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Resumo 

 
Este trabalho, visa contribuir para o aumento da eficácia do ensino de Física Introdutória, no 

contexto particular de Escolas de Engenharia, e visa ajudar a dar resposta ao problema de 

investigação tomado: que práticas dos professores promovem aprendizagens de qualidade, no 

âmbito de física introdutória num curso de engenharia, e que modificações curriculares 

iterativas, postas em prática em sala de aula se revelam produtivas (ou não) no sucesso 

didáctico das práticas e no sucesso académico dos alunos?  

O estudo decorreu no Instituto Superior de Engenharia do Porto, numa era pré-Bolonha. 

Recorreu-se a uma vasta análise de dados, que incluiu respostas a testes aos conhecimentos e 

competências dos alunos, documentação sobre o desenho curricular e as tarefas ao longo dos 

anos, opiniões dos alunos e dos professores face a essas modificações e aos resultados de 

aprendizagem, gravações de aulas e observações. Foi realizado ao longo de sete semestres de 

intervenção e sempre que pertinente comparam-se com dados dos três anos anteriores.  

O trabalho compôs-se de três estudos que se complementam. A primeira parte do trabalho 

consistiu no estudo das modificações curriculares incrementais introduzidas (baseadas nos 

factores de eficácia identificados na literatura). Optou-se por um desenho de investigação de 

Estudo de Caso, debruçando-se sobre dois casos: duas disciplinas de física introdutória (Física 

1 e Física 2, do Curso de Engenharia Civil), que se acompanharam ao longo de três anos 

consecutivos. A segunda parte do trabalho, consistiu na análise da prática efectiva de vários 

professores, utilizando o mesmo currículo, em que se manteve o desenho de investigação, 

estudando sete casos, correspondentes a sete professores, cruzando dados da mediação dos 

professores em duas disciplinas leccionadas em dois semestres. A terceira parte do trabalho 

foi baseada num desenho de investigação-acção e consistiu na reflexão do professor 

investigador sobre a implementação das modificações curriculares e da prática efectiva em 

sala de aula (sua e dos seus colegas), seus resultados e ilações. Este estudo incidiu sobre os 

três anos do estudo 1 e sobre dados de um semestre adicional no qual participou mais um 

professor. Cada estudo foi desenvolvido com base numa questão de investigação, à qual se 

tentou dar uma resposta, o mais completa possível:  

Q1 – Qual é o papel das mudanças incrementais ao currículo no desenvolvimento de 

competências, conhecimentos e no envolvimento dos alunos na disciplina?  

Os dados recolhidos, a sua análise, bem como a interpretação dos resultados obtidos com base 

na literatura permitiu-nos chegar às seguintes conclusões: 



x 

1) Constatou-se que as modificações incrementais permitem um sucessivo ajuste do currículo, 

baseado nos resultados progressivos da sua implementação (impacte na percepção dos alunos 

e professores acerca do ensino e respectivos resultados de aprendizagem), nomeadamente no 

desenvolvimento de tarefas mais adequadas, no desenho mais cuidado da mediação dos 

professores e no esforço por ajudar os alunos a desenvolverem competências. 

2) As modificações incrementais ao currículo permitem consolidar a utilização da 

organização do currículo em situações formativas, permitindo uma construção iterativa de um 

currículo mais coeso, com um melhor alinhamento entre objectivos de aprendizagem, tarefas 

e mediação adequada, possibilitando uma melhor integração dos conhecimentos, observada 

através do impacte positivo a nível dos resultados académicos dos alunos.  

Q2 – Que repercussões terão diferentes mediações efectivadas em sala de aula (baseadas no 

mesmo currículo) nos resultados escolares, desenvolvimento de competências e envolvimento 

dos alunos? Que traços de mediação efectiva podem ajudar a desenvolver aprendizagens de 

maior qualidade?  

Os dados recolhidos, a sua análise, bem como a interpretação dos resultados obtidos com base 

na literatura permitiu-nos chegar às seguintes conclusões: 

3) A implementação de reformas curriculares, devem envolver uma aprendizagem prática 

dos professores acerca de como podem melhorar a sua mediação, não se tendo revelado (em 

geral) prejudicial para os alunos, mesmo quando não é realizada de forma assertiva, 

permitindo aos professores ir evoluindo.  

4) Uma mediação baseada nos factores de eficácia identificados na literatura que os 

incorpore de forma integrada e harmoniosa na prática efectiva do ensino permite obter 

melhores resultados em todo o tipo de alunos.  

5) Uma mediação que cuide as várias dimensões analisadas simultaneamente (Apoio e 

autoridade dada aos alunos; Envolvimento fomentado; Contextualização da aprendizagem e 

Avaliação e feedback) consegue melhores resultados de aprendizagem; Foram ainda 

identificados alguns traços de mediação particularmente importantes para conseguir melhores 

resultados de aprendizagem em termos de desenvolvimento de competências, resultados 

escolares ou envolvimento dos alunos e os que permitiam uma melhor abrangência em todo o 

tipo de resultados. 

6) Mesmo que os professores não consigam efectivamente integrar todos os factores de 

eficácia nas suas aulas, em geral, quanto mais factores conseguem integrar nas suas práticas 
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de mediação, maior é a possibilidade de promover nos seus alunos aprendizagens de 

qualidade.  

Q3 – Como é que a reflexão sobre a prática em sala de aula pode ajudar o professor a 

modificar didacticamente o desenho curricular e a mediação efectiva de forma a melhorar o 

envolvimento e aprendizagem dos alunos?  

Os dados recolhidos, a sua análise, bem como a interpretação dos resultados obtidos com base 

na literatura permitiu-nos chegar às seguintes conclusões: 

7) A reflexão sobre a prática permite fundamentar a reconstrução curricular, na procura de 

um desenho curricular que melhor se ajuste às necessidades de aprendizagem, na melhoria do 

desenho das tarefas a partir das observações práticas de sala de aula, ajuste da mediação, 

dando especial atenção aos traços de mediação determinantes identificados e formas de o 

tornar mais claro no desenho curricular ou ainda formas de como potenciar a abrangência da 

avaliação formativa das tarefas. 

8) A reflexão sobre a prática permite fundamentar (através de relatos vivos) aspectos da 

mediação efectiva de um professor que resultam e outros que podem ser melhorados e 

mostrar a sua pertinência a outros colegas. 

Estes três estudos foram articulados permitindo contribuir para uma melhor compreensão 

acerca do problema de investigação analisado, uma vez que se debruça não apenas na 

melhoria de sequências de ensino e dos seus resultados de aprendizagem, mas também nas 

práticas efectivas. A análise conjunta dos três estudos permitiu uma melhor compreensão 

acerca dos resultados de aprendizagem, das condições necessárias para que ocorram e 

também dar mais consistência e adequação ao próprio desenho curricular. A análise cruzada 

dos três estudos desenvolvidos permitiu, assim, perceber que:  

9) A integração entre o desenho de sequências de ensino fundamentadas em investigação 

recente em didáctica da física, a sua prática efectiva dentro da sua comunidade e a sucessiva 

reflexão sobre os seus resultados, é fundamental para produzir uma reforma curricular coesa, 

permitindo agir, modificar, reforçar, completar, gerir o desenho curricular, com vista a 

cumprir cada vez com maior eficácia o objectivo de envolver os alunos na aprendizagem e o 

desenvolvimento desejado dos seus conhecimentos e competências. 

10) A mediação dos professores pode ser substancialmente diferente em tipos de aula 

diferentes, no entanto os traços de mediação que mais afectam a aprendizagem dos alunos não 

variam de forma sensível com os tipos de aulas.  
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Abstract 
 

This work aims to contribute to an increase of the effectiveness of teaching Introductory 

Physics in the particular context of Engineering Schools, and help tackle the problem of 

research: which teaching practices promotes higher quality learning of introductory physics 

in an engineering context, and which iterative curricular modifications are revealed 

productive (or not) in classroom practices and in students' academic success? 
This study took place in an Engineering Polytechnic School in Portugal (ISEP), in the pre-

Bologna years. Recurring to a broad analysis of data, which included students’ responses, 

developed competences and academic results, information about the modifications in the 

curriculum design and developed tasks over the years, students and teachers perceptions about 

teaching, especially the aspects related with these changes, the learning outcome results, 

teaching and recording observations, self-evaluation and correspondent modifications 

decisions. It was conducted over seven semesters and when appropriate, comparisons with 

data from the previous three years are made. 

The work consisted of three complementary studies. The first part of the work was the study 

of curricular modifications made incrementally (based on the effectiness factors identified in 

the literature). A case study research design was chosen with focus on two cases: two 

introductory physics courses (Physics 1 and Physics 2 of Civil Engineering) followed over 

three consecutive years. The second part of the work, maintained the research design, and 

consisted in analyzing the actual practice of different teachers, using the same curriculum, 

studying seven cases, corresponding to seven teachers, crossing data related to the teachers’ 

mediation in the two subjects courses taught in two semesters. The third study was based on 

action research and consisted of teacher researcher reflections upon the implementation of 

curricular changes and about the actual practice in the classroom (his own and his 

colleagues’), their results and conclusions. This study focused on the three years of the first 

study and upon one additional semester in which participated one more teacher. Each study 

was based on a research question, to which we tried to give an answer as complete as 

possible: 

Q1 - What is the role of the incremental changes introduced in the curriculum, in the 

development of competences, knowledge and involvement of students in the course? 

The collected data, its analysis and interpretation of the results based on the literature enable 
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us to reach the following conclusions: 

1) It was found that the incremental changes allow a subsequent adjustment of the curriculum, 

based on the progressive results of their implementation (impact on the perception of students 

and teachers about their teaching and learning outcomes), particularly in developing more 

appropriate tasks, in drawing more attention of the teachers mediation design and the effort in 

helping students develop competences. 

2) The incremental changes to the curriculum allowed consolidating the use of the 

organization of the curriculum in formative situations, allowing iterative construction of a 

more cohesive curriculum, with a better alignment between learning objectives, tasks and 

appropriate mediation, enabling better integration of knowledge, observed through a positive 

impact at the level of academic achievement of students. 

Q2 - Which effects will different effective classroom mediations (based on the same 

curriculum) have in students’ learning, competences development and involvement? Which 

mediation traces can more effectively help develop higher quality learning? 

The collected data, its analysis and interpretation of the results based on the literature enable 

us to reach the following conclusions: 

3) The implementation of curricular reforms should involve practical learning about how 

teachers can improve their mediation, not having found to be harmful to students (in general), 

even when it is not done in an assertive manner, allowing teachers to evolve.  

4) A mediation based on the educational effectiveness factors, identified in the literature, 

incorporating them in the actual practice of teaching, in an integrated and harmonious way, 

achieves better results in all types of students. 

5) A mediation that addresses the various analyzed dimensions simultaneously (Support and 

authority given to students; Encouraged involvement; Contextualization of learning and 

Assessment and feedback) can lead to better learning outcomes. We also identified mediation 

traces particularly important to achieve better learning outcomes, in terms of competences 

development, school performance or student involvement and also those that allow a better 

coverage in all sorts of results. 

6) Even if teachers are unable to effectively integrate all of the good performance indicators 

in their classrooms, in general, the more efficient factors they are able to incorporate into their 

practice of mediation, the greater is the possibility to promote learning quality in their 

students. 
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Q3 - How can the reflection upon the teachers’ practice in the classroom help modifying the 

teaching sequences and the effective mediation with students in order to improve their 

involvement and their learning?  

The collected data, its analysis and interpretation of the results based on the literature enable 

us to reach the following conclusions: 

7) A reflection on practice can support the curriculum reconstruction in a quest for a 

curriculum design that best fits the learners’ needs, improving the tasks’ design based on 

classroom practices observations, adjusting mediation, with particular attention to the 

identified determinant traces of mediation, developing ways to improve its clarity in 

curriculum design and also ways to enhance the leaning effects of the formative assessment 

tasks. 

8) Reflection on practice enables to give support (via live reports) to some particular aspects 

of effective mediation of a teacher that reaches positive results and others that can be 

improved and show its relevance to other colleagues. 

These three studies were articulated allowing contribution to a better understanding of the 

research problem studied, since it focuses not only on improving sequences of teaching and 

their learning outcomes, but also on their implementation in the actual practice. This joined 

analysis of the three studies led to a better understanding of the learning outcomes, the 

necessary conditions for them to happen and also provided a more consistent and 

appropriateness to the curriculum design itself. So, the cross-analysis of the three studies 

allowed to realize that: 

9) The integration between the design of teaching sequences based on recent research in 

teaching physics, the actual practice within its community and subsequent reflection on its 

results, is of the most importance to produce a cohesive curriculum reform, enabling to act, 

modify, enhance, complement, manage the curricular design in order to meet more effectively 

the aim of engaging students in learning and the desired development of their knowledge and 

competences. 

10) The mediation of teachers may be substantially different in diverse types of classes, 

though the mediation traces that most affect student learning do not vary significantly 

(between different types of classes). 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização do trabalho 

Após séculos de ensino para elites, a massificação do ensino e o progresso trouxeram ao 

Ensino Superior perspectivas, necessidades e exigências muito diferentes. A grande 

diversidade de alunos, no que respeita a conhecimentos, competências, atitudes, interesses e 

motivação levou a que o problema do insucesso escolar se fosse generalizando um pouco por 

todo o mundo (Lyons, 2006).  

1.1.1 Identificação do problema de investigação 

A Física não é excepção a esta tendência de insucesso, sendo até uma das disciplinas mais 

problemáticas nos cursos superiores em que não é essa a área de especialização. O que 

despoletou este trabalho foi o insucesso da Física Introdutória no Ensino Superior, em 

particular, em Escolas de Engenharia.  

Como professores perguntamos: como alterar esta situação? De que forma se podem 

melhorar as práticas dos professores e dos alunos com vista à obtenção de melhores 

resultados, tanto a nível de sucesso escolar, como a nível de competências desenvolvidas e 

satisfação de ambos? 

Como investigadores, assumimos este problema prático como um problema de 

investigação com a seguinte formulação: que práticas dos professores promovem 

aprendizagens de qualidade, no âmbito de física introdutória num curso de engenharia, e que 

modificações curriculares iterativas, postas em prática em sala de aula se revelam produtivas 

(ou não) no sucesso didáctico das práticas e no sucesso académico dos alunos? 

1.1.1.1 Relevância do problema 

Este problema não é exclusivamente português, como realçam Silva, 1999 ou Cravino, 2004. 

Muitos estudos acerca do insucesso escolar no Ensino Superior têm sido realizados, tanto a 

nível nacional como internacional (Cravino, 2004; Hake, 1998; Lyons, 2006). Em geral, 

Portugal apresenta no Ensino Público taxas de reprovação e abandono escolar muito elevadas 

(Simão, Santos, & Costa, 2002; Tavares, Santiago & Lencastre, 1998), em grande parte 

devido às disciplinas propedêuticas. Infelizmente esta situação não tem sofrido grandes 

alterações (Aubyn, Pina, Garcia, & Pais, 2008; Cravino, 2004).  
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Por outro lado, a declaração de Bolonha assinada em 1999, levou a uma reformulação no 

Ensino Superior na comunidade europeia com vista a equipará-lo entre os vários estados 

membros e a fomentar a circulação de profissionais e estudantes. Esta reformulação do ensino 

apelava à necessidade de estimular a autonomia dos alunos. Em Portugal as instituições 

começaram a preparar esta readaptação, que entraria em vigor (para a maioria) em 2006, 

surgindo a necessidade de reorganizarem os Cursos, face a uma duração mais curta (na 

maioria dos casos) e também a uma menor carga lectiva presencial semanal.  

Também esta reformulação exigia que se repensasse o ensino, de forma que a 

aprendizagem envolvesse ainda mais o desenvolvimento das competências necessárias e 

suficientes. O desafio colocado às Instituições de Ensino Superior era então duplo: melhorar o 

sucesso escolar e readaptar os seus cursos para um menor contacto presencial professor-aluno. 

Este facto demonstra a relevância do problema de investigação, sob o ponto de vista 

internacional e nacional.  

Nas escolas de Engenharia, em particular no ISEP - Instituto Superior de Engenharia do 

Porto - onde este estudo se processa, o problema do insucesso da Física Introdutória tem sido 

particularmente grave, em alguns casos com taxas de reprovação muito elevadas e um 

aumento da percentagem de alunos que a abandonam, podendo levar a um problema de 

sustentabilidade.  

A procura de soluções para este problema de insucesso não é recente e não terá 

certamente uma resposta fácil e universal. No entanto a Didáctica tem vindo a trabalhar e a 

dar pequenos contributos com vista a aumentar a eficácia do ensino universitário, em 

particular das disciplinas introdutórias. Este trabalho pretende ser um contributo nesse 

sentido. 

