptuais mais complexos elaborados no 

pré-teste). Já nos mapas conceptuais elaborados nos testes de avaliação final, os alunos 

tendem a apresentar os conceitos relacionados em apenas um ou dois clusters, o que 

reflecte uma estruturação bastante unificada dos conceitos. 

No entanto, há grandes variações na qualidade dos mapas conceptuais 

elaborados pelos alunos nos testes de avaliação final, que se notam na amplitude entre 

máximos e mínimos e no desvio padrão do número de ligações do número de clusters. 

Deve ainda salientar-se que os mapas pedidos na questão do pré-teste e nos testes de 

avaliação final da disciplina eram de natureza diferente. Concretamente, no pré-teste o 

enunciado era: 

No espaço abaixo, escreva os conceitos da lista que se segue e explicite as 
relações que pensa existirem entre eles, através de linhas com seta ou dupla seta (→ ou 
↔), de preferência escrevendo um comentário sobre a relação que cada linha 
representa. Pode ainda acrescentar outros conceitos que achar importantes ou 
necessários para completar o esquema. 

• Energia 
• Carga eléctrica 

• Corrente eléctrica 
• Diferença de potencial eléctrica 

• Resistência eléctrica 
• Gerador 

• Circuito eléctrico 
• Potência 
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No caso do teste de avaliação final da disciplina, a questão tinha o seguinte 

enunciado (ver anexo 6.15): 

Partindo do conceito de ENERGIA, faça um esquema em que o relacione com os 

restantes conceitos e assuntos que se recorda de ter aprendido neste semestre, nesta 

disciplina. O esquema deve mostrar as relações entre conceitos através de setas 

devidamente legendadas, isto é, com uma palavra ou frase que explique cada relação. 

Acompanhe o esquema obtido com um texto que resuma as relações que identificou no 

esquema. 

Em qualquer dos casos, a questão do teste de avaliação final é nitidamente mais 

complexa e só é dado um conceito à partida. No caso do pré-teste, são dados mais 

conceitos à partida e as instruções são mais detalhadas, isto é, é dada mais ajuda. Por 

outro lado, os resultados dos pós-testes apontam para a possibilidade, já discutida, de os 

alunos considerarem a tarefa de elaboração do mapa conceptual muito complexa e 

poderem não se esforçar em fazê-lo (afinal eram testes de diagnóstico, sem impacto na 

classificação na disciplina). No caso do teste de avaliação final na disciplina, apesar da 

complexidade ser ainda maior, há um incentivo de peso: a classificação que podem 

obter nesta questão (25% da classificação total do teste). 

Em resumo, nota-se um ganho muito grande na qualidade dos mapas 

conceptuais elaborados pelos alunos, do pré-teste para a avaliação final na disciplina. 

Como foi discutido, estes ganhos apontam para um forte desenvolvimento da 

capacidade dos alunos relacionarem conceitos, explicitarem as relações entre eles e para 

uma maior competência na estruturação desses mesmos conceitos. 

6.7. Discussão e conclusões relativos aos resultados da 
intervenção efectuada 

Nesta secção são discutidos os resultados obtidos, nomeadamente em termos dos 

objectivos da intervenção didáctica e da concepção e gestão do currículo. São ainda 

explicitadas as principais contribuições deste estudo para o avanço do conhecimento. 
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6.7.1. Sucesso escolar, qualidade das aprendizagens e satisfação 
dos alunos 

Na secção 6.2 foram formulados três objectivos essenciais para esse estudo de 

investigação-acção, que aqui se recordam: 

• Melhorar o sucesso escolar, isto é, a taxa de aprovação na disciplina; 

• Obter aprendizagens de qualidade, particularmente em termos do 

desenvolvimento de capacidades e competências dos alunos; 

• Contribuir para uma experiência de aprendizagem que os alunos 

percepcionem como de elevada qualidade. 

Em face dos resultados expostos na secção 6.6.1, pode constatar-se que os 

resultados escolares dos alunos são francamente positivos, com taxas de aprovação de 

64% relativamente ao número de alunos inscritos e de 87% relativamente ao número de 

alunos avaliados. Estes valores são bastante superiores à média dos quatro anos lectivos 

anteriores, respectivamente, 35% e 68% (ver tabela 6.2). 

Esta intervenção no ensino contribuiu também para que uma percentagem de 

alunos superior à habitual frequentasse a disciplina, o que se traduz no facto de terem 

sido avaliados 73% dos alunos inscritos. Este valor é bastante mais elevado que a média 

dos quatro anos lectivos anteriores, 52%, e do que média verificada nos casos 

estudados, 54% (ver tabela 5.9, na secção 5.4). 

A qualidade das aprendizagens, nomeadamente em termos do desenvolvimento 

de capacidades e competências, foi avaliada através de um conjunto de instrumentos, 

designadamente: trabalho de projecto, testes; mapas conceptuais. Este conjunto de 

indicadores mostra que a generalidade dos alunos evidencia progressos no 

desenvolvimento das competências genéricas previstas no desenho curricular, na 

competência de compreensão em situação de conceitos de Física, na estruturação destes 

conceitos e ainda ao nível das competências de modelização de sistemas físicos. 

Os resultados do trabalho de projecto (analisados na secção 6.6.2) foram bons, 

com os alunos a obterem uma classificação média final de 72 ± 11 pontos (num máximo 

possível de 90 pontos, ou seja, 80%). No relatório crítico individual (RCI, ver excertos 

citados na secção 6.6.2), os alunos mostraram-se bastante entusiasmados com esta 

componente de projecto, referindo ter desenvolvido aprendizagens, quer em termos de 

conhecimentos, quer em termos de competências. Vários alunos (cinco) referiram no 

RCI que pensam que o trabalho de projecto foi importante para a sua preparação como 
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futuros professores de Ciências. A generalidade dos alunos acha que houve grandes 

benefícios nesta disciplina ao nível da motivação para estudar Física e da articulação da 

disciplina com a Biologia e com a Geologia. São muitos os alunos que referem no RCI 

opiniões bastante positivas sobre a organização da disciplina como um todo, sobre o 

modo como foi leccionada e mesmo sobre o sistema de avaliação contínua. 