1.1.1.2 Abordagens ao problema na literatura 

Perspectiva histórica 

De forma a perceber as origens do problema convém recordar que até aos anos 60 do século 

XX, o número de alunos que acedia ao Ensino Superior constituía uma elite, com interesses e 

motivações similares, de forma que o problema do insucesso era mais reduzido. A 

preocupação didáctica dominante era dedicada à conduta do professor, consistindo 

essencialmente na elaboração de regras para estruturação das matérias a ensinar, como refere 

Silva (1999).  
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Perante a democratização do ensino, as diferenças entre os alunos começaram a tomar 

relevância. O alinhamento construtivista que Vygotsky havia desenvolvido no início do 

século XX, segundo o qual o conhecimento é construído pelo próprio, ainda que mediada por 

adultos, com base nas suas vivências e não adquirido de forma idêntica por todos, foi 

redescoberto, tendo a sua obra sido de novo editada e reconhecida (Vygotsky, 1978). É neste 

sentido que este autor considerava a aprendizagem como um acto predominantemente social, 

defendendo que por natureza aprendemos melhor interagindo com os outros.  

Houve um longo período de inovações no ensino das ciências e respectivas reflexões 

acerca dos seus fracassos ou sucessos, que exigiam estudos cada vez mais rigorosos e bem 

fundamentados (Cachapuz, Praia, Gil-Pérez, Carrascosa, & Martínez-Terrades, 2001; Lopes, 

2004). Desta sistematização do estudo, comum a qualquer ciência, baseada em hipóteses, 

recolha de dados, sua análise e crítica de resultados, foi emergindo a Didáctica das Ciências 

(Cachapuz, et al., 2001). 

Passaram-se diferentes enfoques: da centralização no professor (característica do ensino 

por transmissão) passou-se para a centralização no aluno. Nas décadas de 70 e 80 surgiu o 

movimento das concepções alternativas e da mudança conceptual (Halloun & Hestenes, 1985; 

Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982), que em muito contribuíram para a evolução da 

Didáctica e dos próprios investigadores, mas que nos anos 90 foi sendo cada vez mais 

questionada por alguns investigadores, por considerarem que se revelava improdutiva na 

prática e carecia de exactidão face à realidade (Silva, 1999). Não era que os catálogos de 

concepções alternativas e os respectivos testes de diagnóstico não obtivessem dados 

consistentes por todo o mundo, mas sim que estes resultados não significavam exactamente o 

mesmo para cada aluno. No entanto, a investigação produzida não só permitiu um corte com o 

ensino tradicional, como deixou uma herança positiva repercutindo-se na importância dada 

aos conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, para o realce do que os alunos já sabem, mas 

agora numa tentativa de reconstrução desse conhecimento (Silva, 1999). 

Seguiram-se outras temáticas que introduziram importantes linhas de investigação entre as 

quais: resolução de problemas e trabalho experimental (Cachapuz, et al., 2001; Reigosa & 

Jiménez-Aleixandre, 2001). Surgiram vários estudos acerca de sequências de ensino (Buty, 

Tiberghien, & Maréchal, 2004; Leach, Ametller, Hind, Lewis, & Scott, 2005) para superar 

dificuldades de aprendizagem. O enfoque passou nessa altura a centrar-se essencialmente nos 

processos de ensino/aprendizagem.  

No entanto, cada vez mais os especialistas em Didáctica das Ciências defendem que a 

formação de professores deve integrar os conteúdos específicos de cada área do saber, a par 
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dos conteúdos didácticos (Cachapuz, et al., 2001; Lopes, 2004), de forma a debruçar-se 

efectivamente sobre problemas específicos do ensino e aprendizagem de cada temática (como 

os exemplificados por Viennot, Chauvet, Colin e Rebmann, em 2005, que ilustra casos de uso 

recorrente de metodologias que levam os alunos a percepcionar mal o objecto de ensino, não 

se apercebendo os professores desse facto). Por outro lado Leach e Scott, já em 2003, 

despertavam para a necessidade de aliar estes estudos à contextualização sócio-cultural em 

que são aplicados. 

A consciência de que estas investigações didácticas acabavam por ser improdutivas nas 

práticas dos docentes foi-se materializando. A investigação em Didáctica passou a centrar 

novamente a sua atenção no papel do professor no ensino ligada à consequente aprendizagem 

dos alunos. Este ponto é bem explicado por Silva (1999) que enfatiza, citando Alarcão, que a 

investigação em Didáctica e as práticas de ensino continuam em níveis de desenvolvimento 

diferentes. No Ensino Superior, em que a maior parte dos professores inicia a sua prática sem 

nunca ter tido qualquer formação didáctica, o problema é talvez ainda mais crítico. Cachapuz, 

et al. (2001) referiam que o contemplar o ensino das ciências como uma tarefa simples, 

bloqueia a possibilidade de uma evolução fundamentada. No entanto, era desta forma que a 

maior parte dos estabelecimentos de ensino olhava estes problemas até meados dos anos 80. 

Um problema diagnosticado por McDermott num estudo feito na Universidade de 

Washington em 1990 e salientado por Silva (1999), foi o facto dos professores tenderem a 

ensinar da mesma maneira que lhes ensinaram a eles, o que poderá contribuir para lentidão 

processual destas modificações didácticas e a continuação do problema.  

Vários autores têm alertado para a necessidade de existirem cada vez mais estudos 

aplicados em diferentes comunidades, realizados por professores - investigadores.  

O Problema do Insucesso na Aprendizagem de Física  

Embora o insucesso nas disciplinas de Física não seja um problema recente, como referiram 

Halloun e Hestenes, já em 1985, na grande maioria dos casos o problema persiste. A Física 

continua a ser vista pela grande maioria dos alunos como uma disciplina a evitar, por ser 

complicada e difícil de completar com sucesso (Cravino, 2004). 

A complexidade deste problema prende-se com a sua natureza diversa: não se podem 

simplesmente atribuir culpas aos alunos nem aos professores. É certo que o percurso dos 

alunos até ao Ensino Superior não é, muitas vezes, o mais desejável, fazendo com que a 

“queixa” frequente dos professores seja a falta de bases dos alunos (Lopes, 2004). No entanto, 
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vários estudos apontam para que o seu desempenho no Ensino Superior não fica 

automaticamente condicionado por esta limitação (Chang & Bell, 2002). Por outro lado, 

outros estudos comparativos entre casos em que métodos similares são utilizados (Crouch & 

Mazur, 2001; Halloun & Hestenes, 1985) apontam para que os resultados também não são 

simplesmente dependentes do professor. No entanto, o mesmo estudo (Crouch & Mazur, 

2001) salienta a importância de envolver e motivar o conjunto de professores que trabalham 

na consecução da disciplina para as vantagens das inovações curriculares implementadas, sob 

risco de (inadvertidamente) estes poderem comunicar uma atitude negativa aos alunos.  

Há ainda inúmeros factores externos, como factores sócio-culturais e/ou políticos, que 

influenciam este problema. Assim, para um ensino eficaz existem muitas dimensões a ter em 

conta, não apenas ligadas com a área do saber específica, mas ligadas, por exemplo, com a 

epistemologia, psicologia e/ou a sociologia, que não poderão ser descuradas, sob o risco de 

falhar a missão (Lopes, 2004).  

Diferentes autores, físicos de formação, como Cachapuz, et al. (2001), Lopes (2004), 

Mazur (1997), McDermott (1993) ou Redish (1994), têm defendido que o Ensino da Física 

deve ser alvo de investigação como qualquer outra área científica, exortando à necessidade de 

o tratar como um problema científico. Na verdade estudos sobre a Didáctica da Física 

proliferaram nas últimas décadas, embora sejam por vezes, mal aceites no seio da comunidade 

científica de Física (Vollmer, 2003).  

Educação em Escolas de Engenharia e o papel da Física 

A nível da Educação em Engenharia, a maioria dos temas abordados são muito semelhantes 

aos que se encontram em literatura sobre Educação em Ciências Físicas em geral: eficácia do 

ensino e aprendizagem (Ditcher, 2001; Felder, Woods, Stice, & Rugarcia, 2000), 

desenvolvimento e integração curricular (Felder & Brent, 2003a; Mathew & Earnest, 2004; 

Moesby, 2005; Yeomans & Atrens, 2001), utilização de métodos activos (Felder & Brent, 

2003b, e ver também Benjamin & Keenan, 2006 ou Box, Munroe, Crosky, Hoffman, & 

Krauklis, 2001), clarificação dos objectivos de aprendizagem, mobilização dos conhecimentos 

anteriores, incitamento da aprendizagem colaborativa (Aman, et al., 2007; Crawley & 

Soderholm, 2007; Felder & Brent, 2007), ou o desenvolvimento de competências (Valverde-

Albacete, et al., 2003), bem como os cuidados com a avaliação e desempenho dos alunos, são 

bons exemplos disso mesmo. 
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 Diversas organizações, revistas e conferências (como por exemplo: CDIO - Initiative on 

Conceiving, Designing, Implementing and/or Operating, SEFI - European Society for 

Engineering Education, ASEE - American Society for Engineering Education, iNEER - 

International Network for Engineering Education and Research, IJEE/ICEE - International 

Journal / Conference of Engineering Education, CESAER - Conference of European Schools 

Advanced Engineering Education and Research, só para citar algumas) encontram-se 

preocupadas com a Educação em Engenharia e com o papel das disciplinas introdutórias em 

particular. As linhas de acção passam pelo cuidado no desenvolvimento de competências, 

motivando desde cedo os alunos para a sua futura profissão.  

Também em Portugal, e em Escolas de Engenharia, já foram realizados estudos 

interessantes e inovadores acerca de Educação em Engenharia, tanto a nível Universitário (por 

exemplo: Lima, Carvalho, Flores, & Hattum, 2005; Magalhães, Estima & Almada-Lobo, 

2007) como a nível do Politécnico (por exemplo: Amaral, 2005; Ferreira & Lobo, 2009). 

 

O papel da Física num Curso de Engenharia tem de ser visto como uma ferramenta 

essencial para o desempenho das actividades futuras dos seus alunos. Não basta que saibam as 

leis da física, é necessário que as saibam utilizar para resolver os problemas do seu dia-a-dia 

profissional (Redish, 1994).  

A Física Introdutória poderá contribuir para ajudar estes futuros engenheiros a adquirir, 

mais eficazmente, um conjunto de competências (Perrenoud, 1998 e ver também, Felder, et 

al., 2000) características da sua formação.  

Assim, como referem vários autores, entre os quais Redish (1994) e Silva (1999), a Física, 

num curso de Engenharia, tem um papel importante, mas não deve ser leccionada como se de 

um Curso de Física se tratasse, até porque na maior parte das vezes, estes alunos não têm a 

mesma motivação para aprender Física que os outros. Segundo estes autores, deverá ser dada 

a devida importância ao enquadramento e contextualização dos assuntos (embora não 

descurando a física teórica), à sua ligação com o dia-a-dia e à clarificação da sua relevância 

na respectiva área profissional, para que os alunos percebam a pertinência da física (que estão 

a aprender) dentro do seu curso.  
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1.2 Apresentação do estudo 

O estudo empírico deste trabalho foi feito numa escola de engenharia (ISEP – Instituto 

Superior de Engenharia do Porto). Desenvolveu-se em duas disciplinas de física introdutória, 

as quais se reformularam curricularmente ao longo de três anos, numa era pré-Bolonha.  

Teve a sua origem num Projecto de Consultoria que o Departamento de Física e o 

Conselho Directivo do ISEP solicitaram e que contou com cooperação externa de 

especialistas na área da Didáctica da Física, visando melhorar o sucesso académico dos alunos 

nas disciplinas de Física Introdutória, nesta instituição.  

Assim, na primeira fase do trabalho colaboraram os consultores externos (Prof. Doutor 

Bernardino Lopes da UTAD, Prof. Doutor José Cravino da UTAD e Prof. Doutor Alberto 

Silva da ESE) e um conjunto de professores do Departamento de Física do ISEP. Dois destes 

professores, que entretanto se tornaram investigadores nesta área, estiveram envolvidos nas 

disciplinas aqui tratadas. O trabalho que aqui se apresenta foi a parte desenvolvida no âmbito 

desta investigação, implementada pelo professor investigador, regente das disciplinas, a quem 

esteve a cargo a reformulação curricular, em que a investigação a par com a prática de ensino, 

se foram influenciando mutuamente, dando mais consistência (não só teórica, mas também 

empírica) aquilo que de facto pode ser exequível, eficaz e pertinente em sala de aula, com 

vista a melhorar as aprendizagens dos alunos. 

1.2.1 Enfoque do trabalho 

Sabendo que parte deste insucesso se deve à desmotivação que os alunos sentem, 

relativamente à abstracção com que a física é leccionada, em grande parte das escolas 

(Cravino, 2004; Silva, 1999), a essência deste trabalho foi dedicada às formas como se podem 

melhorar as práticas dos professores e dos alunos, tanto a nível do planeamento como da 

execução, com vista ao seu melhor envolvimento, satisfação e resultados alcançados. Assim o 

enfoque do trabalho deu-se ao nível da análise das relações entre o desenho de ensino e 

respectiva prática e também entre a prática de ensino e respectivos resultados de 

aprendizagem. 

1.2.2 Questões de investigação 

Na tentativa de contribuir para uma resposta ao problema de investigação, este trabalho 

dividiu-se em três estudos, que se complementam, cada um realizado a partir do 

desenvolvimento de uma questão de investigação:  
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1. Qual é o papel das mudanças incrementais ao currículo no desenvolvimento de 

competências, conhecimentos e no envolvimento dos alunos na disciplina? 

 

Este estudo (Estudo 1) visou esclarecer de que forma a reestruturação curricular (da física 

introdutória), realizada através de modificações incrementais implementadas ao longo dos três 

anos de intervenção didáctica, influenciaram a percepção e interesse dos alunos, assim como 

os seus resultados académicos. 

 

2. Que repercussões terão diferentes mediações efectivadas em sala de aula (baseadas no 

mesmo currículo) nos resultados escolares, desenvolvimento de competências e envolvimento 

dos alunos? Que traços de mediação efectiva podem ajudar a desenvolver aprendizagens de 

maior qualidade? 

 

No Estudo 2, para responder a esta questão procurou-se compreender se o trabalho dos alunos 

e o seu envolvimento era influenciado pelo tipo de mediação realizada pelo professor na 

implementação de um currículo diferente do tradicional (com características inovadoras). 

Pretendeu-se avaliar de que forma diferentes mediações nas práticas lectivas efectivas 

influenciaram a satisfação dos alunos e os seus resultados académicos. 

 

3. Como é que a reflexão sobre a prática em sala de aula pode ajudar o professor a modificar 

didacticamente o desenho curricular e a mediação efectiva de forma a melhorar o 

envolvimento e aprendizagem dos alunos?  

 

Pretendeu-se por último (Estudo 3) perceber e evidenciar de que forma a investigação sobre a 

prática podia influenciar as modificações a nível do planeamento e da execução e de que 

forma permitiam melhorar a prática efectiva de um professor. Pretendeu-se avaliar estas 

influências não só a nível macro (a nível do desenho curricular), mas também a nível meso (a 

nível das tarefas propostas) e micro (a nível da mediação efectivada durante a sua 

consecução). 
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2 Fundamentos do Estudo 

Neste capítulo apresenta-se uma fundamentação teórica e empírica dos principais vectores 

deste estudo: o planeamento do ensino, a prática efectiva em sala de aula e a reflexão acerca 

da prática de ensino. 

Segundo Leach e Scott (2003) a questão da aprendizagem tem vindo a ser analisada sob 

duas perspectivas: uma relaciona-se com o desenho de sequências de ensino e respectivos 

resultados de aprendizagem; a outra tem em consideração as interacções com os outros 

(professores e colegas) e com o meio (recursos) e respectivos resultados de aprendizagem. No 

entanto Méheut e Psillos (2004) afirmam que a investigação tem prestado menos atenção ao 

papel do professor, debruçando-se mais sobre a primeira perspectiva. Estes autores relembram 

questões pertinentes como a reprodutibilidade e controlo de variáveis que carecem ainda de 

estudos mais aprofundados: podem os resultados obtidos ser gerais e independentes das 

condições em que foram obtidos? Ou que traços do desenho das situações de aprendizagem 

são determinantes para a sua eficácia? o que é que nas novas práticas efectivas marca 

realmente a diferença? 

Alguns autores como Chang (2005) ou Crouch e Mazur (2001) analisaram 

implementações incrementais, em que os resultados de aprendizagem de cada ano foram 

levados em linha de conta na tentativa de ir aperfeiçoando as sequências de ensino. Este 

trabalho, também sob esta perspectiva de implementação incremental, debruça-se sobre o 

papel do professor a nível da (ver Figura 2.1):  

a) relação entre as sequências de ensino desenhadas e os resultados de aprendizagem; 

b) relação entre as práticas de ensino efectivadas e os resultados de aprendizagem; 

c) relação entre as sequências de ensino desenhadas e as práticas de ensino efectivadas;  

 

 
Figura 2.1 Relações entre as sequências de ensino, as práticas de ensino e os resultados de aprendizagem 

(adaptado de Lopes, et al., 2009; Projecto PTDC/CPE/CED/112301/2009) 

Sequências 

de ensino 

Resultados de 

aprendizagem 

Práticas de 

ensino 

a 

b c 
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2.1 Factores de eficácia do ensino 

Se o objectivo do ensino é a aprendizagem dos alunos, desde logo é necessário perceber o que 

a pode condicionar ou promover. Nesta revisão de literatura encontrou-se facilmente um 

padrão acerca de aspectos fundamentais a ter em conta: tarefas a serem desenvolvidas pelos 

alunos ao longo do curso ministrado e mediação efectivada pelos professores em sala de aula 

(Lopes, 2004 e também Cravino, 2004; Crouch & Mazur, 2001; Felder, et al., 2000; 

Ramsden, 1987; Redish, 2003; Volkmann & Zgagacz, 2003, entre outros). Manter esta dupla 

perspectiva tem a grande vantagem de não nos centrarmos apenas no desenho do ensino, 

retendo a noção muito clara de que a aprendizagem ficará sempre muito dependente da forma 

como os alunos vão poder trabalhar em sala de aula, interagindo dentro do contexto sócio-

cultural disponível (Leach & Scott, 2003; Lopes, Cravino & Silva, 2010). O fruto desta 

aprendizagem, se potenciada por ambos os aspectos, poderá facilitar o desenvolvimento de 

conhecimentos, capacidades e atitudes que promoverão a consolidação de competências 

(Lopes, 2004; Redish, 2003).  

 

De entre os vários factores de eficácia, indicados em literatura recente e que influenciaram 

de perto este trabalho, organizámo-los em dois grupos: o que se planeia fazer a nível do 

desenho curricular para que os alunos consigam desenvolver as aprendizagens pretendidas 

(tarefas, recursos, tipo de aulas, tipo de avaliação, articulação e gestão) e o seu 

desenvolvimento na prática (sua apresentação aos alunos, ambiente proporcionado, trabalho 

solicitado aos alunos, tipo de feedback1

No primeiro grupo encontra-se, por exemplo, o desenvolvimento de tarefas 

contextualizadas que permitam aos alunos mobilizar os seus saberes (Arons, 1997), trabalhá-

los, possibilitar-lhes uma evolução conceptual e construção alicerçada do conhecimento, que 

impliquem raciocínio científico, integração dos conhecimentos e desenvolvimento de 

competências (Bleicher, Tobin & Mcrobbie, 2003; Sabella & Redish, 2007). Segundo a 

literatura será também importante que essas tarefas permitam que os alunos tenham 

oportunidade de interpretar, analisar, discutir e antecipar resultados (Biggs, 1999; Felder & 

Brent, 2007; Hill & Smith, 2005; Lopes, 2004; Meltzer & Manivannan, 2002; Ramsden, 

1987; Scott, Mortimer, & Aguiar, 2006).  

 proporcionado).  

                                                
1 Embora a palavra feedback tenha tradução em português (retroacção), optou-se neste trabalho por manter a 

designação original, por considerar que é mais perceptível o seu sentido. 
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No entanto nem todos os alunos potenciam a sua aprendizagem da mesma forma. Kolb 

(1976) analisou que os alunos reagem de formas distintas a diferentes abordagens do ensino e 

definiu estilos de aprendizagem. Felder e Silverman (1988), com base neste pressuposto, 

sugerem que se diversifique o mais possível o tipo de actividades lectivas, de forma a ir de 

encontro a um leque de alunos mais vasto. Deste ajuste poderá depender uma maior eficácia 

do ensino (Larkin-Hein & Budny, 2001). 

Também as tarefas de avaliação poderão constituir uma mais-valia para a aprendizagem 

dos alunos, se forem alinhadas com os objectivos de aprendizagem (Biggs, 1999) e 

diversificadas para desenvolver competências a vários níveis (Lopes, 2004). 

 

No segundo grupo temos a mediação do professor, ou seja, a forma como se coloca em 

prática o desenvolvimento das actividades curriculares com vista à aprendizagem dos alunos. 

A investigação mostra que para potenciar a aprendizagem, será importante propiciar um 

ambiente de aprendizagem social em sala de aula, contemplando a interacção entre os alunos 

e destes com os professores (Crouch & Mazur, 2001; Felder & Brent, 2007; Meltzer & 

Manivannan, 2002; Redish, 2003), promover práticas epistémicas em que efectivamente o 

professor permita aos alunos debater, argumentar, reflectir com os colegas e com ele próprio 

(Engle & Conant, 2002; Lopes, 2004; Lopes, Cravino, Branco, Saraiva, & Silva, 2008; Scott, 

et al., 2006), como trabalhos de projecto (Bell, 2005; Cravino, 2004; Crawley & Soderholm, 

2007; Hewton, 1975), momentos de aprendizagem colaborativa ou cooperativa (Felder & 

Brent, 2007; Heller, Keith, & Anderson, 1992). As tarefas proporcionadas deverão ser 

devidamente acompanhadas pelo professor, fornecendo atempadamente feedback ao aluno do 

trabalho realizado (Etkina, 2000; Hampton & Reiser, 2004; Hattie & Timperley, 2007). 

2.2 Aprendizagem de qualidade e desenvolvimento de 

competências 

O Ensino Superior prepara os alunos para a realidade da sua profissão, embora isso seja mais 

patente nos últimos anos da graduação e não tanto nas disciplinas introdutórias. Mas uma vez 

que as competências necessárias para lidar com situações novas e complexas não são simples 

de alcançar, não deveriam essas preocupações estar presentes logo nessas disciplinas 

introdutórias? 
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Entende-se por competência um saber em acção (Perrenoud, 2003), ou seja, quando 

perante uma nova situação, num contexto diferente, se consegue mobilizar conhecimentos 

relevantes, aplicá-los e trabalhá-los de forma conveniente no sentido de resolver o problema. 

Relacionar a física com o dia-a-dia, seleccionar informação, fazer previsões e confrontá-las, 

relacionar conceitos, aplicá-los a contextos diferentes, cooperar com os colegas, autoavaliar-

se, defender as suas ideias e saber comunicá-las são exemplos de actividades que permitem 

trabalhar competências (Lopes, 2004; Roldão, 2003). 

A investigação mostra que este desenvolvimento será facilitado se as aprendizagens dos 

alunos se tornarem operativas (Astolfi, 1992), ou seja, promovendo que os alunos trabalhem o 

conhecimento de modo a torná-lo significativo (Ausubel, 2000).  

Uma aprendizagem de qualidade envolve não apenas a hierarquização dos conceitos, mas 

também a sua integração, trabalhada através da acção, de forma a activar cognitivamente 

memórias a curto e a longo prazo e a compreensão da realidade. Desta forma a aprendizagem 

consegue ser duradoura, ajudando os alunos a lidar com as situações, cada vez mais 

complexas, que irão enfrentar no futuro. Poderá ser desenvolvida se: em primeiro lugar, os 

professores proporcionarem um ensino direccionado para o desenvolvimento dos 

conhecimentos, competências, capacidades e comportamentos dos alunos, em que eles sejam 

estimulados a ultrapassar as dificuldades, com vista a poderem agir com base nesse 

desenvolvimento numa situação futura; e em segundo lugar, os alunos quiserem desenvolver 

aprendizagens profundas, não se limitando a ter uma visão estratégica ou mesmo superficial 

da aprendizagem, unicamente com vista a ultrapassar uma etapa (motivação extrínseca).  

Kischner, Vilsteren, Hummel, e Wigman (1997) clarificam a distinção entre 

conhecimento, capacidade cognitiva e competência. Segundo estes autores o conhecimento é 

entendido como um substantivo, pode ser aprendido, adquirido ou quando muito 

reorganizado, sendo fácil perceber se uma pessoa o tem ou não; a capacidade cognitiva já 

envolve o desenvolvimento de processos em que é necessário utilizar os conhecimentos 

adquiridos, podendo envolver uma reorganização da estrutura cognitiva e que pode ser 

progressivamente refinada com a prática; já a competência, além de envolver o conhecer e o 

saber fazer envolve o desenvolvimento de comportamentos eficazes e eficientes de os aplicar 

em situações distintas. 

A investigação indica que a aprendizagem de qualidade está intimamente ligada com a 

abordagem dos alunos à aprendizagem (superficial, profunda ou estratégica) e que esta é 

influenciada pelo ensino (Ramsden, 1992). Também Trigwell, Prosser e Waterhouse (1999) 

relacionaram o tipo de aprendizagens que os alunos fazem com o tipo de ensino que 
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vivenciam, mostrando que quando este é mais focado naquilo que o professor faz e na 

transmissão de conhecimento, os alunos demonstram uma aprendizagem mais superficial. 

Surge assim a necessidade de um ensino mais apelativo e contextualizado, em que os alunos, 

percebendo a sua pertinência, se tornem participantes activos e possam desenvolver 

aprendizagens de qualidade (Biggs, 1999; Felder, 2007; McDermott & Redish, 1999; 

Ramsden, 1987; Redish & Smith, 2008; Stinner, 1994; Viegas, Lopes, & Cravino, 2007). 

 

Se a avaliação recair exactamente sobre aquilo que se pretende que os alunos 

desenvolvam (Biggs, 1999; Redish, 2003), além de testar conhecimentos, ajuda os alunos a 

não descurarem o desenvolvimento conceptual, competências e atitudes. Se esta mensagem 

for clara desde o início, poderá também incentivar os alunos a prestar mais atenção às tarefas 

que se desenvolvem no decorrer da disciplina. A investigação mostra que para facilitar este 

reajuste será importante que os professores dêem crédito ao aluno por participar e não 

(apenas) penalidades por falhar (Cravino, 2004; Crouch & Mazur, 2001; Lopes, 2004).  

 

Numa revisão de literatura sobre a Investigação em Educação em Ciências nas últimas 

décadas, a aprendizagem activa é realçada por inúmeros autores, não no sentido das tarefas 

valerem por si só (Leach & Scott, 2003; Lopes, 2004), mas no sentido de potenciar que cada 

aluno se envolva num processo de reconstrução conceptual (Astolfi, 1992; Felder, et al., 

2000; Lopes, 2004; Mazur, 1997; Meltzer & Manivannan, 2002; Redish & Steinberg, 1999). 

Num ambiente de aprendizagem social, os alunos poderão mais facilmente desenvolver 

aprendizagens de qualidade, beneficiando em pleno da interacção com os outros (Vygotsky, 

1978). O professor assume um papel mais próximo de um facilitador enquanto mediador das 

aprendizagens. 

Segundo a investigação, se os professores ajudarem os alunos a pensar cientificamente, 

formulando hipóteses, desenvolvendo formas de as testar (seja através de um dispositivo 

experimental, ou simulado), observando os resultados, analisando-os e comparando-os com as 

hipóteses formuladas no sentido de poder tirar conclusões, mais facilmente eles poderão 

reconstruir o seu conhecimento (Bleicher, et al., 2003).  

2.3 Planeamento do ensino  

Embora o desenvolvimento curricular não dependa apenas da vontade dos professores, mas 

também, como refere Ogborn (2005), de factores económicos, sociais, políticos, ou ainda, de 
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serem realizados na altura certa, nesta abordagem analisa-se a parte directamente dependente 

dos professores.  

 

A investigação tem mostrado que melhores resultados podem ser alcançados, se o 

professor definir as competências e conhecimentos que quer ver desenvolvidos e o tornar 

explícito aos alunos (Biggs, 1999; Lopes, 2004; Perrenoud, 2003); se pensar nas tarefas que 

deve desenvolver com os alunos e nas formas de os colocar a trabalhar para alcançar os 

objectivos de aprendizagem delineados. Se pensarmos que isto em qualquer grau ou área de 

ensino é importante, em engenharia isto será crucial. Se os alunos souberem que a sua 

avaliação irá recair não apenas sobre os conhecimentos desenvolvidos, mas também na sua 

interligação, e na sua aplicação eficaz em contextos diferentes, tenderá a fazer um esforço 

nesse sentido e idealmente aperceber-se das vantagens associadas (Sabella & Redish, 2007).  

2.3.1 Desenvolvimento curricular 

Dada a complexidade da construção de um currículo enquanto corpo de aprendizagem, Lopes 

(2004) identifica três pontos essenciais de onde se deverá partir: 

• Identificação dos temas e respectivos conteúdos; 

• Justificação da relevância científica, tecnológica, social e ambiental 

(contextualização/ re-contextualização dos conceitos); 

• Identificação das competências que se pretende desenvolver nos alunos. 

Há uma preocupação, quase generalizada, com o primeiro ponto, que muitas vezes é 

confundido com o programa, e com o “cumprimento” do mesmo (Lopes, 2004; Roldão, 

2003). Mas embora os professores se esforcem por defini-lo e cumpri-lo, não é pelo facto de 

ser dado na íntegra que nos garante aprendizagens de qualidade! Quanto aos outros dois 

pontos de partida, é muito mais raro vê-los definidos, simplesmente devido ao facto de, no 

Ensino Superior, a maioria dos professores desconhecer ou não reconhecer ainda a sua 

relevância e por conseguinte pouco esforço consciente é feito para que sejam explicitados e 

desenvolvidos. 

Mais comum ainda é pensar neste conjunto de instruções como o próprio currículo 

(Roldão, 2000). Ora, a essência do currículo está na interligação entre as várias instruções, 

visando o objectivo final, ou seja, a sua tradução em aprendizagens e competências que 

ajudarão a integração dos alunos na sociedade (Roldão, 2000). Assim, no sentido de cumprir 
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o currículo, e depois de alcançados os pontos de partida, deverá existir ainda preocupação em 

(Lopes, 2004): 

• Antever os saberes dos alunos e mobilizar os relevantes; 

• Definir os aspectos chave para a organização do ensino; 

• Orientar a avaliação de forma a incidir sobre a capacidade (que vai sendo 

desenvolvida) de mobilizar adequadamente os conhecimentos integrados na 

resolução de novas situações (Redish & Steinberg, 1999).  

Estes passos podem ser incorporados e geridos através de uma modelação didáctica, 

situação formativa (Lopes, 2004; Lopes, 2009; Lopes, Cravino, Viegas, & Marques, 2009), 

que permite articular todos os aspectos mencionados anteriormente e que se detalha melhor ao 

longo da secção seguinte.  

2.3.2 Situação Formativa 

Esta modelação didáctica permite a organização curricular, sendo capaz de interligar e 

interagir de forma coerente os pontos referidos anteriormente (Lopes, 2004). Esta ferramenta, 

já utilizada e testada (Cravino, 2004; Lopes, 2009; Lopes, Cravino, & Silva, 2008; Lopes, et 

al., 2009), proporciona não só a preparação do desenvolvimento curricular, mas a sua gestão e 

avaliação em tempo útil (tanto dos alunos, como do processo em si) (Lopes, 2004; Roldão, 

2003). 

Pode-se então definir situação formativa como uma ferramenta para a organização prática 

do ensino, que permite o estabelecimento de ligações entre certos componentes chave, 

agrupados de forma coerente, como mostra a Figura 2.2, e cuja coordenação tem por base a 

preparação do currículo, a sua gestão em sala de aula e a avaliação da sua eficácia (Astolfi, 

Darot, Ginsburger-Vogel, & Toussaint, 1997; Lopes, 2004). 

Deste modo pode-se organizar o currículo mediante várias situações formativas 

interligadas e coerentes de forma a desenvolver as aprendizagens pretendidas e a serem 

desenvolvidas competências a vários níveis.  
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Figura 2.2 Interacção na situação formativa (baseado em Lopes, 2004) 

 

De seguida explicitam-se os pontos-chave que necessitam ser clarificados para a 

construção das situações formativas.  

2.3.2.1 Objectivos de aprendizagem 

Como já se referiu anteriormente, o facto dos objectivos da disciplina serem claros desde o 

início (Biggs, 1999) permite, tanto aos professores como aos alunos, perceberem o que se 

pretende que sejam capazes de fazer no seu final e ajuda a orientar as suas aprendizagens mais 

correctamente. O desenvolvimento de uma situação formativa surge como forma de dar 

resposta a essa situação, ou seja, as tarefas, mediação e avaliação desenhadas deverão 

conseguir proporcionar aprendizagens de qualidade face a esses objectivos delineados.  

2.3.2.2 Competências 

A investigação mostra que se o ensino estiver orientado para ajudar os alunos a desenvolver 

competências que ainda não possuem, mas que são capazes de alcançar (Reigosa & Jiménez-

Aleixandre, 2001), mais facilmente vão desenvolvendo a sua aprendizagem. Baseando-se em 

Vygotsky, estes autores fazem a distinção entre o nível efectivo de desenvolvimento 

intelectual dos alunos (desenvolvimento das funções mentais no momento) e o nível potencial 

(desenvolvimento que pode ser alcançado com a devida supervisão). Torna-se assim patente a 

importância de desenvolver tarefas relevantes a este nível e estas serem devidamente 

mediadas (conforme se referiu na secção 2.2).  

Situações 
físicas 
relevantes 
Problemas 
Recursos 

Desenvolvimento 
de: 

Competências 
Conhecimentos 

Atitudes 
 

Saberes dos 
alunos Mediação 

Tarefas  
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Como refere Perrenoud (2003), usualmente na escola trabalham-se mais as capacidades do 

que as competências, estando os alunos habituados a ser avaliados sobre os saber-fazer, 

trabalhados metodicamente durante as aulas. Muitas vezes os alunos retêm os saberes sem 

contextualização. Mas o tratamento de situações complexas reais (ou simuladas) cria uma 

exigência suplementar que (como alerta o mesmo autor) podem funcionar como handicaps, 

para os quais alunos e professores têm de estar preparados.  