Também nas entrevistas (ver excertos citados na secção 6.6.4) os alunos 

reconheceram que desenvolveram capacidades e competências que consideram 

importantes. Alguns alunos referem mesmo que a disciplina contribuiu para aprenderem 

a aprender, que aprenderam coisas relevantes para si e do seu interesse. Alguns referem 

ter aprendido mais. Nestes casos, uns alunos usam como termo de comparação a sua 

experiência na mesma disciplina em anos anteriores e outros alunos comparam com a 

disciplina de Física Geral I, do semestre anterior. As comparações são particularmente 

relevantes no caso dos repetentes, por se referirem à mesma disciplina. 

Vários alunos (sete, entre as entrevistas e os comentários feitos no RCI ao 

trabalho de projecto) referem ter feito aprendizagens que os ajudarão como futuros 

professores, não apenas em termos de competências e conhecimentos, mas mesmo em 

termos de aspectos particulares do currículo que pensam vir a utilizar na sua própria 

prática lectiva. São referidas, em particular, características do modo como a disciplina 

foi leccionada e da respectiva avaliação. 

Tais aprendizagens são muito importantes porque estes alunos são professores 

de Ciências em formação e, como referem Watts e Gilbert (1989), “O professor em 

formação é um aprendiz que está a construir activamente visões sobre como ensinar e 

aprender”. Por essa razão, Silva (1999: 222) recomenda: “devem utilizar-se, transversal 

e verticalmente, nas diversas disciplinas curriculares, modelizações e práticas 

didácticas, e metodológicas em particular, coerentes com as que os professores 

respectivos considerem que devem orientar a futura prática profissional dos seus 

alunos”. Foi o que se procurou fazer nesta intervenção didáctica, e alguns alunos 

tomaram consciência disso. Conjectura-se que mais alunos, embora não o tenham 

explicitado, tenham ficado marcados por esta experiência e venham a incorporar alguns 

aspectos na sua futura actividade de ensino. O facto de todos terem achado a sua 

experiência nesta disciplina globalmente positiva é encorajador também neste aspecto, 

uma vez que a aprendizagem relativa ao modo como ensinar é um processo em grande 

parte implícito. 
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Para além destes dados, uma amostra de seis alunos realizou um pré e um pós 

teste. A evolução é notória: em média, metade dos alunos evidenciam evoluções 

significativas dum teste para o outro em cada uma das questões. Esta evolução ocorre 

em todos os tipos de competências testadas: representação gráfica, compreensão de 

conceitos em situação, utilização de modelos teóricos para efectuar previsões e mesmo 

modelização de situações físicas (ver informação referente à intervenção nas tabelas 6.7 

e 6.8). 

Novamente, é possível estabelecer algumas comparações com os casos 

estudados no capítulo 5 (ver tabela 5.10), em particular com os casos C e E, em que 

foram usados exactamente os mesmos testes. Para facilitar, transportam-se os dados da 

tabela 5.10 para a tabela 6.7, acrescentando os dados relativos à percentagem de alunos 

que apresentaram ganhos em cada questão do teste conceptual no caso da intervenção 

didáctica. Exceptuam-se os dados relativos à questão 4, por razões que se explicarão 

mais adiante. 

 
Tabela 6.7: Percentagem de alunos que apresentam ganhos nos testes conceptuais 

Questão Competências Caso 
C 

Caso 
E 

Caso 
G 

Intervenção

1.1. Representação gráfica; compreensão de conceitos em 
situação 

50% 38% 13% 50% 

1.2. Compreensão de conceitos em situação; explicitação de 
modelo teórico 

17% 19% 63% 50% 

2.1. 17% 19% 25% 50% 
2.2. 

Explicitação de modelo teórico e utilização para efectuar 
previsões 0% 13% 50% 50% 

3 Modelização de situação real e efectuar previsões 0% 6% 63% 50% 
 

Outro modo de estabelecer a comparação é através da tabela 6.8, que mostra os 

valores do ganho normalizado médio obtido nas diferentes questões, nos três casos 

estudados em detalhe no capítulo 5 e na intervenção didáctica. 

 
Tabela 6.8: Ganhos médios em cada questão, do pré para o pós-teste, em cada caso 

Questão 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3 

Competências 
avaliadas 

Fazer representação 
gráfica; Utilizar um 

conceito central. 

Explicitar modelo 
de uma situação 

física. 

Utilizar um modelo teórico 
para fazer previsões. 

Explicitar um 
modelo de situação 

física e utilizar o 
modelo teórico de 

2.1. 
Caso C -70% 13% 50% -17% 0% 
Caso E 49% 13% 50% 0% -11% 
Caso G -121% 33% 6% 1% 24% 

Intervenção 58% 26% 60% 25% 37% 
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No caso C foram poucos os alunos que mostraram desenvolvimento de 

competências e isto ocorreu apenas ao nível da representação gráfica e da compreensão 

de conceitos em situação. 

No caso E a situação é um pouco melhor, mas são poucos os alunos que 

evidenciam desenvolvimento nas competências mais complexas. Apenas em casos 

isolados há algum desenvolvimento de competências de utilização de modelos teóricos 

para efectuar previsões e apenas um único caso (6%) aparenta algum desenvolvimento 

de competências de modelização de situações físicas (com um ganho normalizado de 

33%). 

No caso G há algum desenvolvimento de competências de compreensão de 

conceitos em situação, de utilização de modelos teóricos para efectuar previsões e de 

modelização de situações físicas. No entanto, os ganhos são, em média, inferiores aos 

obtidos na intervenção didáctica e os testes eram diferentes, incidindo sobre um tema de 

Mecânica (rotação). Além disso, no caso G dá-se o paradoxo de quase não haver ganhos 

nas questões mais simples, relativas a representações gráficas e à compreensão de 

conceitos em situação, que não sabemos interpretar. 

Na tabela 6.8 pode-se constatar que os ganhos médios são superiores na 

intervenção didáctica em todas as questões, excepto na questão 1.2. Nesta questão o 

ganho médio é mais elevado no caso G (no entanto, convém recordar que neste caso os 

testes são diferentes, porque incidem sobre o campo conceptual da rotação, enquanto os 

testes usados na intervenção didáctica e nos casos C e E são idênticos). Note-se ainda 

que a diferença é mais acentuada nas competências de nível mais elevado (questões 2.2 

e 3), com ganhos médios melhores na intervenção didáctica. 