Assim, de forma a potenciar a eficácia da aprendizagem, um dos primeiros passos a tomar 

no desenvolvimento de uma situação formativa será, dentro dos objectivos de aprendizagem 

que se pretendem alcançar, identificar as competências que se pretendem desenvolver (Lopes, 

2004) para de seguida, partindo dos conhecimentos que os alunos possuem, conseguir 

desenvolver tarefas adequadas para as conseguir trabalhar. 

2.3.2.3 Conhecimentos anteriores  

Segundo Lopes (2004), o currículo e o desenho das situações formativas deverão ser 

desenvolvidos a partir dos conhecimentos anteriores dos alunos: ora por se tratar de assuntos 

que os alunos já dominam, ora por se tratar de assuntos que os alunos não têm bases para 

conseguir desenvolver com sucesso atempadamente. Se os alunos não tiverem condições 

empíricas para realizar uma tarefa, ou seja, não tiverem conhecimentos, capacidades e 

competências suficientes para a resolver, ela não poderá cumprir o seu objectivo. A 

investigação mostra que para potenciar a aprendizagem, as tarefas devem ser desenhadas de 

acordo com os conhecimentos dos alunos e aqueles que conseguem alcançar (Lopes, 2004).  

Assim, se o professor fizer um esforço consciente de mobilizar os saberes anteriores dos 

alunos, pode ajudá-los a evoluir para os tornar nos seus novos saberes disponíveis. Desta 

forma, pode-se também mais facilmente identificar lacunas ou problemas pontuais de forma a 

facilitar a gestão curricular e actuar em tempo útil.  

Outra noção importante que se deve ter em conta é que a concepção, por vezes errada, que 

os alunos trazem de determinados assuntos pode dificultar a aprendizagem se não for 

discutida (Halloun & Hestenes, 1985; Lopes, 2004; Mestre, 2001; Redish, 1994). Por outro 

lado, quando os conhecimentos dos alunos se traduzem em experiências de vida profissionais 

ou outros conhecimentos tácitos podem, sempre que possível, ser explorados como uma mais-

valia. 
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2.3.2.4 Contextualização  

Uma das formas mais motivantes para o aluno desenvolver as suas aprendizagens é 

percebendo desde logo a sua razão de ser. Se a aprendizagem for contextualizada, e aplicada 

aos interesses da comunidade a que se dirige, este objectivo pode ser mais facilmente 

atingido.  

Muitos são os autores que têm vindo a explorar a contextualização do ensino e a defendê-

la em prol de boas aprendizagens (Cravino, 2004; Duit, Mikelskis-Seifert, & Wodzinski, 

2007; Hill & Smith, 2005; Lopes, 2004; Park & Lee, 2004). 

Se os conteúdos forem desenvolvidos a partir de situações contextualizadas (reais, 

hipotéticas, simuladas, ou outras) dentro das particularidades e interesses da comunidade de 

ensino, fornece-lhes a coerência que necessitam e tornam os objectos de aprendizagem mais 

claros e motivantes (Cravino, 2004; Stinner, 1994). Evita-se assim abordagens muito 

generalistas, dando, por vezes, mais ênfase a métodos matemáticos (que os alunos ainda não 

dominam), descurando os conceitos e sua interligação (Cravino, 2004; Lopes, 2004; Mestre, 

2001; Redish & Steinberg, 1999; Silva, 1999; Stinner, 1994). Este ponto representa uma 

mais-valia no Ensino Superior Politécnico, uma vez que é, por excelência, um ensino 

vocacionado ao reconhecimento de saberes e competências profissionais e sua integração na 

comunidade envolvente (Simão, et al., 2002).  

 

A contextualização permite também estabelecer mais facilmente pontes entre o que os 

alunos já sabem (de forma tácita ou explícita) e aquilo que se pretende que desenvolvam, ou 

seja, podem ser formas práticas de colocar os alunos numa posição privilegiada de percepção 

da necessidade de mais conhecimento, antes deste começar a ser desenvolvido. Este 

envolvimento pode potenciar as aprendizagens que os alunos fazem, uma vez que a sua 

relevância se torna mais clara para eles. 

2.3.2.5 Gestão curricular 

A situação formativa, integrando todos os pontos anteriores em torno de objectivos de 

aprendizagem concretos que se pretendem desenvolver, facilita uma gestão curricular 

atempada (Lopes, 2004; Lopes, 2009; Lopes, et al., 2010), detectando mais facilmente algum 

passo que possa não se ter desenrolado da melhor forma, podendo ainda ser colmatado em 

tempo útil. 
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Existem algumas ferramentas web que permitem completar ou ajudar à gestão das 

aprendizagens (Novack, Patterson, Gavrin, & Christian, 1999; Toback, Mershin, & Novikova, 

2005; Trindade, Fiolhais, & Almeida, 2002). As plataformas de ensino à distância, de acesso 

gratuito, também facilitam as instituições de ensino e respectivos professores, proporcionando 

um melhor acompanhamento dos alunos para além das aulas. 

2.3.3 Abordagem didáctica dos temas 

A investigação aponta para um denominador comum que foi seguido neste trabalho: a 

participação activa dos alunos na sua aprendizagem. De seguida apresentam-se algumas 

abordagens que se encontram reportadas na literatura como tendo obtido resultados 

satisfatórios na aprendizagem dos alunos e que foram aplicadas e desenvolvidas neste 

trabalho. 

2.3.3.1 Ensino através do questionamento 

Ensino e Aprendizagem com os pares (Peer instruction/Peer learning) 

Mazur (1997) desenvolveu esta abordagem aplicando-a ao ensino de grandes audiências, 

típicas de aulas teóricas, fomentando a aprendizagem através de discussões entre os colegas 

próximos a cada um.  

O seu método envolvia lançar uma questão conceptual (de escolha múltipla), pedir aos 

alunos para pensarem individualmente e votarem, para ele avaliar o resultado (segundo ele, 

tipicamente um terço dos alunos deverá ter a resposta certa para que esta aprendizagem possa 

ser potenciada durante a discussão). De seguida, pedia aos alunos para discutirem entre eles, 

esforçando-se por convencer os colegas dos seus argumentos (como ele refere, mais 

facilmente um aluno que sabe a resposta certa consegue convencer um colega, do que ao 

contrário). Após alguns minutos pedia novamente para votarem. O que ele e outros autores 

constataram (ao longo de vários anos e inúmeros trabalhos publicados: Crouch e Mazur, 

2001; Crouch, Fagen, Callan, e Mazur, 2004; Fagen, Crouch e Mazur, 2002; Rosenberg, 

Lorenzo e Mazur, 2005, só para citar alguns), é que havia um ganho de aprendizagem entre 

esses dois momentos, o que significava que os alunos lucravam muito com estas discussões.  

Para estimular este tipo de aprendizagem nas aulas teóricas, Mazur (1997) desenvolveu 

questões conceptuais de escolha múltipla, em que algumas das opções eram as respostas mais 

comuns dos alunos (Halloun & Hestenes, 1985). Assim, através da primeira votação ele 

poderia imediatamente descobrir como estavam os seus alunos face ao objecto de ensino e 
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depois da segunda votação poderia decidir se podia avançar ou se teria de voltar atrás e 

colocar uma outra questão do mesmo tema, possivelmente um pouco mais fácil.  

Segundo explicam vários autores (o próprio Mazur, 1997, mas também Beatty, Gerace, 

Leonard, & Dufresne 2006; Meltzer, 2002), estas questões devem ser bem desenhadas e ter 

um objectivo didáctico explícito, de forma a poderem realmente avaliar o pretendido e ajudar 

os alunos a progredir na sua aprendizagem. 

O sistema de votação pode ir do simples levantar do braço, a cartões com letras ou cores, 

até sistemas mais sofisticados de votação automática (clickers) que têm a enorme vantagem 

de tratar automaticamente (e instantaneamente) os resultados e o professor conhecer 

imediatamente o estado de aprendizagem dos seus alunos e a sua evolução durante a aula.  

Karpicke e Roediger III (2008) chegaram mesmo à conclusão de que a aprendizagem se 

pode tornar mais duradoura se os alunos forem sujeitos a questionamentos sucessivos.  

 

Este tipo de aprendizagem com os pares pode também ser fomentado noutro tipo de aulas, 

desde que se permitam momentos de interacção entre os alunos. Alguns cientistas como 

Mazur (1997) ou Redish (2003) salientaram que uma das razões para o sucesso desta 

abordagem se prendia com o facto de muitas vezes os alunos explicarem melhor face às 

dúvidas dos colegas que os próprios professores por terem  passado por essas dificuldades há 

pouco tempo e conseguirem mais facilmente entendê-las. Como explica Redish (2003), por 

vezes alguns professores têm dificuldade em entender as dúvidas dos alunos, uma vez que há 

muito tempo que esse assunto passou a ser demasiado óbvio para eles.  

Discussões POE - Pensar, Observar e Explicar  

Este tipo de actividades coloca os alunos em situação de terem de pensar e prever o que vai 

acontecer, observar o que acontece e depois tentar explicar fisicamente o que viram, 

mobilizando o que aprenderam (White & Gunstone, 1992, e também Cravino, 2004; Kearney, 

2004; Lopes, 2004;). Também podem ser utilizadas para estimular a aprendizagem com os 

pares, estimulando a discussão entre colegas. Utilizando o mesmo princípio, Crouch, et al. 

(2004) também defendem a utilização de demonstrações em aula, em que solicitam uma 

previsão primeiro. 

2.3.3.2 Trabalho de projecto 

A aprendizagem por projecto proporciona um trabalho composto por diversas tarefas, 

normalmente crescendo relativamente ao nível de dificuldade (Hewton, 1975; Lopes, 2004). 
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Os alunos trabalham (usualmente) em grupo colaborativamente ou cooperativamente, 

mediados pelo professor, sendo estabelecidos pontos de contacto com metas intermédias 

previamente acordados e tornados claros. A apresentação do produto final pode ser oral ou 

escrita. Este tipo de trabalho permite ainda desenvolver outro tipo de competências, como por 

exemplo, autonomia, criatividade, ou competências sociais. 

Tem a enorme vantagem de poder ser facilmente contextualizado (Cravino, 2004; Lima, 

2005), podendo ser trabalhado em áreas mais próximas às da futura profissão, servindo como 

um incentivo para a disciplina e até de motivação dos alunos para o próprio curso. 

2.3.3.3 Problemas abertos 

Na verdade “não é pelo simples facto dos alunos realizarem 1000 problemas de física que 

ficarão realmente a perceber física”, como relatam Kim e Pak (2002), referindo-se aos 

clássicos exercícios tipo fim de capítulo dos manuais. Como expõem, não é dessa forma que 

os alunos usualmente ultrapassam as suas dificuldades de compreensão conceptual. Estas 

dificuldades podem de facto condicionar a aprendizagem (Reigosa & Jiménez-Aleixandre, 

2001; Toulmin, 1972). Gil-Pérez, et al. (1999) defendem que as aprendizagens experimentais 

ou de problemas seja feita simultaneamente à aprendizagem conceptual, tentando trabalhar 

situações problemáticas de uma forma aberta, com o objectivo de colocar o aluno perante uma 

prática epistémica e não o simples cálculo através de fórmulas conhecidas (Lopes, 2004). 

Podemos encontrar exemplos de problemas abertos em publicações de alguns autores como 

Gil-Pérez, et al. (1999), Gil-Pérez, et al. (1993), ou Lopes (2004), onde se torna claro que este 

tipo de problemas abrange o trabalho metódico dos exercícios clássicos, mas tem também a 

parte de interpretação e mobilização dos saberes adequados, estimulando o desenvolvimento 

de uma aprendizagem mais significativa. 

2.3.3.4 Problemas experimentais 

Muitos autores têm chamado a atenção para a importância que o trabalho experimental pode 

ter na aprendizagem dos alunos (Cachapuz, Malaquias, Martins, Thomaz, & Vasconcelos, 

1989; Hart, Mulhall, Berry, Loughran, & Gunstone, 2000). No entanto por vezes ele encontra-

se reduzido a uma série de instruções que os alunos acabam por realizar de forma quase 

mecânica (Lopes, 2004), sem sequer estabelecerem, de uma forma consciente, a ligação aos 

saberes em desenvolvimento. Mas a investigação mostra que se os alunos forem colocados 

perante um problema que têm de resolver experimentalmente, sem indicações tipo receita, o 

trabalho efectuado poderá contribuir para a mobilização dos conceitos relevantes, sua 
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interligação e aplicação, para além de poderem ainda trabalhar outro tipo de competências 

eficazmente, como por exemplo, os procedimentos e cuidados laboratoriais necessários 

(Myers & Burgess, 2003; Neumann & Welzel, 2007). 

2.3.4 Desenho das Tarefas  

A investigação aponta algumas características importantes a ter em conta no desenho das 

tarefas (já referidas nos pontos anteriores): serem contextualizadas, conseguirem a 

mobilização dos conhecimentos anteriores e trabalharem o desenvolvimento de competências.  

Por outro lado, é necessário encontrar o equilíbrio entre tarefas muito complicadas e 

tarefas muito fáceis, pois ambas são desmotivantes para os alunos, o mesmo acontecendo se o 

ritmo de trabalho for demasiado intenso (Chang & Bell, 2002).  

O tipo de tarefas deve ser variado para ir de encontro aos vários estilos de aprendizagem 

dos alunos (Felder & Silverman, 1988) e em quantidade suficiente para promover um 

crescimento sustentado das aprendizagens e permitir maturação e desenvolvimento de 

competências.  

Se os alunos compreenderem a importância que as tarefas propostas tomam para o alcance 

dos objectivos de aprendizagem delineados (através da mediação adequada do professor), 

mais facilmente se envolverão nelas; daí ser muito importante explicitá-lo, tornando os seus 

objectivos claros desde o início (Biggs, 1999).  

2.3.5 Desenho da Mediação 

O passo seguinte será o desenho da mediação para a sala de aula, ou seja, idealizar formas de 

conseguir colocar em acção o planeamento do ensino utilizando os recursos disponíveis 

(tempo, tipo de aulas, material, ou outros recursos), diversificando-o sempre que possível, de 

maneira a ir de encontro a vários estilos de aprendizagem dos alunos (Kolb, 1976; Felder & 

Steinberg, 1998). 

Além das tarefas propostas aos alunos deverem ser cuidadosamente escolhidas para que 

possam servir o propósito de proporcionar aprendizagens de qualidade, facilitar a conexão 

com os saberes anteriores, mobilizar conhecimentos relevantes, estimular a ligação entre 

conceitos e potenciar novas aprendizagens (Felder, et al., 2000; Lopes, 2004; Smits, Boon, 

Sluijsmans, & Gog, 2008), elas devem ser apresentadas (aos alunos) de forma adequada, para 

que possam estimular, potenciar aprendizagens de qualidade.  



23 

Como se pretende que os alunos desenvolvam competências, a investigação aponta para 

que este objectivo pode ser mais facilmente alcançado se os alunos tiverem alguma autonomia 

no seu trabalho (Lopes, 2004), mobilizando e identificando a pertinência do que aprenderam, 

partindo deles as iniciativas para tentar resolver as situações-problema. O professor torna-se 

num facilitador do processo, podendo fornecer informação acerca dos sucessivos progressos. 

Por outro lado, o professor deverá estar atento a sinais de dificuldades: situações que os 

alunos não consigam ultrapassar de todo e/ou sinais de desmotivação.  

Este equilíbrio não é fácil e por esta razão deverão ser dadas algumas indicações no 

desenho curricular acerca do tipo de mediação aconselhada (Lopes, 2004; Lopes, Viegas, & 

Cravino, 2009; Lopes, et al., 2010), nomeadamente acerca do trabalho real que devem pedir 

dos alunos (promover que os alunos interpretem autonomamente as situações e mobilizem os 

conhecimentos adequados), do tipo de ambiente que devem proporcionar em sala de aula 

(fomentar que discutam e trabalhem em grupo, valorizando a opinião de todos e defendam as 

suas ideias), ou do acompanhamento das aprendizagens que devem providenciar dentro e fora 

das aulas (para que o aluno possa potenciar a sua aprendizagem, a investigação mostra que é 

importante que tenha acesso regular à sua performance através de feedback do professor 

relativo ao trabalho realizado ou mesmo resultados de autoavaliação). 

2.4 Práticas de ensino  

Embora em menor número, existem também muitos estudos fundamentados teoricamente, 

acerca de práticas de ensino efectivas, ou seja, sobre os constrangimentos ou sucessos que os 

desenhos curriculares obtiveram em sala de aula.  

Vários estudos sobre experiências de ensino activo reportam efeitos benéficos nos 

resultados escolares dos alunos, seu comportamento e/ou motivação (por exemplo Dijk & 

Jochems, 2002; Redish & Smith, 2008). Tiberghien e Buty (2007) chamam a atenção que 

embora grande parte dos estudos se reporte a escalas macro (meses) ou meso (minutos), teria 

toda a relevância existirem mais estudos que analisassem a prática de ensino numa escala 

micro (segundos), ou seja a nível da interacção entre os alunos e destes com o professor.  