Na intervenção didáctica foi pedido aos alunos que elaborassem um mapa 

conceptual no teste de avaliação final da disciplina, que acabou por ser usado para 

avaliar as competências dos alunos em termos de estruturação dos conceitos leccionados 

ao longo do semestre. Como foi discutido na secção 6.6.6, os mapas conceptuais obtidos 

no pré e pós testes foram pouco elaborados (tal como tinha acontecido nos casos C, E e 

G). Os dos testes de avaliação final na disciplina, talvez porque estava em jogo a 

classificação final dos alunos, foram bastante melhores, com alunos a atingir 28 ligações 

correctas entre conceitos, com uma média de 13,6 ligações correctas (ver tabela 6.6, na 

secção 6.6.6). Muitos alunos explicaram as ligações que estabeleceram, o que se reflecte 

na pontuação máxima conseguida (38 pontos) e na pontuação média (18,1 pontos). 
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Acresce que estes mapas apresentam um elevado grau de integração na estruturação dos 

conceitos, com a maioria dos alunos a agrupá-los em apenas um ou dois clusters. 

Uma vez que, como se viu, na intervenção didáctica os resultados do pós-teste 

foram substituídos pelo do teste de avaliação, não faz sentido comparar os resultados 

obtidos nestes mapas conceptuais com os resultados obtidos na questão 4 (do pré e pós-

teste) nos caso C, E e G. 

Pretendia-se ainda que os alunos se sentissem satisfeitos com a experiência de 

aprendizagem que lhes foi proporcionada nesta disciplina. Este objectivo foi plenamente 

alcançado, com os alunos a mostrarem a sua satisfação, quer nas entrevistas (como já 

vimos), quer no questionário (QEAME). As respostas à primeira parte do QEAME 

permitem afirmar que os alunos percepcionaram como pontos fortes do currículo 

implementado os esforços deliberados no sentido do bom ensino, a interacção e a 

avaliação permanente, tendo ainda reconhecido o estímulo à independência do 

estudante. As pontuações médias obtidas nestas dimensões do QEAME são próximas 

de 4,0 (variando entre 4,1 e 3,7), o que pode considerar-se muito bom, particularmente 

devido ao tamanho da amostra (correspondente a 54% dos alunos avaliados nesta 

disciplina). A dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos obteve uma 

pontuação média também elevada (3,6 pontos). A dimensão menos bem pontuada, em 

média, foi a organização e quantidade de trabalho, com uma pontuação média de 3,1 

pontos. É de realçar que quase não houve questões com pontuações médias inferiores a 

3,0 pontos, isto é, abaixo do ponto intermédio da escala: houve apenas as questões 23, 

29 e 4, que obtiveram, respectivamente: 2,9, 2,8 e 2,6 pontos.  

As pontuações médias obtidas na maioria das dimensões do QEAME são mais 

elevadas do que as obtidas em qualquer um dos três casos estudados no capítulo 5 (as 

excepções são a dimensão organização e quantidade de trabalho, que foi mais bem 

pontuada no caso G, e a dimensão objectivos e padrões claros e bem definidos que 

obteve a melhor pontuação média no caso E, como se pode ver no gráfico 6.5). 
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Gráfico 6.5: Comparação entre os casos C, E, G e a intervenção didáctica 
(ID), em termos de pontuações médias nas dimensões da 1ª parte do 

QEAME
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Estas comparações devem ser cautelosas, na medida em que as amostras 

questionadas nos casos estudados, particularmente nos casos C e G, são bastante 

menores em número de alunos questionados. No entanto, faz sentido estabelecer 

comparações ao nível das dimensões, porque os casos estudados no capítulo 5 foram 

escolhidos pelo facto de o respectivo ensino ter características didácticas que os 

diferenciam do habitual e, portanto, são ilustrativos de algo daquilo que melhor que se 

faz nas universidades públicas em termos de ensino da Física Introdutória. 

Neste sentido, é de salientar uma dimensão em que esta intervenção didáctica se 

destaca claramente dos três casos anteriormente estudados: o estímulo à independência 

do estudante. A percepção dos alunos relativamente a esta dimensão nos casos C, E e G 

foi claramente negativa (pontuação média inferior a 3,0 pontos), enquanto na nossa 

intervenção didáctica a pontuação média foi 3,7. Deste ponto de vista, podemos concluir 

que a concepção e implementação deste desenho curricular foi um sucesso. 

Apesar de todos os alunos fazerem uma avaliação globalmente positiva da 

disciplina Física Geral II, tal como a experimentaram no ano lectivo da intervenção 

(2002/2003), há algumas críticas a registar. A crítica mais importante surge 

consistentemente no QEAME, nos comentários feitos no relatório crítico individual ao 

trabalho de projecto e nas entrevistas: alguns alunos queixam-se de que a disciplina lhes 
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exigiu um grande dispêndio de tempo. A outra crítica, detectada nos relatórios críticos 

individuais e nas entrevistas, refere-se ao número excessivo de elementos de alguns dos 

grupos de projecto, número que, segundo alguns alunos, dificultou a gestão dos 

respectivos grupos. O QEAME aponta ainda para uma certa dificuldade de alguns 

alunos perceberem o que lhes era exigido em termos dos objectivos da disciplina. 

Quanto à primeira crítica que se refere ao número de alunos por grupo, deve 

notar-se que, embora só um grupo fosse constituído por 6 elementos (um número 

excessivo, que não estava inicialmente previsto, e que ocorreu por circunstâncias 

especiais explicadas na secção 6.5.2.9), metade dos grupos tinham 5 elementos. Embora 

este fosse o número máximo previsto de alunos por grupo, talvez não seja este o número 

ideal. Após a análise destas críticas e do modo como decorreu o trabalho de projecto ao 

longo do semestre, uma recomendação para futuras implementações de currículos com 

uma componente deste tipo de trabalho, é que os grupos não excedam os 4 elementos. 

Por outro lado, menos de 3 elementos também parece ser pouco eficaz, não promovendo 

grandemente o desenvolvimento de competências de trabalho em equipa e 

sobrecarregando muito cada aluno. O ideal parece ser deixar que os alunos se organizem 

livremente em grupos de 3 ou 4. 

Alguns alunos referiram nas entrevistas e nos relatórios críticos individuais que 

achavam excessivo o tempo que a disciplina exige. As conversas tidas com os alunos 

cedo indicaram isso mesmo, levando aliás o professor a reduzir de dois para um o 

número de trabalhos escritos (como referido na descrição da implementação da situação 

formativa B, na secção 6.5.2.3). O QEAME aponta no mesmo sentido, em particular o 

resultado da sua questão 4. No entanto, a maior parte deste alunos também concedeu 

que, apesar de parecer excessivo, porque permite diluir o esforço ao longo do semestre e 

não concentrá-lo nas vésperas de um exame final único. Estas opiniões apontam para a 

provável origem desta percepção: os alunos não estão habituados a ser avaliados 

continuamente, nem a trabalho com grande autonomia, como no caso do trabalho de 

projecto (que decorreu em paralelo com as aulas e que originou a maior parte das 

queixas de trabalho excessivo). Como um dos propósitos deste desenho curricular era 

desenvolver nos alunos competências de trabalho autónomo e em equipa, não é de 

estranhar que os alunos tenham sentido algumas dificuldades em gerir o processo, o que 

faz parte do próprio processo de aprendizagem. Esta percepção de trabalho excessivo 

poderia ter efeitos negativos, levando alguns alunos a abordagens mais superficiais às 

tarefas relacionadas com o trabalho de projecto. No entanto, não há indicações de que 

299



tal se tenha verificado, como se pode constatar quer pelas opiniões já referidas, quer 

pela qualidade da generalidade dos projectos apresentados. Deve salientar-se ainda que 

os alunos repetentes tiveram dificuldades acrescidas neste aspecto, porque os seus 

horários tornavam mais difícil marcar as reuniões entre os elementos do grupo, que 

normalmente não eram todos do mesmo ano, e estavam inscritos em mais disciplinas 

que os alunos do 1º ano. 

A pontuação na primeira parte do QEAME, que aponta para alguns problemas 

no modo como os alunos percepcionaram o que lhes era exigido em termos dos 

objectivos da disciplina, apresenta-se como mais complexa. De facto, este tema não 

surge nas entrevistas, nem foi referido noutras ocasiões, formal ou informalmente. No 

entanto, houve uma preocupação dos alunos, que foi notada pelo professor, que se 

prende com o tipo de teste a que teriam de responder no final do semestre. Esta questão 

gerou alguma ansiedade, tendo sido abordada várias vezes informalmente pelos alunos, 

o que levou o professor a discuti-la na aula. Os alunos aperceberam-se de que a 

disciplina era bastante diferente de outras disciplinas de Física que já tinham 

experimentado (no 1º semestre ou em anos anteriores) e sabiam também que as 

perguntas teriam um carácter diferente. Este conhecimento deve-se aos avisos do 

professor por causa do tipo de respostas dadas pelos alunos à questão 4 dos inquéritos 

semanais (sobre que questões colocariam, se fossem o professor, para saber se os alunos 

compreenderam o que era suposto aprenderem naquela semana - ver secção 6.6.5). Esta 

ansiedade perante um teste final que os alunos também sabiam que ia ser diferente do 

habitual, poderá estar na origem desta pontuação no QEAME (note-se que a maioria dos 

alunos respondeu ao QEAME antes do teste final). Não se trataria tanto de os alunos 

não saberem o que se pretende deles nesta disciplina, mas sim não estarem 

familiarizados com este tipo de organização e conteúdo curriculares e não terem acesso 

a provas de avaliação de anos anteriores, que lhes servissem de guia. O professor tentou 

minimizar a insegurança, fornecendo o máximo de apoio durante o semestre e 

discutindo a avaliação com os alunos, nomeadamente o tipo de perguntas que poderiam 

esperar no teste final. 

Em resumo, a intervenção didáctica reportada neste capítulo obteve bons 

resultados a vários níveis: na participação dos alunos na disciplina e na avaliação, nos 

resultados escolares positivos atingidos pela maioria dos alunos, no desenvolvimento de 

um leque alargado de competências genéricas e disciplinares e, também, em termos da 
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satisfação que praticamente todos os alunos referiram relativamente à sua própria 

experiência de aprendizagem nesta disciplina. 

 

6.7.2. Concepção e gestão do currículo 

O currículo, entendido como “o conjunto de aprendizagens consideradas 

socialmente desejáveis e necessárias num dado tempo e sociedade” (Roldão, 1999: 44), 

situa-se no plano das aprendizagens e, portanto, o sucesso do currículo tem de ser 

aferido em função do efeito das decisões tomadas sobre a qualidade das aprendizagens 

dos alunos (Roldão, 1999: 52). Neste âmbito, os nossos objectivos eram, 

essencialmente: melhorar o sucesso escolar, a qualidade das aprendizagens e a sua 

satisfação dos alunos com a disciplina. Como já se viu na secção anterior, a avaliação da 

implementação do currículo mostrou bons resultados quanto a estes três objectivos. 

Na fase de concepção do desenho curricular, foi efectuada uma reflexão 

cuidadosa para conseguir que o currículo fosse pertinente para os alunos e garantir que 

fosse internamente coerente, adequado do ponto de vista didáctico e 

epistemologicamente válido. Procurou-se assegurar a melhor fundamentação possível 

(ver secção 6.4.1). Recorreu-se à literatura sobre Ensino de Ciências, Ensino de Física e 

Ensino Superior (ver quadro teórico, capítulo 2), aos resultados de investigações 

realizadas entretanto (nomeadamente o estudo reportado nos capítulos 4 e 5), à 

experiência do investigador enquanto professor e ainda à auscultação de alunos e de 

outros professores e investigadores. 

Com base neste conhecimento, tentou-se incorporar no desenho curricular as 

características que foram identificadas como importantes no nosso quadro teórico (ver 

secção 2.7). Em particular, tentou-se desenhar um currículo centrado na aprendizagem 

dos alunos, não só relativamente a conceitos de Física, mas também quanto a 

desenvolvimento de atitudes e competências. Para proporcionar oportunidades para esta 

aprendizagem utilizaram-se no desenho curricular contextos que os alunos 

percepcionaram como relevantes e interessantes. As tarefas propostas foram estudadas 

de modo a contribuírem para os objectivos do currículo, mas procurando 

simultaneamente algum nível de abertura e flexibilidade. Também a avaliação foi 

integrada no desenho curricular, com o propósito de permitir um acompanhamento da 

aprendizagem ao longo do tempo e uma capacidade formativa real. O êxito desta 

avaliação pode constatar-se na pontuação média elevada dada pelos alunos no QEAME 
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às questões 17 (Os professores desta disciplina dão normalmente informação acerca de 

como os estudantes vão progredindo - 4,3 pontos em 5) e 15 (Os professores fazem um 

esforço real para entender as dificuldades que os estudantes possam ter no seu trabalho 

- 4,2 pontos em 5). 