Este trabalho pretende analisar não só como se processa a prática de ensino face ao que 

foi desenhado, mas também os resultados que essas práticas efectivas de ensino alcançam. 

Assim revemos o que na literatura é referido quanto à mediação do professor em sala de aula, 

quanto à avaliação e feedback, e também quanto às práticas dos alunos. 
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2.4.1 Mediação do Professor em Sala de Aula 

Como já foi referido, a aprendizagem do aluno não depende somente da qualidade das 

sequências de aprendizagem proporcionadas, mas também da forma como as questões, 

exposições, debates, problemas ou projectos são apresentados pelos professores e 

seguidamente trabalhados e discutidos pelos alunos e professor (Leach & Scott, 2003). 

O aspecto social da aprendizagem foi realçado na obra de Vygotsky (1978). Segundo Moll 

(2002), esta sua obra editada postumamente, coincidiu com a diversidade cultural nas escolas 

e consequente crise da educação, tendo despertado a receptividade numa nova geração de 

leitores quanto à perspectiva deste autor. Em particular das suas ideias acerca do potencial de 

aprendizagem de cada aluno e a forma como estava dependente dos outros. A ideia de 

mediação de Vygotsky (1978) comporta três aspectos que se complementam: a actividade que 

um aluno consegue fazer individualmente, a interacção que estabelece com outros e a 

linguagem utilizada. Os três aspectos vão afectar o desenvolvimento do aluno. Considera 

existir uma zona vizinha ao estado efectivo de desenvolvimento de cada um que consegue ser 

alcançada através de interacção com os outros (zona de desenvolvimento proximal). Poderá 

então ser esse um dos papéis fundamentais de um professor, o de conseguir através de 

mediação adequada ajudar os alunos a desenvolver essas aprendizagens possíveis de realizar.  

Segundo Lopes, et al. (2008a) entende-se por mediação do professor em sala de aula todos 

os actos que este toma no sentido de facilitar a aprendizagem do aluno (subentendendo que 

esta será sempre a intenção do professor). Facilitar a aprendizagem do aluno não significa 

trabalhar por ele, muito pelo contrário (Felder, 2004; Mazur, 1997; Redish & Steinberg, 

1999). Haverá no entanto mediações melhor sucedidas face ao objectivo dos alunos 

conseguirem desenvolver aprendizagens de qualidade. Isto poderá estar dependente do 

esforço do professor, ser melhor estruturado (ainda que intuitivamente) e fundamentado 

didacticamente, levando à tomada de acções que facilitem e promovam uma evolução real dos 

alunos. 

No decorrer de uma disciplina, embora a mediação possa ter linhas orientadoras descritas 

no desenho curricular, dentro da aula cada professor, mediante a sua experiência, empatia 

com os alunos, interpretação que faz do currículo ou visão pessoal da didáctica, dá sempre 

uma marca pessoal à forma como esta decorre e forçosamente à forma como potencia a 

aprendizagem dos alunos (Lopes, et al., 2008a).  

Muitos são os autores que têm tentado realçar vários aspectos da mediação do professor 

em sala de aula, entre os quais se encontram a utilização de interacção e diálogo (Dufresne, 
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Gerace, Leonard, Mestre, & Wenk, 1996; Polman & Pea, 2001; Scott, et al., 2006), 

argumentação (Jiménez-Aleixandre, 2002; Simon, Erduran & Osborne, 2006), a 

contextualização do ensino e das aulas (Cravino, 2004; Duit, et al., 2007; Lopes, 2004; 

Stinner, 1994), potenciar um envolvimento produtivo na disciplina (Engle & Conant, 2002) e 

a autonomia (Pea, 2004), o ambiente criado (Meltzer & Manivannan, 2002), a avaliação e 

feedback das aprendizagens (Black & William, 1998; Dufresne & Gerace, 2004; Etkina, 

2002; Gibbs, 2003), só para mencionar alguns.  

Mais recentemente no projecto de investigação acerca da mediação em aulas de ciências, 

sob a supervisão do Doutor Bernardino Lopes (Projecto PTDC/CED/66699/2006, “Guiding 

principles and tools for fostering teacher mediation in Physical Sciences’ classes”), tem sido 

feito um esforço de estudar a mediação de forma mais abrangente (Lopes, et al., 2008a; 

Lopes, et al., 2008b; Lopes, et al, 2010; Viegas, Lopes, & Cravino, 2008), estudando 

paralelamente vários aspectos da mediação dos professores em sala de aula.  

Neste capítulo não se pretende expor exaustivamente todas as componentes da mediação 

em sala de aula, mas apenas fundamentar teoricamente, mediante uma revisão de literatura, as 

componentes da mediação sobre as quais o trabalho se debruça. Estas componentes foram 

escolhidas, não por serem as mais importantes mas por se terem considerado as mais 

pertinentes de serem analisadas neste trabalho. 

2.4.1.1 Ambiente em sala de aula e envolvimento dos alunos  

O ambiente em sala de aula poderá condicionar a forma como os alunos trabalham e 

consequentemente a forma como fazem as suas aprendizagens. Como refere Redish (2003), 

um ambiente social de aprendizagem em que os alunos se sentem à vontade para expor o seu 

ponto de vista e têm oportunidade de discutir ideias entre eles e com o professor, contribui 

para o seu envolvimento e motivação e afecta a forma como os alunos constroem o 

conhecimento e desenvolvem competências (Engle & Conant, 2002). Assim, além de 

poderem ser dadas indicações no desenho curricular acerca da mediação planeada (trabalho 

em grupo, discussões com a turma, trabalho de projecto, etc.), se o professor fizer um esforço 

para que o ambiente criado (em sala de aula) seja salutar, valorizando a opinião de todos, ou 

seja, dando aos alunos o estatuto de sujeitos epistémicos (“o aluno não é um objecto que o 

professor toma para ensinar”, Lopes, 2004) a investigação indica que se poderá potenciar 

verdadeiramente o trabalho e envolvimento dos alunos.  
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A investigação mostra ainda que o cuidado em variar o ritmo da aula, intercalando 

momentos de discussão com momentos de trabalho autónomo (não necessariamente 

individual), ou momentos mais expositivos, potencia a atenção dos alunos. 

2.4.1.2 Trabalho pedido aos alunos e práticas epistémicas 

Outro facto que tem sido apontado na literatura é o cuidado especial na forma como se 

apresentam as tarefas aos alunos. A mediação utilizada poderá ser condicionante do trabalho 

real que o aluno poderá realizar (Lopes, et al., 2008a). Embora possa parecer estranho, a 

maior dificuldade do professor “é resistir à tentação de explicar logo o melhor caminho a 

seguir para evitar complicações…” (Mason, 2002). Mas o professor não deve substituir o 

aluno no seu trabalho (Redish & Steinberg, 1999), pois ao fazer todo o trabalho pelo aluno, de 

facto, o professor não o está a ajudar a evoluir. Assim, se além das tarefas propostas serem 

cuidadosamente desenhadas de forma a poderem promover práticas epistémicas (práticas 

científicas que promovam a construção do conhecimento), houver um esforço por parte do 

professor em sala de aula em facilitar a ligação com os saberes anteriores e ajudar a estruturar 

os conhecimentos dos alunos e a terem uma atitude reflexiva, poder-se-ão potenciar 

aprendizagens significativas (Lopes, 2004; Lopes, et al., 2008a; Trigwell, et al., 1999). Para 

facilitar esta tarefa em sala de aula o professor pode estimular os alunos a questionarem-se, 

preverem situações, experimentarem, tentarem construir explicações baseadas no que 

aprenderam e só após estas fases, explorá-las em conjunto. 

Assim, a investigação mostra que se nas aulas o professor solicitar este trabalho real aos 

alunos e permitir que ultrapassem por eles as dificuldades naturais, através de uma mediação 

cuidadosa, não se substituindo ao trabalho do aluno, mas por outro lado, dando estímulo 

suficiente de forma ao aluno não desistir, os alunos poderão desenvolver melhores 

aprendizagens. 

2.4.1.3 Contextualização na sala de aula 

Se para além da contextualização inerente no desenho das tarefas o professor, ao longo da sua 

mediação com os alunos, tiver o cuidado de não as descontextualizar e permitir que os alunos 

as possam trabalhar livremente, fazendo ligações com os seus saberes e experiências, o 

conhecimento que se quer desenvolver poderá ganhar maior pertinência, clarificando a sua 

aplicação e utilidade futura (Stinner, 1994).  

A investigação mostra que uma forma eficaz de o fazer será não apresentar as tarefas de 

uma forma abstracta. Sempre que possível e relevante, o professor pode aprofundar essa 
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contextualização inicial, estabelecendo ligações ao dia-a-dia ou a situações profissionais 

futuras dos alunos. Se as tarefas surgirem da exploração de situações profissionais reais ou 

simuladas (Lopes, 2004) mais facilmente se poderá captar a atenção dos alunos para os 

conhecimentos que se pretendem ver desenvolvidos.  

2.4.2 Avaliação e Feedback 

A importância que a avaliação pode tomar na aprendizagem dos alunos tem vindo a ser 

realçada por inúmeros autores (Brown, Bull & Pendlebury, 1997; Biggs, 1999; Gibbs, 2003). 

A princípio, nesta consciencialização, estava subjacente a ideia de avaliação no final do 

processo: os alunos tenderiam a desenvolver o que iria sair no exame, havendo mesmo quem 

defendesse que essa avaliação influenciava mais a aprendizagem, do que o ensino 

propriamente dito. A literatura tem vindo a alargar a perspectiva da influência da avaliação na 

aprendizagem dos alunos ao entendê-la não apenas como atestadora dos seus conhecimentos, 

mas também como ferramenta de estudo para melhor desenvolverem as suas aprendizagens 

(Christoforou & Yigit, 2008; Dufresne & Gerace, 2004; Lopes, 2004; Roldão, 2003). 

 

A função da avaliação pode ser certificadora ou formativa. Embora a avaliação 

subentenda uma recolha de informação que permita a sua análise e respectiva valoração sobre 

o trabalho do aluno (Drufesne & Gerace, 2004; Lopes, 2004), esta valoração pode ter 

características formadoras – dando feedback ao aluno do trabalho efectuado, permitindo a 

evolução da sua aprendizagem (Black & William, 1998; Lopes, 2004; Mestre, 2001; Redish, 

1994; Roldão, 2003) ou características certificadoras – servindo para certificar as 

aprendizagens dos alunos, podendo ser utilizada como autoavaliação. 

Se parte das tarefas tiver um carácter formador (Dufresne & Gerace, 2004), avaliando 

principalmente a participação e empenho (Mazur, 1997; Roldão, 2003), poder-se-á estimular a 

participação de todos. Os alunos poderão sentir-se mais à vontade para participarem nas 

tarefas sem medo de “errar”, funcionando como mais uma ferramenta de estudo. Caberá ao 

professor, através de mediação adequada, tornar clara para os alunos a ponte entre o que se 

quer desenvolver e o que vai ser avaliado, motivá-los a participarem e a cumprirem essas 

etapas. A investigação mostra que sendo esta participação estimulada e bem conseguida pelos 

professores, ela será promotora de melhores aprendizagens que levarão também a melhores 

resultados finais no momento da avaliação somativa (Gibbs, 2003). 
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Os instrumentos utilizados para a avaliação podem ser variados: observação, participação 

oral, questões escritas, montagens experimentais, trabalhos de desenvolvimento, entre outros. 

Tendo características diversificadas a avaliação poderá incitar ao desenvolvimento de 

competências variadas, conhecimentos e atitudes (Roldão, 2003; Lopes, 2004). Assim, é 

amplamente reconhecido o papel fundamental que a avaliação tem no trabalho efectivo que os 

alunos se sentem compelidos a desenvolver. Para majorar a possibilidade de alcance dos 

objectivos de aprendizagem, vários autores (como Biggs, 1999; Roldão, 2003 ou Lopes, 2004, 

por exemplo) defendem que a avaliação além de ser conhecida de todos desde o início, deve 

estar em harmonia com o que se quer desenvolver.  

O tipo de avaliação pode ainda ser distinguido entre avaliação somativa, quando se trata 

de uma análise no final de um processo, ou contínua, quando é realizada ao longo do 

processo.  

Na literatura encontram-se chamadas de atenção ao cariz integrador que a avaliação 

deverá possuir (que a avaliação contínua poderá não permitir, se for constituída simplesmente 

por partições) para permitir desenvolver aprendizagens de qualidade.  

Vários trabalhos, no âmbito do Ensino Superior dão conta não só da importância do 

trabalho contínuo dos alunos (e respectiva avaliação integradora) para o desenvolvimento de 

competências e consequente sucesso académico (Christoforou & Yigit, 2008; Gibbs, 2003; 

Lopes, 2004; Redish, 2003), mas também da importância do feedback como uma das 

influências mais poderosas sobre os resultados de aprendizagem dos alunos (Gibbs, 2003; 

Hattie & Timperley, 2007), uma vez que permitem oportunidade dos alunos evoluírem na sua 

aprendizagem em tempo útil. 

Estes estudos apontam que para apoiar a aprendizagem, o feedback deverá ser atempado e 

relevante para o aluno de forma a ajudá-lo a percorrer o que lhe falta para atingir os 

objectivos delineados (Hattie & Timperley, 2007), não se limitando à indicação da nota 

obtida, nem tão pouco uma resposta comum a todos os alunos com a solução do professor 

(Felder, et al., 2000; Lopes, 2004). Outros trabalhos (Goodman & Wood, 2004) chamam à 

atenção de que o aumento de especificidade no feedback pode ser benéfico para o 

desempenho do aluno a curto prazo mas poderá condicionar um desempenho autónomo a 

longo prazo, se este for simplesmente direccionado aos erros específicos dos alunos. Em todo 

o caso, o feedback, como consequência directa do trabalho do aluno, tornar-se-á sempre numa 

potente ferramenta para o desenvolvimento da sua aprendizagem. 

Vários autores, entre os quais Gibbs (2003), referem o feedback como uma das variáveis 

com maior impacte no progresso e resultados obtidos pelos alunos. O aluno, conhecendo 
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atempadamente o estado da sua aprendizagem, mais facilmente pode ser impulsionado para 

novas etapas. Nesta perspectiva o feedback não deverá ser uma substituição ao trabalho do 

aluno, mas sim uma achega pertinente face ao trabalho já desenvolvido, que o auxilie a 

(re)tomar um rumo face aos objectivos de aprendizagem previamente estabelecidos ou frise 

que metas já alcançou e quais ainda não foram ultrapassadas (Hattie & Timperley, 2007). 

Segundo estes autores, o feedback deverá fornecer ao aluno informação acerca das suas 

aprendizagens: em que sentido vão, como vão e para onde devem prosseguir, com vista a 

reduzir a possível diferença entre o que foi percebido e aquilo que se pretende que seja 

percebido. Pode, segundo estes autores, ser realizado a vários níveis, relativamente: ao 

cumprimento de uma tarefa (o mais comum); ao processo e estratégias utilizadas pelo aluno 

para a resolução da tarefa (forma como o aluno está a fazer essas aprendizagens – de forma 

superficial ou profunda); à sua auto-regulação (autonomia, disciplina e forma como se 

empenha e age face ao que é proposto, potenciando a sua autoavaliação); ou ainda, ao aluno 

como pessoa (não meros elogios, mas comentários assertivos relacionados com o seu 

desempenho, poderão potenciar melhorias no envolvimento, empenho ou auto eficácia, ou 

seja, da percepção das suas próprias capacidades – acreditar que são capazes). Outros autores 

defendem que deve ser personalizado (Felder, et al., 2000; Redish, 2003), ou seja, o aluno 

sentir o professor preocupado com a sua aprendizagem particular, pode levá-lo a tornar-se 

mais empenhado na execução das tarefas e no seu desenvolvimento académico.  

Gibbs (2003) refere que muitos alunos tendem a dar relevância ao feedback apenas se 

este os ajudar nas tarefas seguintes, daí a grande importância das tarefas serem relevantes e 

alinhadas para o desenvolvimento de competências, caso contrário, poderão não se repercutir 

em melhorias de aprendizagem. Este autor frisa a necessidade dos alunos não se limitarem a 

receber e ler o feedback, mas sim utilizá-lo para melhorarem as aprendizagens, chamando-lhe 

mesmo de “feedforward”, em vez de “feedback”. 

Por outro lado, é uma forma do próprio professor, tendo informação das aprendizagens 

dos alunos, ter feedback de como está a decorrer o ensino e poder actuar adequada e 

atempadamente (Lopes, 2004; Roldão, 2003). 