O desenho curricular foi organizado em torno de situações formativas (descritas 

na secção 6.4.6). A implementação do desenho curricular consistiu essencialmente na 

implementação das situações formativas previstas (ver secção 6.5.2). No entanto, como 

o currículo não é estático, a duração das situações formativas não estava fixada à partida 

e a mediação efectuada em cada uma das situações formativas foi fortemente 

dependente das circunstâncias, estando as alterações e as condicionantes mais 

importantes estão descritas na secção 6.5.2. 

A gestão do currículo corresponde essencialmente à tomada de decisões, 

nomeadamente, “decidir o que ensinar e porquê, como, quando, com que prioridades, 

com que meios, com que organização, com que resultados” (Roldão, 1999: 25). Para tal 

é necessário dispor de informação adequada, que permita fundamentar a tomada das 

decisões. Neste sentido, a gestão do currículo foi facilitada pela utilização das situações 

formativas como ferramentas na concepção do currículo e também pela utilização dos 

inquéritos semanais (ver secção 6.6.5). Estes foram preciosos para obter em tempo útil 

informação acerca do modo como os alunos estavam a aprender e, em particular, as 

dúvidas que lhes surgiam após as aulas. 

Outro auxiliar importante na reflexão e no planeamento de ajustes ao currículo 

foi o registo pelo professor, no “Diário de Bordo”, das suas percepções e dos incidentes 

críticos ocorridos durante as aulas. Para além disso, foram importantes as conversas 

informais com os alunos, dentro e fora das aulas, que forneceram informações 

relevantes para ir avaliando em tempo real o impacto das componentes do currículo. 

A gestão da situação formativa correspondente ao trabalho de projecto revestiu-

se de alguns cuidados especiais, por ser a mais longa (decorre durante quase todo o 

semestre) e a mais exigente para os alunos. Por isso, foi feito um acompanhamento 

muito próximo do trabalho dos alunos durante as primeiras aulas do semestre, nas fases 

cruciais de escolha do tema, definição do plano de trabalhos e início do 

desenvolvimento do projecto. Para além disso, foram criados momentos formais de 

avaliação do decurso do trabalho de projecto, no sentido de aferir os progressos e 

permitir corrigir problemas que fossem sendo detectados. 
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A organização do currículo com base em situações formativas torna necessário 

especificar, para cada uma delas um conjunto de características: os saberes disponíveis; 

as competências, conhecimentos e atitudes a desenvolver; a situação física; o problema; 

as actividades dos alunos; os recursos e a mediação. Ora, a especificação destas 

características é algo de muito útil, designadamente porque garante que nenhuma delas 

é esquecida e exige uma reflexão mais completa na concepção e gestão do currículo, 

incorporando e articulando aspectos que frequentemente não são contemplados em 

planificações curriculares mais tradicionais. Um exemplo importante é a necessidade de 

pensar e especificar traços de mediação em cada situação formativa. Este aspecto é 

normalmente omitido em planificações tradicionais ou tratada apenas em termos de 

perguntas a colocar aos alunos (para mais, normalmente com uma resposta 

perfeitamente conhecida, como referem Polman e Pea [2001]). No entanto, como 

explicado na secção 2.3 e comprovado ao longo da análise da implementação do 

desenho curricular na intervenção didáctica, a mediação é muito mais do que prever 

períodos de perguntas e respostas nas aulas. A mediação é crucial para o sucesso do 

currículo (John-Steiner & Mahn, 1996), é ela que o torna eficaz. Por isso, procurou-se 

ao longo deste capítulo mostrar o essencial da mediação efectuada e os seus efeitos, 

quer do ponto de vista do professor, quer do ponto de vista dos alunos. 

Por outro lado, a implementação com sucesso do desenho curricular concebido 

para esta intervenção didáctica põe em evidência a sua exequibilidade. Verifica-se que é 

perfeitamente possível conceber um currículo fundamentado epistemologicamente 

(Koliopoulos & Ravanis, 2000; Martín & Solbes, 2001), contemplando o essencial do 

conhecimento didáctico disponível, articulando os saberes da disciplina (Física) com 

outros saberes (neste caso, Biologia e Geologia) e também com saberes de contextos 

CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade). É possível implementá-lo, com sucesso, e isto 

em condições normais de ensino. 
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7. Contribuições para o avanço do conhecimento 

Este estudo apresenta várias contribuições para o avanço do conhecimento, que 

se passam a descrever brevemente. 

Uma destas contribuições é a síntese, feita no quadro teórico (ver capítulo 2), 

que funde contribuições da literatura sobre Ensino Superior, Didáctica da Física e 

Ensino de Ciências, num todo coerente e útil, nomeadamente para a concepção, 

implementação e interpretação das restantes fases da investigação. O quadro teórico 

apresentado foi desenvolvido com o objectivo de elucidar e guiar a acção do professor-

investigador, pelo que tem um carácter eminentemente prático, no sentido de contribuir 

para esclarecer e orientar a prática de ensino de Física no Ensino Superior. No entanto, a 

maior parte do quadro teórico apresenta um grau de generalidade que o pode tornar útil 

para profissionais ligados ao ensino de outras ciências, em diversos níveis de ensino. 

A primeira fase do estudo (descrita nos capítulos 4 e 5) contribui para um 

melhor conhecimento acerca do modo como a Física Introdutória é leccionada nas 

Universidades Públicas Portuguesas. Para além disso, procurou-se compreender as 

razões que levam os professores a tentar melhorar o seu ensino e os efeitos do ensino 

sobre o sucesso escolar, a qualidade das aprendizagens e a satisfação dos alunos com a 

sua experiência de aprendizagem. 

A fundamentação do desenho curricular é também uma contribuição importante, 

na medida em que é multidimensional. Assim, procurou fundamentar-se o desenho 

curricular do ponto de vista social (Roldão, 1999: 44), epistemológico (Koliopoulos & 

Ravanis, 2000; Martín & Solbes, 2001) e didáctico (nomeadamente os aspectos 

relacionados com os processos e requisitos de ensino, aprendizagem e avaliação, bem 

como relativos à articulação dos saberes disciplinares com outros saberes, de outras 

disciplinas e transversais). Para além disso, a concepção do desenho curricular obedeceu 

ao critério essencial da sua exequibilidade prática (Koliopoulos & Ravanis, 2000). 

Uma característica relevante deste estudo é que se tratou de desenhar, 

implementar e avaliar um currículo ao longo de um período de tempo relativamente 

extenso. A maior parte dos estudos sobre desenhos curriculares centram-se numa 

unidade didáctica ou num tema, tendo portanto durações temporais mais curtas (por 

exemplo: Shaffer & McDermott, 1992; Koliopoulos & Ravanis, 2000; Martín & Solbes, 

2001). 
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Os resultados da implementação do currículo concebido para a intervenção 

didáctica foram avaliados em termos de três dimensões: sucesso escolar, qualidade das 

aprendizagens e satisfação dos alunos. E isto usando uma multiplicidade de 

instrumentos de avaliação e de recolha de informação: testes conceptuais, entrevistas, 

questionários, instrumentos de avaliação curricular, registo de observações (“Diário de 

Bordo”, ver anexo 6.9). Em muitos dos estudos publicados, a avaliação da 

implementação do currículo limita-se à aplicação de pré e pós testes (ver por exemplo: 

Shaffer & McDermott, 1992; Koliopoulos & Ravanis, 2000). Neste caso, pretendeu-se 

obter informação por vários meios e de várias fontes, numa avaliação mais holística, 

próxima da utilizada nas avaliações dos currículos desenvolvidos no âmbito do IUPP 

(Introductory University Physics Project), como as descreve Di Stefano (1996a). 

Outra contribuição deste estudo resulta da utilização pela primeira vez do 

conceito de situação formativa (Lopes, 2004: 164 e ss.) na organização e gestão dum 

currículo de Física Introdutória no Ensino Superior. O sucesso desta abordagem 

contribui para a sua validação como ferramenta de trabalho no desenho e 

implementação de currículos. Aquilo que no nosso quadro teórico aparece como uma 

proposta teórica (secção 2.8), revelou-se um auxiliar precioso na concepção, 

organização e gestão do currículo implementado, em particular garantido o alinhamento 

com as restantes recomendações do quadro teórico. De facto, o conceito de situação 

formativa obriga a especificar um conjunto de informações que frequentemente não são 

explicitadas, em particular a mediação do professor. 

A mediação efectuada na implementação de um currículo é fundamental e, por 

isso, tentou explicitar-se os traços principais da mediação planeada e efectivamente 

realizada. Qualquer currículo que pretenda contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento didáctico e constituir uma experiência que possa ser apropriada e 

adaptada por outros professores na sua prática de ensino, deve detalhar a mediação 

efectuada pelo professor. É na mediação que reside o essencial do papel do professor 

(Vygotsky, 1994; John-Steiner & Mahn, 1996) e se esta não for explicitada no 

currículo, cada professor tentará adivinhar a melhor mediação, sem pistas sobre 

sucessos e/ou insucessos relevantes de implementações anteriores. Obviamente, cada 

professor que venha a decidir transpor um dado desenho curricular para a sua prática 

lectiva fará as suas adaptações, mas a informação relativa à mediação é essencial, 

mesmo que cada professor decida fazê-la de um modo diferente: é fundamental dispor 

de informação acerca da mediação efectuada durante uma implementação, de modo a 
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poder estudá-la, compreender melhor os seus efeitos, vantagens e desvantagens. É a 

mediação que torna o currículo operacional e eficaz, assegurando que os objectos de 

ensino se transformam em aprendizagens consolidadas (Lopes, 2004: 387). 

A informação sobre a mediação realizada é igualmente importante para os 

investigadores. É frequente aparecerem na literatura estudos interessantes sobre desenho 

curricular, mas praticamente sem informação disponível sobre a sua implementação em 

sala de aula. Esta é, certamente, uma das razões para a conhecida dificuldade em 

conseguir que os resultados da investigação didáctica sejam utilizados pelos professores 

na sua prática lectiva. 

Para além da mediação, a implementação deste currículo mostra a importância 

das tarefas propostas aos alunos e da contextualização das diversas componentes do 

currículo, nomeadamente na motivação e satisfação dos alunos. Outro aspecto 

importante é o alinhamento da avaliação com os objectivos do currículo, 

designadamente em termos de conhecimentos e competências a desenvolver pelos 

alunos, e a necessidade de acompanhar as aprendizagens contribuindo diagnóstica e 

formativamente para o seu desenvolvimento. A percepção de escolha no modo como 

são avaliados, a ênfase na compreensão em vez da memorização e fornecer informação 

sobre o progresso das aprendizagens são características muito valorizadas pelos alunos. 

A exequibilidade do currículo constitui uma contribuição importante a dois 

níveis. Por um lado, era uma imposição integrada no próprio desenho do currículo que 

este fosse exequível na prática. Naturalmente, esta exigência colocou algumas restrições 

na idealização do currículo e da sua gestão. Por outro lado, o facto de a implementação 

do currículo ser executada e avaliada na prática do dia-a-dia, sujeita às restrições e 

condicionantes existentes na maior parte das instituições de ensino, confere-lhe um 

estatuto privilegiado comparativamente com outros estudos de desenho curricular, em 

particular ao especificar os traços principais da mediação do professor. Koliopoulos e 

Ravanis (2000), no artigo que vem sendo citado, apontam como crítica ao seu próprio 

estudo o facto de não incluir esta componente. Estas características do desenho 

curricular, por nós concebido e implementado, reforçam a possibilidade deste ser 

apropriado por profissionais da comunidade ligada ao ensino da Física no Ensino 

Superior (e mesmo de outras comunidades, ligadas ao ensino das ciências nos diversos 

níveis de escolaridade). 