2.4.3 Práticas dos alunos 

Embora os alunos tenham diferentes estilos de aprendizagem, existe um consenso na 

comunidade científica de que a maioria dos alunos consegue desenvolver melhor as suas 

aprendizagens se estiverem inseridos num ambiente de aprendizagem social em que 

interagem com os colegas, os professores e o meio. 
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2.4.3.1 Práticas de estudo 

Muitos alunos adoptam abordagens à sua prática de estudo orientadas para a reprodutibilidade 

(com vista simplesmente ao resultado) e não para a compreensão e evolução do conhecimento 

(Prosser, Ramsden, Trigwell, & Martin, 2003). Segundo Trigwell, et al. (1999) a abordagem 

que os alunos tomam na sua prática de estudo está intimamente ligada com a abordagem 

realizada pelos professores durante o ensino. Será então muito importante que desde o início 

da sua formação académica o aluno seja confrontado não com a necessidade de coleccionar 

saberes (típica de uma aprendizagem superficial, segundo Marton e Säljö, 1976), mas sim de 

(re)construir o seu conhecimento, interligando os conceitos e sendo capaz de os utilizar em 

situações distintas de forma eficaz e relevante (própria de uma aprendizagem mais profunda) 

(Streveler, Litzinger, Miller, & Steif, 2008). Em cursos de engenharia os respectivos 

licenciados usarão na sua profissão situações físicas variadas e por isso esta motivação poderá 

ser o motor durante a sua formação.  

Para a orientação de boas práticas de estudo, não só o tipo de avaliação deve ser variado e 

alinhado com este propósito, como a mediação do professor será determinante, uma vez que 

este caminho não é o escolhido de forma natural pela maior parte dos alunos. No entanto se o 

objectivo for aprender e não simplesmente “ficar aprovado”, terá de certo muitas mais-valias. 

Há então a necessidade de progressivamente ajudar os alunos a abandonar a motivação 

extrínseca (de apenas ter aprovação à disciplina) e desenvolver uma motivação intrínseca de 

aprender física, porque ela lhes vai ser útil e essencial na sua futura profissão. 

2.4.3.2 Práticas de trabalho em sala de aula 

Embora os alunos estejam mais habituados a aulas expositivas nas quais têm um papel 

passivo e por vezes reagirem negativamente a práticas em que passam a ser activamente 

responsáveis pela sua aprendizagem e em que têm maior quantidade de trabalho a 

desenvolver (Chang & Bell, 2002; Crouch & Mazur, 2001), a maior parte dos alunos depressa 

percebe as suas vantagens.  

Aprendizagem colaborativa e cooperativa 

Embora se encontrem autores com ideias um pouco diferentes entre si acerca destas formas de 

aprendizagem (colaborativa e cooperativa), como explica Dillenbourg (1999), existem muitos 

investigadores que têm dado provas delas serem produtivas para os alunos em variados 

contextos de ensino, entre os quais Felder e Brent (2007), Heller, et al. (1992), Johnson, 

Johnson e Smith, (1991), Mazur (1997), este último precisamente na área da engenharia. 
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É consensual que na aprendizagem cooperativa os alunos trabalham em grupos, em tarefas 

distribuídas (no sentido mais tradicional de cooperação), sob a direcção de um monitor e na 

aprendizagem colaborativa os alunos (que têm diferentes níveis de desempenho) trabalham 

juntos em grupos pequenos, com um objectivo (tarefa) comum, com o intuito de aprenderem 

algo em conjunto (Dillenbourg, 1999).  

Na aprendizagem colaborativa, os alunos podem ser responsabilizados pela aprendizagem 

dos outros, assim como da própria, de tal modo que o sucesso de um aluno ajuda os outros a 

terem sucesso (assim como ao contrário, daí o imperativo dos alunos colaborarem 

efectivamente entre si).  

A troca de ideias entre os alunos de cada grupo não só aumenta o interesse como promove 

o espírito crítico (Gokhale, 1995). 

2.5 Reflexão sobre as práticas de ensino 

Como desafiava Redish (1994) porque não tratar o ensino como um problema científico e 

fazer investigação sobre ele? Assume-se assim a investigação sobre o ensino como base 

indispensável para o aperfeiçoar (Díaz, 1999).  

A reflexão sobre as mais-valias e/ou problemas detectados durante a prática de ensino e a 

sua análise como assunto de investigação, constitui o terceiro e último estudo neste trabalho. 

Muitos são os autores que defendem esta reflexão como essencial para uma evolução 

fundamentada e contextualizada das práticas de ensino (Mason, 2002; Ramsden, 1992). 

Deste modo, diferentes práticas de ensino podem ser melhor percepcionadas e melhor 

disseminadas, levando ao seu enriquecimento e aumento da qualidade das aprendizagens 

(Jenkins, 2000; Leach, et al., 2005; Lopes, 2004; McDermott, 2001; McDermott & Redish, 

1999; Mestre, 2001;Redish, 2000; Thacker, 2003, para citar só alguns). 

 

Com as reformas no Ensino Superior e os novos desafios que se colocam aos profissionais 

do futuro, as escolas começaram a preocupar-se mais com esta temática no sentido de permitir 

que os seus diplomados consigam de facto estar melhor preparados para enfrentar o mercado 

de trabalho, cada vez mais exigente.  

 

Ogborn (2005) defende que as modificações curriculares podem ser feitas de cima para 

baixo (dos especialistas para os professores) ou vice-versa (partindo dos professores e da sua 
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prática). Este autor defende que quando a essência da aula é modificada, os professores são 

levados a reinventar formas de explorar os assuntos. 

Mas Driel, Beijaard e Verloop (2001) chamam a atenção de que as reformas educativas 

podem não ser bem sucedidas se não houver o cuidado de envolver os professores, os seus 

conhecimentos práticos e as suas crenças. Para que as modificações sejam duradouras, a 

investigação aponta para a necessidade de formação ao longo de períodos alargados. Estes 

autores apontam as interacções com outros professores ou a investigação sobre educação 

como factores que poderão potenciar este envolvimento. Desta forma a reflexão sobre as 

práticas de ensino contribui também para uma melhor consciencialização da eficácia da 

prática de cada um e do subsequente desenvolvimento profissional. 

 

É muito comum encontrar professores que têm muito cuidado na preparação das suas 

aulas e materiais de apoio, explicam muito bem todos os assuntos nas aulas e têm de facto 

boas classificações por parte dos alunos na sua avaliação final, mas ao fazerem o trabalho 

todo pelos alunos (na melhor das intenções, provavelmente para lhes mostrar como é fácil), 

não estão na realidade a ajudar os alunos na sua construção do conhecimento científico. 

Assim, embora os alunos até compreendam o que lhes foi transmitido, mais tarde poderão 

sentir dificuldades em situações diferentes (Felder, 2004; Mazur, 1997; Redish & Steinberg, 

1999), o que denotará não ter sido aprendido. Por outro lado, alguns professores que querem 

que os seus alunos adoptem abordagens de aprendizagem profunda, inadvertidamente 

desencorajam-na, ao sujeitar os alunos apenas a tarefas didácticas metódicas, que os alunos 

conseguem realizar sem uma compreensão profunda dos conceitos (Ramsden, 1992). Estes 

dois exemplos podem ser elucidativos da importância da reflexão acerca do que realmente se 

passa em sala de aula (prática de ensino) e do trabalho que os alunos realizam (que poderá 

levar ao desenvolvimento da sua aprendizagem), no sentido de tentar melhorar o ensino e a 

aprendizagem. 

 

Como Leach e Scott (2003) diagnosticaram, são necessários trabalhos de investigação que 

proporcionem uma visão cada vez mais clara acerca das dificuldades sentidas pelos alunos, do 

tipo de erros que cometem, do tipo de explicações que dão ou dos problemas de comunicação 

que surgem, de forma a caracterizar melhor a forma como os alunos agem perante situações 

de aprendizagem em ciências. Para o conseguir realizar não basta analisar os resultados 

académicos obtidos, serão necessárias reflexões dos professores durante e após a sua prática. 
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Assim, não basta que os professores tentem aplicar o que vem descrito na literatura, há 

que fazer o exercício de reflectir sobre essa prática efectuada e a sua aplicabilidade real 

mediante os contextos sócio-culturais envolventes em cada caso (Light & Cox, 2001; Mason, 

2002; Ramsden, 1992), com vista a tornar este processo dinâmico e, como objectivado, 

conseguir que os alunos desenvolvam melhores aprendizagens. 

 

Da mesma forma que os professores devem tornar os seus alunos sujeitos epistémicos na 

construção dos conhecimentos académicos, também eles se devem tornar sujeitos epistémicos 

na construção de conhecimentos didácticos, não se restringindo à transmissão efectuada por 

outros autores, pois como ressalta Cachapuz, et al. (2001), a eficácia desse processo é pobre. 

O paralelismo com o que se pede aos alunos é notório. Assim, embora a transmissão de 

propostas de reformas curriculares e seus resultados sejam muito importantes para disseminar 

novos caminhos, há também a necessidade dos professores participarem na construção de 

novos currículos (Cachapuz, et al., 2001), adaptados às suas realidades, partilhando também 

eles a sua análise e crítica dos resultados.   

 

O que qualquer reflexão deverá ter em conta é que poderá ser necessário um período de 

readaptação, antes do desempenho dos alunos melhorar significativamente, sendo a mediação 

por parte dos professores essencial para a motivação e persistência dos alunos. Há autores 

(Kirshner, Sweller, & Clark, 2006) que alertam para o risco de alguns métodos de ensino 

activo poderem não ser eficazes caso a mediação dos professores não seja adequada, não 

permitindo ao aluno desenvolver a sua aprendizagem. Por outro lado, é descrito na literatura 

por vários autores (Chang, 2005; Crouch e Mazur, 2001, Fagen et al., 2002) que o professor 

não deve sentir-se desencorajado simplesmente por não obter resultados imediatos do seu 

esforço. Isto não significa que a prática adoptada não possa vir a ser frutuosa, pode é 

necessitar de aperfeiçoamentos para atingir o sucesso esperado. Como em tudo, a experiência 

acumulada para a maturação dos processos, é um factor que se deve ter em conta (Chang, 

2005), daí a importância das reflexões que o professor pode fazer acerca do impacte que a sua 

prática obtém junto dos seus alunos (Mason, 2002). 
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3 Apresentação do Estudo 

Ao longo deste capítulo descreve-se a intervenção curricular implementada incrementalmente 

ao longo de três anos sucessivos (2004/05; 2005/06 e 2006/07) em disciplinas de Física 

Introdutória do ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto, levando em conta uma 

revisão de literatura em Didáctica da Física (especialmente no ensino superior e sempre que 

possível dedicada ao contexto de alunos de engenharia) e a reflexão dos resultados obtidos da 

sucessiva aplicação de alguns factores de eficácia no contexto destes alunos de engenharia. A 

última intervenção foi realizada no segundo semestre de 2007/08, numa disciplina similar à 

antiga Física 2 mas já dentro da reforma de Bolonha, com o objectivo de estudar a mediação 

em acção (nas aulas teóricas). 

 

O universo de alunos em estudo refere-se apenas ao conjunto dos alunos diurnos, uma vez 

que os alunos nocturnos, em virtude da grande diferença existente na motivação, 

conhecimento tácito, empenho, maturidade, responsabilidade, mas também por vezes na 

diferente preparação científica anterior e tempo disponível, representam uma realidade 

merecedora de uma análise particular, que sai fora do âmbito deste trabalho. 

3.1 Problema e questões de investigação 

Com vista a melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de Física Introdutória nos diferentes 

Cursos do ISEP, foi estabelecido um protocolo de cooperação entre a escola e um Grupo de 

Consultoria constituído por 3 investigadores: Doutor J. Bernardino Lopes e Doutor J. Paulo 

Cravino (UTAD) e Doutor António A. Silva (ESE do Porto). Este protocolo decorreu no ano 

lectivo de 2004/05 e foi a génese do trabalho aqui apresentado. Ao longo deste projecto 

estiveram envolvidos vários professores do ISEP, entre os quais dois professores 

investigadores a iniciar os seus trabalhos de doutoramento na área da Didáctica. 

De acordo com as discussões promovidas no âmbito da consultoria e da revisão de 

literatura efectuada na época (Felder, Woods et al. 2000; Lopes, 2004; Mazur, 1997; Redish, 

2003; Silva, 1999), surgiram as primeiras ilações: dever-se-ia propiciar ambientes de 

aprendizagem socialmente activos, onde os alunos tivessem um papel dinâmico na construção 

e reconstrução dos seus próprios caminhos em direcção aos objectivos de aprendizagem 

delineados (Biggs, 1999).  
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O objectivo em vista prendia-se não só com uma melhoria dos resultados escolares dos 

alunos, mas também com a melhoria da sua satisfação e interesse relativamente às disciplinas 

de Física. Este facto relaciona-se com uma melhoria da percepção da importância destas 

disciplinas dentro de um curso de engenharia. Para mais facilmente conseguir envolver os 

alunos tentou implementar-se um ensino mais contextualizado (Cravino, 2004; Stinner, 1994; 

Redish, 2003). Uma vez dado este primeiro passo de tornar claro para os alunos a pertinência 

dos assuntos, tornar-se-ia mais fácil obter o envolvimento desejado e sem dúvida facilitaria a 

obtenção do desejado sucesso académico. 

 

O trabalho decorreu na era pré-implementação de Bolonha. Englobou duas disciplinas 

(Física 1 e Física 2) de Física introdutória nos 2 semestres do 1º ano do Curso de Engenharia 

Civil. 

O problema abordado foi, de que forma se poderiam melhorar as práticas dos professores 

e dos alunos com vista à obtenção de melhores resultados, tanto a nível de sucesso escolar, 

como a nível de competências desenvolvidas e satisfação de ambos, indo já de encontro às 

directrizes de Bolonha de aumentar a autonomia dos alunos no processo de aprendizagem. 

Uma vez que não se conseguiria fazer uma reforma curricular que assertivamente 

englobasse todos os aspectos apontados logo à partida, optou-se por ir modificando o 

currículo iterativamente. 

Houve a necessidade de perceber que modificações curriculares deviam ser levadas em 

conta, desenhar tarefas pertinentes que visassem o desenvolvimento dos objectivos de 

aprendizagem e desenhar a forma como se iriam implementar. De ano para ano foram-se 

introduzindo mais modificações, levando em conta não só a literatura como as reflexões sobre 

a prática até então efectuada.  

 

Este problema prático foi abordado como tal, e entretanto assumimo-lo como problema de 

investigação e passa a ter a seguinte formulação: que práticas dos professores promovem 

aprendizagens de qualidade, no âmbito de Física Introdutória num curso de engenharia, e que 

modificações curriculares iterativas, postas em prática em sala de aula se revelam produtivas 

(ou não) no sucesso didáctico das práticas e no sucesso académico dos alunos? 

 

Dividiu-se este problema em três partes que se complementam: 

Primeiro havia a necessidade de perceber até que ponto as modificações incrementais 

estavam a ter os efeitos desejados. Para isso compara-se o sucesso escolar em cada ano de 
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intervenção (2004/05; 2005/06 e 2006/07) utilizando como referência dados escolares dos três 

anos precedentes (2001/02; 2002/03 e 2003/04) cujo ensino era mais próximo do tradicional 

(expositivo). Havia também a preocupação de perceber o impacte que essas modificações 

estavam a ter a nível da satisfação dos alunos e dos professores.  

Por outro lado, o facto dos professores terem vivências diferentes e poderem fazer 

interpretações diferentes do desenho curricular apresentado, poderia levar à tomada de acções 

diferentes dentro da sala de aula. Não tendo os professores muita experiência neste tipo de 

aulas em que tinham de estimular um papel activo por parte dos alunos, havia a necessidade 

de conhecer o que na realidade os professores tinham implementado e perceber se as 

diferenças encontradas seriam relevantes a nível do sucesso escolar, desenvolvimento de 

competências e satisfação dos alunos. Nesse caso seria interessante perceber que traços de 

mediação tinham resultado na promoção das aprendizagens dos alunos. Este estudo realizou-

se no último ano de intervenção (2006/07). 

Por último, também se gostaria de perceber até que ponto a reflexão dos professores sobre 

a sua prática foi influenciando as modificações do currículo ao longo dos três anos, na 

tentativa de elucidar alterações úteis para melhorar o ensino e a aprendizagem aplicada a esta 

comunidade. Esta terceira questão serve de suporte às duas primeiras e analisa de que forma 

estas modificações, baseadas na reflexão da própria prática (assim como da prática de outros 

colegas), foram crescendo, dando suporte didáctico prático (e não simplesmente teórico) ao 

trabalho. 

 

Apresenta-se de seguida a formulação dessas questões de investigação: 

1. Qual é o papel das mudanças incrementais ao currículo no desenvolvimento de 

competências, conhecimentos e no envolvimento dos alunos na disciplina? 

 

2. Que repercussões terão diferentes mediações efectivadas em sala de aula (baseadas 

no mesmo currículo) nos resultados escolares, desenvolvimento de competências e 

envolvimento dos alunos? Que traços de mediação efectiva podem ajudar a 

desenvolver aprendizagens de maior qualidade? 