Por último, a divulgação deste estudo poder ter contribuições importantes para a 

prática de ensino da Física, nomeadamente no Ensino Superior. Um indicador de que 
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este trabalho é importante e reconhecido por terceiros foi o convite feito por uma 

instituição de Ensino Superior aos investigadores que participaram neste estudo. O 

Departamento de Física desta instituição pretende melhorar os resultados escolares e a 

qualidade das aprendizagens dos seus alunos e foi pedida a nossa colaboração, no 

sentido de estabelecer uma parceria para tentar encontrar soluções para o problema. Este 

trabalho iniciou-se já em 2004. Além disso, como se explica no capítulo que se segue, 

um dos objectivos futuros é tentar disseminar os resultados deste estudo, nomeadamente 

através de comunidades de aprendizagem (faculty learning communities, para usar a 

terminologia de Shulman et al., 2004), formadas por professores com o intuito de 

melhorar as suas práticas de ensino, e consequentemente, a qualidade das aprendizagens 

dos alunos. 

Deste resumo das contribuições do nosso estudo constata-se que a maior parte 

delas decorre da intervenção didáctica efectuada (capítulo 6). No entanto, a investigação 

prévia (capítulos 4 e 5) permite destacar as contribuições da intervenção didáctica e 

mostrar claramente a necessidade de intervir para melhorar a qualidade do ensino da 

Física Introdutória no Ensino Superior em Portugal. 
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8. Conclusões gerais, implicações e perspectivas 

O estudo aqui reportado contribui para a caracterização de ensino da Física 

Introdutória nas Universidades Públicas Portuguesas, identificando os principais 

problemas e detectando e estudando mais detalhadamente as experiências de ensino em 

curso mais relevantes do ponto de vista didáctico. 

Do diagnóstico e caracterização do ensino da Física Introdutória ressalta que, na 

maior parte dos casos, o ensino é muito tradicional, com programas muito extensos, 

leccionados num formato típico de aulas teóricas expositivas, apoiadas por aulas 

teórico-práticas de resolução de exercícios de “papel e lápis” e, em metade dos casos 

analisados, com aulas práticas. Estas são normalmente aulas em que os alunos realizam 

experiências guiadas por protocolos rígidos e prescritivos. 

É reconhecido unanimemente na literatura que este formato de ensino não é 

adequado para se conseguir que a generalidade dos alunos obtenha aprendizagens de 

qualidade, muito menos em disciplinas introdutórias de Física leccionadas a alunos que 

serão futuros professores de Ciências (McDermott, 1990; Mestre, 2001). 

O sucesso escolar é, como seria de esperar, baixo, com a taxa média de 

aprovação a rondar os 32% dos alunos inscritos e 58% dos efectivamente avaliados (ver 

tabela 5.9, na secção 5.4). Para além destas taxas de aprovação muito baixas, há que 

realçar que quase metade dos alunos inscritos nestas disciplinas não chegam a ser 

avaliados (em média, são avaliados apenas 54% dos alunos inscritos) e, provavelmente, 

nem frequentam efectivamente a disciplina ou desistem ao longo do semestre. 

Apesar de tudo, detectaram-se alguns casos que fogem, de algum modo, ao 

formato tradicional acima descrito. Estes casos foram estudados em maior detalhe ao 

longo de um semestre. As conclusões, descritas no final do capítulo 5, mostram que 

mesmo pequenas mudanças no currículo podem ter impactos significativos sobre os 

alunos. Foi o que se verificou no caso E, em que as alterações foram introduzidas 

apenas no modo como a avaliação é feita, mas que têm fortes implicações no modo 

como os alunos abordam a sua aprendizagem nesta disciplina. É particularmente 

interessante notar a capacidade formativa da mediação levada a cabo neste processo 

pelo regente da disciplina, que é o factor chave do sucesso neste caso, com a taxa de 

aprovação a atingir 74% dos alunos avaliados (embora os testes conceptuais não tenham 

praticamente revelado desenvolvimento de competências). Para além desta mediação, 
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que favorece os alunos em regime de avaliação contínua, as diversas componentes do 

currículo estão coerentemente organizadas e, em consequência disso, os alunos 

apercebem-se melhor do que é pretendido deles. 

Já as alterações introduzidas no caso G, nomeadamente as condições em que o 

ensino e a aprendizagem decorrem e a organização da disciplina, são também muito 

importantes, nomeadamente ao nível da motivação dos alunos. No entanto, o sucesso 

fica muito dependente dos alunos conseguirem aproveitar tais boas condições, o que não 

é provável que aconteça com a maioria, o que transparece no facto de, apesar de tudo, 

só terem sido aprovados 55% dos alunos avaliados (embora estes números se refiram à 

disciplina como um todo e não apenas ao curso de Ensino de Física e Química). O 

currículo não prevê explicitamente incentivos para tal e o formato do ensino e da 

avaliação permanece muito próximo do tradicional. Deve realçar-se que os alunos que 

decidem aproveitar aquelas boas condições colocadas ao seu dispor, acabam por 

apresentar um desenvolvimento de competências superior ao dos restantes dois casos 

estudados em detalhe. 

O outro caso estudado em detalhe, o caso C, foi aquele em que o aproveitamento 

escolar foi mais elevado (foram aprovados 84% dos alunos inscritos) e também aquele 

em que o currículo idealizado pelo regente incorporava alguns dos aspectos relevantes 

recomendados no nosso quadro teórico (principalmente o trabalho experimental menos 

prescritivo e sem limite de tempo para a sua realização, a não separação das 

componentes teórica e teórico-prática e alguma contextualização). No entanto, os testes 

aos alunos revelaram apenas algum desenvolvimento de competências de compreensão 

de conceitos em situação, sem evidência de desenvolvimento de competências de nível 

mais elevado. Aparentemente, o problema tem a ver com a extensão excessiva do 

programa da disciplina que levou a que o tema sobre o qual incidiam os testes 

(electricidade) fosse abordado em último lugar, em apenas uma ou duas aulas e 

praticamente sem componente experimental. Como seria de esperar, uma abordagem tão 

superficial do tema não permitiu o desenvolvimento de uma boa compreensão e 

estruturação deste campo conceptual por parte dos alunos. Este é o maior problema do 

currículo da disciplina, neste caso. O programa é demasiado extenso, o que é 

reconhecido pelo regente e pelos próprios alunos. Estes percepcionaram que o programa 

tenta cobrir demasiados tópicos e que, em geral, não lhes é dado tempo suficiente para 

compreender as coisas que têm de aprender (dados obtidos no QEAME). Na entrevista 

inicial, quando questionado sobre o modo como tinha sido estabelecido o programa da 
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disciplina, o regente referiu que não o tinha elaborado, que já vinha de há alguns anos e 

que gostaria de o alterar, reduzindo-lhe a extensão e adequando-o mais ao curso de 

Ensino de Física e Química (ver secção 5.3.1.3). Com estas alterações é possível que se 

conseguisse melhorar significativamente a qualidade das aprendizagens dos alunos. Tal 

como o currículo é praticado, há muita dificuldade em conseguir que os alunos não 

optem por abordagens superficiais, que resultam em aprendizagens menos significativas 

e em menor desenvolvimento de capacidades e competências. 