 

3. Como é que a reflexão sobre a prática em sala de aula pode ajudar o professor a 

modificar didacticamente o desenho curricular e a mediação efectiva de forma a 

melhorar o envolvimento e aprendizagem dos alunos?  
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A apresentação e análise dos dados foram agrupadas por Questão de Investigação. O 

primeiro estudo é apresentado no capítulo 4 e debruça-se sobre a análise e resultados da 

intervenção incremental, suas repercussões no currículo e na aprendizagem e satisfação dos 

alunos. O capítulo 5 é dedicado ao desenvolvimento do segundo estudo, onde se analisam e 

apresentam resultados sobre as diferentes interpretações e implementações em sala de aula do 

mesmo currículo (em 2006/07) por diferentes professores e que modificações se observam 

nos objectivos das tarefas e nos resultados de aprendizagem. Identificaram-se traços de 

mediação que se revelaram produtivos no desenvolvimento de competências. No terceiro 

estudo, capítulo 6, descreve-se de que forma as reflexões de um professor sobre a sua prática 

(e a dos colegas) foram levando a modificar o desenho das tarefas e da mediação proposta, 

agindo a nível curricular e também a nível da sua mediação efectiva junto dos alunos.  

3.2 Descrição do primeiro estudo 

O objectivo em vista era estudar, através de casos de investigação, de que forma as 

modificações incrementais baseadas na literatura eram usáveis na prática efectiva e quais as 

repercussões nos resultados encontrados, tanto a nível da percepção dos alunos, como dos 

seus resultados escolares e do desenvolvimento de competências. A escolha por este desenho 

de investigação (estudo de caso) prendeu-se com o facto de se pretender fazer a análise 

através de casos reais (Física 1 e Física 2, disciplinas de Física Introdutória, do 1º ano do 

Curso de Engenharia Civil do ISEP).  

Este estudo foi desenvolvido através de linhas orientadoras da investigação, sob a 

perspectiva apresentada por Cohen, Manion e Morrison (2007), livro cuja base serve de 

referência para toda esta secção. De seguida explicam-se as escolhas efectuadas assim como o 

respectivo desenho de investigação para responder à primeira questão de investigação. 

Pretendeu-se contribuir para o estudo do problema de investigação partindo de uma 

perspectiva empírica, analisando as constrições e/ou sucessos que os respectivos 

planeamentos de ensino, baseados na literatura e na experiência dos professores, iam obtendo 

na prática efectiva de sala de aula. Desta forma, como referem Cohen, et al. (2007) pôde-se 

obter perspectivas que não seriam possíveis numa simples análise numérica de resultados.  

Aliás, esta análise nem sempre comporta tratamentos numéricos, como explicam os 

mesmos autores e sempre que possível recorre-se à triangulação de resultados para reforçar a 

análise efectuada. Embora a complexidade dos casos seja elevada, uma vez que os contextos 

são únicos e dinâmicos, reportando as complexas interacções ou eventos que ocorreram na 
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realidade, esta via de investigação permite, segundo os autores, validar as conclusões de 

forma única. Baseadas em combinações de dados objectivos e subjectivos, mediante 

comparações de resultados em situações diferentes (anos anteriores, por exemplo), pode 

observar-se esses efeitos em contextos reais e inferir tendências de modificação a nível de 

desenvolvimento de aprendizagens, comportamentos ou percepções, estabelecendo 

correspondências entre causas e efeitos, identificando dificuldades, novos problemas, obtendo 

uma compreensão mais profunda da realidade. 

Como referem os mesmos autores, nem sempre os dados apresentados obedecem a 

critérios de representatividade, alguns dados singulares são incluídos por se considerarem 

relevantes para a caracterização do caso, tendo no entanto o cuidado de não deixar 

intencionalmente de parte quaisquer resultados que possam porventura divergir dos restantes. 

Segundo a classificação de Merriam (citada pelos autores), a investigação realizada é 

interpretativa, na medida em que se estabelecem categorias para analisar os dados. 

Todavia, como foi explicado na introdução, os casos estudados são exemplos, ainda que 

com contextos particulares, de uma realidade descrita na literatura. Por isso, os resultados são 

relevantes para a realidade que os casos representam.  

3.2.1 Desenho da investigação para responder à primeira questão 

Os casos estudados, no contexto particular do ISEP, dizem respeito a duas disciplinas de 

Física Introdutória, Física 1 e Física 2 (1º ano da licenciatura de Engenharia Civil, 1º e 2º 

semestre, respectivamente), disciplinas com cariz de uniformização a nível de conhecimentos 

e desenvolvimento de competências e atitudes basilares, podendo ser consideradas disciplinas 

semelhantes às encontradas a nível do primeiro ano em grande parte de outras escolas de 

engenharia (embora nem todas possam partilhar exactamente os mesmos conteúdos). Este 

facto poderá permitir inferir que as conclusões tiradas possam contribuir para formulações do 

conhecimento úteis para outros casos. 

Estas disciplinas, embora abordando conteúdos diferentes e com cargas horárias 

diferentes, passaram por um regime de modificações incrementais curriculares muito 

semelhantes. Este facto vem reforçar a representatividade da análise destes casos de 

investigação como disciplinas de Física Introdutória num curso de engenharia, desde que os 

objectivos de aprendizagem transversais sejam semelhantes.  
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O desenho da investigação envolveu acompanhar e promover modificações incrementais 

nos casos ao longo de três anos consecutivos, servindo os resultados e reflexões efectuadas 

em cada semestre para complementar o suporte teórico baseado na revisão de literatura que se 

foi adensando, com vista a promover no último ano de intervenção uma intervenção didáctica 

mais sustentada. 

O professor investigador, além de regente das disciplinas, foi professor nos diferentes 

tipos de aulas.  

É feita uma análise longitudinal ao longo de três anos consecutivos em cada um dos casos, 

embora o conjunto de alunos não tenha sido o mesmo. Os casos foram acompanhados durante 

este período de tempo, avaliando as modificações que foram ocorrendo e tendo como termo 

de comparação dados dos três anos anteriores, em que curricularmente não houve 

modificações. 

Assim, no ano lectivo de 2004/05 começou-se a aplicar e a testar algumas alterações 

pontuais ao currículo, visando a incorporação de alguns factores de eficácia identificados na 

literatura em Didáctica da Física, (Arons, 1997; Lopes, 2004; McDermott & Redish, 1999; 

Redish, 2003) e em contextos de engenharia (Felder, 2004; Felder, et al. 2000; Larkin-Hein & 

Budny, 2001).  

No ano lectivo seguinte (2005/06) foram realizados alguns ajustes e também a introdução 

de outras estratégias ainda não testadas.  

Em 2006/07 decorreu uma intervenção didáctica que visava incorporar as alterações 

anteriormente testadas com sucesso e integrá-las num currículo baseado em algumas situações 

formativas (Lopes, 2004). O ensino mais contextualizado e promotor da participação dos 

alunos, tinha como objectivo o desenvolvimento de competências variadas, conhecimentos e 

atitudes.  

 

O quadro apresentado na (Tabela 3.1) resume as modificações práticas que foram 

ocorrendo, assim como a caracterização do tipo de avaliação que foi acompanhando esta 

evolução, tanto ao longo do semestre, como no exame final (que foi sempre obrigatório). O 

ano 2003/04 aparece como exemplo do que acontecia antes da intervenção (nos anos 

anteriores, 2001/02 e 2002/03, os métodos foram semelhantes).  
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Tabela 3.1 Resumo das modificações gerais nas disciplinas ao longo dos semestres 

 Tipo de Aulas e 
Avaliação 

1º Semestre: Fis1  2º Semestre: Fis2 

20
03

 / 0
4 

  
T 1h+1h Aula essencialmente expositiva, no quadro 

TP 2h 

Resolução de exercícios (académicos) no 

quadro pelo professor ou por alunos 

3 mini-testes 

Resolução de exercícios (académicos) no 

quadro pelo professor ou por alunos 

4 mini-testes 

Lab 

 
2h 

Teste sobre Incertezas individual 

Experiências com guião/Relatórios em grupo 

 

Avaliação 

frequência 30%Lab. +15% mini-testes 30% mini-testes 

Exame: 3 questões T + 4 questões TP 3 questões T + 4 questões TP 

Nota final 55%exame + 45%frequência  70%exame + 30%frequência 

Mínimos 
Frequência: 8 valores no laboratório 

Exame: 8 valores 

 

Exame: 8 valores 

20
04

 / 0
5 

 

T 1h+1h Aula essencialmente expositiva, com acetatos e no quadro 

TP 

 
2h 

Resolução de exercícios + problemas exame  

TPC’s papel e tarefa on-line semanais 

Feedback geral na aula 

Resolução de exercícios  

TPC/Tarefas on-line quinzenais 

Feedback geral na aula 

Projecto: responder a 1 problema. 

Lab 2h 
Orais no laboratório. 

Experiências com guião/Relatórios em grupo 

 

Ensino à 

distância 
WebCT Tarefas on line Semanais 

Avaliação 

frequência 30%Lab. + 10%TPC +10% tarefas on line   40%Projecto +10% TPC/ tarefas on line  

Exame 3 questões T + 4 questões TP 3 questões T + 4 questões TP 

Nota final 50%exame + 50%frequência  50%exame + 50%frequência 

Mínimos 
Frequência: 8 valores no laboratório 

Exame: 8 valores 

 

Exame: 8 valores 

20
05

 / 0
6 

 

T 

 
1h+1h 

Questões Conceptuais (QC), com acetatos 

TPC’s de Leitura. 

QC, com acetatos e data show 

TP 

 
2h 

 

TP’s com problemas e exercícios. 

TPC’s papel c/ defesa, feedback geral na aula. 

Projecto: “Casa da Física”  

TP’s com problemas e exercícios. 

TPC´s papel, feedback individualizado na 

aula. 

Lab 2h 

Orais no laboratório. 

Experiências com guião/Relatórios em grupo  

Trabalho final autónomo (projecto LAB) 

 

Ensino à 

distância 
Moodle Tarefas on line Semanais 

Avaliação 

frequência 

30%Lab. + 20%TPC’s e participação aulas 5 módulos avaliados em Bom/ Suficiente/ Mau 

(cada: 25% TPC’s e participação nas aulas e 

25% contribuição para o projecto) 

Exame: 10 questões T + 3 questões TP + 1 Problema 10 questões T + 4 questões TP 

Nota final 
50%exame + 50% frequência 

Bonificações (1 valor no máximo) 

50%exame + 50% frequência  

Bonificações (1valor no máximo) 

Mínimos 
Frequência: 8 valores no laboratório 

Exame: 8 valores 

Frequência: 3 Suficientes (nos 5 módulos) 

Exame: parte teórica (3,5v) e parte TP (3,5v) 
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20
06

 / 0
7 

 

T 1h+1h 
QC, com data show, Leituras de Física 

Testes de Autoavaliação  

QC, com data show 

Testes de Autoavaliação  

TP 2h 

TP’s com tarefa para projecto e exercícios. 

Projecto “Elevador”. 

TPC’s e feedback semanal individualizado  

Projecto: “Construção de um Poster virtual” 

TP’s com Problemas semiabertos e exercícios 

TPC’s e feedback semanal individualizado 

Lab 2h 

Orais no laboratório. 

Experiências simples, sem guião, síncronas  

Projecto: implementação de 1 exp. 

 

Ensino à 

distância 
Moodle 

Desafios abertos 

TPC´s e feedback semanal 

Desafios abertos 

TPC´s  e feedback semanal 

Avaliação 

frequência 
30%Lab + 15%Projecto + 15%TPC e 

participação. 

Projecto 30% ± 5% (negociado) + TPC 

15%  5% + Participação nas aulas 5%  

Exame: 
9 questões T + 1 problema TP - competência 

+ 3 questões TP + 1 questão laboratório 

10 questões T (3 de competência)+ 1 problema 

TP - competência + 3 questões TP 

Nota final 
60%frequência + 40% exame  

Bonificações (1,5 valor no máximo) 

50%exame + 50% frequência 

Bonificações (1,5 valor no máximo) 

Mínimos 
Frequência: 8 valores no laboratório 

Exame: parte teórica (3,5v) e parte TP (3,5v) 

 

Exame: parte teórica (3,5v) e parte TP (3,5v) 

 

Como já foi referido, nos anos 2004/05 e 2005/06 implementaram-se pequenas 

modificações curriculares no sentido de incorporar alguns factores de eficácia encontrados na 

literatura e aplicá-los ao contexto dos alunos de engenharia do ISEP. Em 2006/07, com base 

nas informações recolhidas, foi efectuada uma reestruturação curricular mais completa. Como 

se pode observar na Tabela 3.1 o número de tarefas que envolviam trabalho autónomo, assim 

como a sua variedade, foi aumentando de ano para ano. De seguida descrevem-se essas 

alterações incrementais com maior detalhe. 

3.2.2 Descrição do Caso 1 – Física 1 

No 1º semestre era leccionada Física 1, disciplina de carácter geral, que visava essencialmente 

consolidar conhecimentos basilares e desenvolver competências na área de Mecânica Clássica 

(visto não ser exigida desde 2004/05 a frequência de Física no 12º ano para a entrada neste 

Curso, os alunos apresentavam diferenças entre si entre termos de preparação). O conteúdo 

programático consistia em Medidas Físicas, Cinemática, Dinâmica de uma Partícula e 

Movimentos Vibratórios. A disciplina tinha uma carga horária de 2 horas teóricas – T (com 

cerca de 70-90 alunos, cada), 2 horas teórico-práticas – TP (com cerca de 30 alunos, cada) e 2 

horas práticas laboratoriais – L, semanais (com cerca de 15 alunos). Os principais objectivos 

(delineados de acordo com as solicitações do Departamento de Engenharia Civil) eram a 

consolidação e aprofundamento dos conhecimentos básicos de Física, o reforço destes 

conhecimentos mediante aplicações ao mundo real e incentivo à interligação entre matérias de 
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forma a desenvolver a capacidade de reflectir, analisar e aplicar conhecimentos a qualquer 

(novo) problema. De seguida descrevem-se as modificações incrementais que a disciplina 

sofreu nos três semestres do estudo. 

3.2.2.1 Física 1, ano lectivo 2004/05 

O objectivo das pequenas modificações introduzidas no primeiro ano de intervenção foi 

incentivar um papel mais activo dos alunos na sua própria aprendizagem, começando pelos 

laboratórios, reforçando um papel activo e mais autónomo dos alunos nestas aulas.  

 

As aulas T não sofreram alterações significativas, apenas passaram a ser dadas com 

recurso a acetatos (decisão que não teve fundamentação directa na intervenção), fornecidos 

aos alunos no início do semestre para acompanhamento das aulas (anexo 3.1), embora a aula 

continuasse a ser, em parte, desenvolvida no quadro (anteriormente era desenvolvida 

integralmente no quadro e não eram fornecidos apontamentos teóricos aos alunos). O 

conteúdo da disciplina estava organizado com a sequência tradicional que aparece na maioria 

dos livros de apoio para Física Introdutória no Ensino Superior.  

 

As aulas TP não sofreram alterações a nível de funcionamento, continuando os alunos a 

tentar resolver primeiro os exercícios no lugar, sendo depois resolvidos no quadro pelo 

professor ou por um aluno. A sebenta de exercícios utilizada foi a mesma do ano anterior (e 

também disponibilizada no início do semestre, da qual fazia parte a bibliografia da disciplina, 

de onde se utilizavam muitos materiais para as aulas, ver anexo 3.2), utilizando-se também 

alguns exercícios de exames antigos (anexo 3.3). A novidade foi a existência de trabalhos de 

casa (TPC’s) (anexo 3.4) que os alunos tinham de entregar na semana seguinte, em papel. 

Os alunos tiveram acesso, pela primeira vez, a uma plataforma de ensino à distância 

(Webct), disponibilizada gratuitamente pela escola, onde constavam todas as informações 

sobre a disciplina, métodos de avaliação e conteúdos, assim como tarefas on-line. Estas 

últimas eram questões semanais de escolha múltipla (na sua grande maioria) que contavam 

para avaliação, tinham um prazo para serem respondidas e um tempo limite de resposta. A 

respectiva resolução só era visualizada após terminado o prazo. Cada teste tinha uma ou duas 

questões seriadas aleatoriamente, para cada aluno, de um conjunto de perguntas sobre o 

mesmo tema (anexo 3.5). Os alunos podiam consultar os resultados das suas avaliações na 

componente TP da disciplina directamente na plataforma de ensino à distância.  
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As aulas L sofreram as maiores alterações. Embora continuassem a existir as primeiras 

aulas dedicadas à exposição teórica sobre as incertezas de medidas experimentais, a grande 

alteração foi solicitar os alunos para que preparassem o trabalho antes da aula, pois disso 

dependia a sua avaliação: durante a aula os alunos eram sujeitos a uma avaliação oral 

(individual) sobre os fundamentos do trabalho, procedimentos e tratamento dos dados, 

podendo ficar ou não aptos a realizar o relatório dessa experiência. Os alunos não aptos 

poderiam recuperar no final do semestre (num máximo de 2). As experiências e os relatórios 

continuaram a ser elaboradas em grupo. Todas as experiências eram acompanhadas de um 

guião (disponibilizado no início do semestre aos alunos), onde constavam não só os 

fundamentos teóricos da experiência, como também os procedimentos a seguir.  