Comparando os casos que fogem ao formato tradicional de ensino da Física 

Introdutória com os restantes casos estudados, procurou-se obter pistas sobre o que leva 

os professores a promoverem as alterações identificadas. As conclusões obtidas no final 

do capítulo 4 apontam como necessárias as seguintes condições, para que os professores 

inovem o modo como ensinam: 

• possuam alguma experiência lectiva; 

• percepcionem a existência de um problema (o que pressupõe que o 

detectem e que reflictam sobre a sua origem e possíveis modos de actuar 

para resolver o problema); 

• e, finalmente, que desenvolvam concepções de aprendizagem e de ensino 

melhor fundamentadas e que reflictam sistematicamente sobre estas 

questões. 

Referiu-se a importância de os professores terem oportunidades de contacto com 

resultados da investigação didáctica e, em particular, com experiências de ensino que 

apresentem bons resultados. Neste sentido seria essencial que, para além de tomarem 

conhecimento destes desenvolvimentos, tivessem oportunidades para os discutir com 

outros professores, designadamente os envolvidos na investigação e/ou na 

implementação de experiências didácticas. Tal potenciaria a evolução das suas 

concepções de aprendizagem e de ensino e, consequentemente, a possibilidade dos 

professores decidirem introduzir melhorias no seu próprio ensino. Estas seriam 

particularmente importantes por não se limitarem a uma estratégia de tentativa e erro, 

individual e desenquadrada, mas por serem fundamentadas na investigação e nas 

experiências existentes. 

O desenvolvimento do desenho curricular (capítulo 6) pretende ser um exemplo 

de referência: pertinente para os alunos, coerente internamente, adequado do ponto de 

vista didáctico e epistemologicamente válido. O estudo, correspondente a este desenho 

curricular e à sua implementação em sala de aula, faz uma síntese dos estudos anteriores 

310



sobre desenho curricular, procurando que o currículo tenha coerência interna, que leve 

em conta o modo como os alunos aprendem e que seja viável e exequível nas condições 

normais de ensino. 

De um modo geral, a organização do currículo com base em situações 

formativas revelou ter a vantagem de obrigar a especificar em cada uma delas um 

conjunto de características chave, o que garante que nenhuma delas é esquecida e exige 

uma reflexão mais completa na concepção do currículo, incorporando e articulando 

aspectos que frequentemente não são contemplados em planificações curriculares 

tradicionais. Um destes aspectos é a mediação, que é crucial porque é ela que torna o 

currículo eficaz. Por isso, procurou-se ao longo do capítulo 6 mostrar os traços 

essenciais da mediação efectuada na intervenção didáctica e os seus efeitos, quer do 

ponto de vista do professor, quer do ponto de vista dos alunos. 

Adicionalmente, a utilização com sucesso do conceito de situação formativa, 

pela primeira vez, na concepção e organização dum currículo de Física Introdutória no 

Ensino Superior, contribui para a sua validação como ferramenta de trabalho no 

desenho e implementação de currículos. 

Consideramos que a exigência de exequibilidade que norteou a concepção do 

desenho curricular e a constatação de que foi possível executá-lo na prática, sujeito às 

restrições e condicionantes existentes na maior parte das instituições de ensino, confere 

ao currículo implementado um potencial de utilização prática acrescido. Este potencial 

pode contribuir para que este currículo seja mais facilmente apropriado por outros 

profissionais. Neste sentido, começaram já a desenvolver-se, e continuarão no futuro, 

actividades de divulgação dos resultados desta investigação, quer através da literatura, 

quer através do contacto directo (formal e informal) com professores e investigadores. 

Aliás, neste momento já está em curso um projecto, que resultou de uma solicitação por 

parte de uma instituição de Ensino Superior (que, realce-se, não participou neste 

estudo). O Departamento de Física desta instituição pretende melhorar os resultados 

escolares e a qualidade das aprendizagens dos seus alunos e procurou parceiros que os 

pudessem ajudar a alcançar estes objectivos. A nossa experiência foi considerada 

relevante e foi-nos pedida colaboração no sentido de estabelecer uma parceria para 

tentar obter soluções para o problema. 

Nesta estratégia de divulgação, nomeadamente com o objectivo de influenciar as 

práticas de ensino de Física (principalmente no Ensino Superior, mas também noutros 

níveis de ensino), terá um papel importante a criação e dinamização de comunidades de 
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aprendizagem. Estas comunidades de professores pretendem contribuir para a 

divulgação da investigação didáctica numa perspectiva de desenvolvimento profissional 

dos seus membros, através da troca de informações, experiências e materiais e do debate 

centrado na melhoria gradual da qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos. Se 

bem sucedidas, estas comunidades de aprendizagem têm potencial para promover 

alterações mais vastas, de impacto ao nível institucional. Esta ideia foi convertida num 

projecto iniciado já em 2004. 

É importante realçar também que o desenho curricular não é estático, mas sim 

uma construção permanente, baseada em sequências de fases sucessivas de concepção 

(ou redesenho do currículo ou partes dele), de implementação e de avaliação. A 

avaliação tem aqui um papel crucial, que é o de fornecer informação em tempo útil para 

permitir efectuar adaptações ao currículo. Mesmo a informação obtida na avaliação de 

final de semestre é útil neste ciclo, porque o ensino não se encerra num semestre. Há 

sempre o semestre seguinte e mais outro, pelo que esta informação é preciosa no 

aperfeiçoamento dos desenhos curriculares futuros (Swain, 2000: 154), num ciclo de 

busca de melhoria contínua. Portanto, procurar-se-á continuar a desenvolver e melhorar 

este e outros currículos de Física, com base nos princípios delineados no nosso quadro 

teórico (ver capítulo 2), no sentido de ir incorporando e divulgando o que se vai 

aprendendo em cada ciclo de concepção-implementação-avaliação. 
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