 

A frequência à disciplina realizava-se através de duas componentes: a laboratorial, que era 

obrigatória (com pelo menos 2/3 dos trabalhos entregues) e a componente de avaliação 

contínua efectuada pelos docentes das aulas TP (com possibilidade de dispensa para alunos 

trabalhadores-estudantes). A avaliação semanal (nas orais do laboratório, nos TPC’s e nas 

tarefas on-line) dos alunos era qualitativa: A - bom, B - razoável ou C - mau, sendo feita uma 

média pesada entre o número de participações, classificação e desempenho dos alunos. 

O exame final era constituído por duas partes: teórica e teórico-prática, sendo as perguntas 

típicas de fim de capítulo dos manuais. 

3.2.2.2 Física 1, ano lectivo 2005/06  

Neste semestre, optou-se por modificar a ordem tradicional pela qual os assuntos seriam 

dados nas aulas T e TP. Tentou-se uma sequência que fizesse mais sentido para os alunos 

(Lopes, 2004) começando pela Dinâmica e fazendo uma interligação permanente com a 

Cinemática, sendo a Análise Vectorial, Análise Dimensional e os Sistemas de Unidades dadas 

como ferramentas apenas quando fossem pertinentes. Por último seriam abordados os 

Movimentos Harmónicos. Os assuntos passaram a ser explorados a nível conceptual de forma 

mais marcante.  

Apostou-se num regime de avaliação contínua mais variado e contemplando todos os 

tipos de aula como consta da Tabela 3.1. 

 

Assim, o tipo de aula T foi alterado, tendendo a ter menos deduções de fórmulas, 

aplicações e exemplos, mantendo essas partes (consideradas importantes) nos apontamentos 

escritos (“TPC’s de Leitura”, tipicamente com 3 páginas cada, anexo 3.6), fornecidos 
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semanalmente, em que se explanava a matéria de forma condensada (mas completa) e se 

disponibilizavam aos alunos antes das respectivas aulas (Mazur, 1997). O objectivo era 

incentivar os alunos a lerem esse material de forma a tirar melhor partido da aula, sendo esta 

mais focada em discussões dos aspectos fundamentais. Para incentivar estas discussões eram 

utilizadas 2 ou 3 questões conceptuais como as exemplificadas na Figura 3.1 (para mais 

exemplos, ver anexos 3.7.1, 3.7.2), normalmente de escolha múltipla (Mazur, 1997). Depois 

de colocar uma questão, o professor pedia aos alunos para pensarem individualmente e 

tomarem partido. Após auscultar os resultados, pedia-se para discutirem entre eles e tentarem 

convencer os colegas da sua resposta. Só depois de ouvir as respostas finais haveria uma 

discussão global com o professor que, tendo em conta as dúvidas dos alunos, tentaria 

ultrapassar as suas dificuldades. Se o conceito tivesse sido bem compreendido (o equivalente 

à grande maioria ter acertado na resposta após a discussão) passava-se ao conceito seguinte 

(com uma parte mais expositiva), senão colocava-se outra questão sobre o mesmo material 

(Mazur, 1997).  

 

 
Figura 3.1 Exemplos de questões para discutir apresentadas nas aulas T de FIS 1 em 05/06 

 

De forma a incentivar a participação activa dos alunos nestas aulas, foi criado um sistema 

de bonificação (Mazur 1997), de cariz facultativo, de forma a não prejudicar nenhum aluno, 

mas poder beneficiar a participação dos alunos nas aulas. O aluno teria acesso à bonificação 

respectiva indo à aula T, tendo realizado a leitura e a tarefa on-line correspondente (questão 

colocada na plataforma de ensino à distância de correcção imediata). Esta bonificação, no 

máximo de um valor, era dada ao aluno na sua classificação final. 

 

As aulas TP também sofreram algumas modificações, na tentativa de não serem 

simplesmente (para uma grande parte dos alunos) a passagem das resoluções dos exercícios 
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do quadro. Foi proposto aos professores que promovessem na primeira parte da aula (cerca de 

40 minutos) a resolução/discussão, em grupo, em torno de um problema relacionado com a 

matéria da aula mas de cariz mais aberto, dando depois um TPC de um problema sobre o 

mesmo assunto (anexo 3.8), dos quais se apresentam alguns exemplos na Tabela 3.2.  

Na segunda parte da aula, propunham-se alguns exercícios tradicionais (a maior parte 

aproveitados da sebenta de exercícios do ano anterior e de exames antigos, anexo 3.9), 

incentivando os alunos a discutirem entre eles de forma a ser deles a primeira iniciativa 

(mesmo que errada ou incompleta, serviria como ponto de partida). Só no final, a solução 

deveria ser discutida pelo professor no quadro, mais ou menos detalhadamente, conforme o 

grau de dificuldade que a questão tinha representado para os alunos. Os TPC eram semanais e 

entregues na semana seguinte em papel ao professor, tendo sido dada abertura para fazerem 

em grupo. O feedback ao TPC seria dado (idealmente) na semana seguinte (o que 

corresponderia a 2 semanas após esse assunto ter sido trabalhado na aula). Durante a aula, o 

professor chamaria um aluno ao quadro para defender o seu trabalho, aproveitando para 

chamar à atenção de alguns pontos que considerasse importante serem esclarecidos.  

 
Tabela 3.2 Exemplos dos Problemas de início de aula TP de FIS 1 05/06 e respectivo TPC 

Problema 3 
e TPC para a semana 
seguinte 

Imagina que trabalhas para uma companhia de seguros a fazer peritagem de acidentes. O acidente 
que vais analisar aconteceu numa ponte em que o automóvel caiu através do gradeamento 
encontrando-se despenhado a uma certa distância do local de queda. Como podes avaliar este 
acidente? De que medidas necessitas para o poder fazer? Poderás saber se o automóvel ia em excesso 
de velocidade? 

Foste convidado, dados os teus conhecimentos de Física, a fazer uma consultoria técnica, num filme 
acerca de jovens em disputas de corridas de automóveis, em particular numa cena em que dois 
automóveis se despenham de um penhasco. O realizador diz que quer que os automóveis tenham 
tamanhos muito diferentes, sensivelmente um pesando o dobro do outro. Vão estar sujeitos 
exactamente à mesma força que os fará avançar até ao penhasco, momento em que esta cessará. 
Como, claro está, não querem que na realidade os automóveis caiam, precisam de saber simular a 
queda correctamente. Assim, o realizador faz também uma série de perguntas para o ajudar na 
filmagem: 
Qual o automóvel que vai adquirir maior velocidade? 
Qual o automóvel que vai estar mais tempo no ar? 
Qual o automóvel que se vai despenhar mais longe? 

Problema 5 
e TPC para a semana 
seguinte 

Para conseguires andar “empurras” a Terra para trás e ela “empurra-te” para a frente. 
a) Então agora supõe que toda a população da Terra resolvia andar no mesmo sentido, o que é 

que iria provocar? Faz uma estimativa desses resultados. 
b) E se toda a população fosse reunida num certo local e saltassem todos ao mesmo tempo? 

Faz uma estimativa arbitrando os valores que consideres necessários. 
Uma criança vai, sem cinto de segurança, a brincar no banco da frente de um automóvel, sem excesso 
de velocidade. Quando estavas a pensar que alguma coisa podia acontecer, um cão atravessa-se à 
frente do carro, obrigando o automobilista a fazer uma travagem brusca para evitar atropelar o cão. 
Estima a velocidade de projecção da criança (teoricamente). 
 O que acontece à medida que a velocidade do automóvel vai sendo maior? 
 É dependente da massa da criança? 
 Que outros factores poderão influenciar essa projecção? 
Por fim faz uma estimativa para quantificar o problema e compara com a velocidade com que se corre 
os 100 m no atletismo (o recorde mundial anda à volta dos 10 s). 

 

Embora este tipo de avaliação tivesse essencialmente um carácter formador, se ficasse 

completamente isenta de qualquer classificação, os alunos tenderiam a não a realizar, assim 
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encontrou-se uma solução de compromisso: valia 7,5% da nota final, valendo 12,5% a 

participação dos alunos nas aulas, na discussão dos problemas, na cooperação e entre ajuda. O 

professor corrigia qualitativamente os trabalhos atribuindo classificações entre A e C (A, se 

cumpria os objectivos, apresentava um raciocínio lógico e coerente, mesmo que não tivesse 

chegado a um resultado final; B, se apresentava algumas dificuldades, mas no entanto fazia 

procedimentos simples correctamente; e C, quando apresentava dificuldades profundas de 

compreensão). Sendo qualitativa, a forma de passar a um valor numérico (final) era 

meramente indicativa (usando uma pontuação de 3 para os A, 2 para os B e 1 para os C), 

devendo o professor fazer a análise da evolução de cada aluno ao longo do semestre, seu 

interesse e participação. 

 

No laboratório manteve-se a filosofia anterior de responsabilização dos alunos, tentando 

introduzir algumas melhorias, principalmente nas primeiras aulas que se encurtaram e 

modificaram: as incertezas foram sendo introduzidas de uma forma mais prática, à medida 

que os alunos iam precisando de trabalhar os resultados. Houve para este efeito alguns 

trabalhos comuns em que o professor ia dando apoio às dificuldades iniciais. Seguiram-se os 

trabalhos de série rotativos como nos anos lectivos anteriores e nas últimas 3 semanas de 

aulas foi proposto um trabalho sem guião (anexo 3.10). Alguns exemplos do desenvolvimento 

e implementação de um trabalho experimental simples pelos alunos encontram-se na Tabela 

3.3  
 

Tabela 3.3 Exemplos dos Problemas de laboratório de FIS 1 05/06 

Trabalho 
final de 
Laboratório 
 

Problema: Material disponibilizado:  
Determinar experimentalmente a velocidade inicial de um projéctil 
lançado horizontalmente. 

Calha, e outros. 

Construção de uma máquina simples, que permita reduzir, pelo menos 
para um quarto, a força aplicada para efectuar um determinado trabalho. 

Roldanas e outros 

Estudo de molas em série e em paralelo: determinação da constante 
elástica equivalente. 

Molas e outros 

 

3.2.2.3 Física 1, ano lectivo 2006/07  

Este semestre lectivo foi o culminar da intervenção didáctica, em que se incorporaram as 

modificações incrementais que se revelaram positivas nos anos anteriores e tentou-se integrar 

as várias componentes de aprendizagem activa entretanto identificadas na literatura (algumas 

testadas em semestres anteriores). Com este intuito, formularam-se algumas situações 

formativas (Lopes, 2004), organizadas de forma a gerir o currículo atempadamente em sala de 

aula. Assim, descreve-se com maior detalhe o planeamento do ensino neste ano. 
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Desenho curricular  

A construção do desenho curricular de Física 1 incluiu, além da descrição dos conteúdos 

programáticos, a definição das competências que se pretendiam alcançar, contextos aliciantes 

que motivassem os alunos e a construção de tarefas com as quais se pretendiam alcançá-las. 

Paralelamente foram pensados traços de mediação adequados para actuar o currículo. Foram 

desenvolvidas algumas situações formativas (exemplo apresentado na Tabela 3.4) de forma a 

incorporar todos estes factores de forma organizada e facilitar a gestão deste processo.  

 
Tabela 3.4 Exemplo de parte de uma situação formativa utilizada em FIS 1 06/07 

Campo Conceptual 
Conceitos: força, aceleração, velocidade, massa 
Modelos: Leis de Newton, queda livre 
Contextos de Uso: situações do dia-a-dia, planos inclinados, dispositivos experimentais simples 
Competências a desenvolver 
Identificar a capacidade de resistência a modificações no estado de movimento 
Estimar o movimento dos corpos face ao sistema de forças nele aplicado 
Distinguir diferentes estados de movimento  
Comunicar e defender as suas ideias e conclusões 
Situação 
Física Problemas Tarefas Recursos Mediação 

Situações 
do dia-a-dia 
que 
envolviam 
movimentos 
bruscos. 

Qual o papel da 
inércia do 
corpo? 

T1: Ler texto sobre a 1ª Lei de 
Newton [R1, M1]. 

R1: plataforma 
e-learning. 

M1: Disponibilização do 
material antecipadamente. 

T2: Discussão de questões 
conceptuais variadas [R2, R3, M2, 
M3, M4, M5, M6]. 

R2: aula T. 
R3: projecção 
de slides com 
questões 
conceptuais e 
quadro. 

M2: Dar tempo para os alunos 
para pensarem sobre as questões. 
M3: Avaliar o que os alunos já 
sabem sobre as leis de Newton. 
M4: Promoção de discussões 
entre alunos. 
M5: Diálogo com os alunos no 
sentido de construir a solução. 
M6: Explanação do fenómeno. 

T3: Prever, observar e explicar 
(POE) o que acontece quando 
puxamos devagar o fio ligado à 
massa? E se puxássemos depressa? 
[R3, R4, M7, M4, M8, M9] 
T4: Resolução de outras 
experiências simples [R3, R5, M4, 
M8, M9]. 
T5: Elaboração de um relatório 
simples da experiência, realçando a 
discussão dos resultados [M10]. 

R3: aula de 
laboratório. 
R4: uma massa 
ligada a dois 
fios, pendurada 
por deles. 
R5: outros 
dispositivos 
simples para 
visualizar a 
inércia. 

M7: Colocar perguntas 
pertinentes, por exemplo, “qual é 
o papel da bola?” 
M8: Gerir as discussões. 
M9: Encorajar os alunos a 
explicar o que observam e a tirar 
as suas conclusões. 
M10: Avaliar o relatório e dar 
feedback na aula seguinte. 

Planos 
inclinados, 
elevador, 
outras 
situações do 
dia-a-dia. 

O movimento 
implica força e 
força implica 
movimento? 
 
Quando 
sentimos que 
estamos a 
acelerar? 

T1: Ler sobre forças e vectores; Ler 
sobre velocidade e aceleração, 2ª 
lei de Newton, tipos de 
movimentos a 1 dimensão [R1, 
M1]. 

R1 M1 

T6: Reflexão sobre os planos 
inclinados de Galileu [R2, R3, 
M11, M2, M3, M4, M5, M6]. 
T2: Discussão de questões 
conceptuais variadas [R2, R3, M2, 
M3, M4, M5, M6, M12, M13, 
M14]. 

R2, R3. 

M11: Colocar perguntas 
pertinentes, por exemplo, “o que 
estaria Galileu a tentar mostrar?” 
M2, M3, M4, M5, M6  
M12: Diagnosticar os 
conhecimentos dos alunos sobre 
velocidade e aceleração. 
M13: Expor as leis de 
movimento a uma dimensão. 
M14: Avaliar os conhecimentos 
desenvolvidos e aprofundá-los. 



49 

T7: Discutir em grupo as situações 
em que nos sentimos mais pesados 
num elevador e em que situação 
pode mais facilmente o fio 
partir.T8: Resolver problemas e 
exercícios em grupo, envolvendo a 
1ª lei, sistemas de forças e análise 
vectorial. [R5, R6, M1, M12, M13, 
M14, M15].  
T9: Resolver individualmente, até 
24 h antes da aula TP seguinte, um 
TPC on-line (de resposta 
justificada) relacionado com os 
temas das aulas da semana [M16]. 

R5: Aula 
Teórico-Prática. 
R6: Folha de 
problemas (uma 
caixa presa por 
um fio num 
elevador, por 
exemplo). 
R1 

M1 
M12: Promover o trabalho em 
grupo à volta dos problemas. 
M13: Gerir as discussões, grupo 
a grupo durante a aula. 
M14: Promover a autonomia de 
cada grupo. 
M15: Esclarecer dúvidas 
pontuais nos momentos 
adequados.  
M16: Dar feedback directamente 
na plataforma de e-learning nas 
24 h antes da aula seguinte. 

Queda e 
lançamento 
de objectos: 
queda livre 
e a 
realidade. 

Identificação 
das condições 
da queda livre. 

Consegues 
medir a 
aceleração da 
gravidade? 

T1: Ler sobre queda livre e sobre 
velocidade terminal [R1, M1]. R1 M1 

T2: Discussão de questões 
conceptuais variadas [R2, R3, M2, 
M3, M4, M5, M6]. 
T10: Responder a questões de 
autoavaliação [R7, M17]. 

R2, R3 
R7: questões de 
autoavaliação. 

M2, M3, M4, M5, M6 
M17: Avaliar a aprendizagem 
conceptual acerca das 2 
primeiras leis de Newton. 

T3: praticar POE quando deixamos 
cair um objecto em diferentes 
circunstâncias [R3, R8, M8, M9]. 
T11: Identificar as variáveis a 
medir para justificar as conclusões 
[R3, R8, M8, M9]. 
T12: Identificar as variáveis úteis e 
possíveis de medir no laboratório 
para resolver o problema [R3, R9, 
M8, M9]. 
T13: Proceder à experimentação e 
registo das medidas nas 
circunstâncias indicadas [R3, R9, 
M8, M9]. 
T5: Elaboração de um relatório 
simples da experiência, realçando a 
discussão dos resultados [M10]. 

R3 
R8: Tubo com 
orifícios, 
passíveis de 
serem tapados 
R9: esferas e 
cronómetro 

M8, M9, M10. 

 
Descrevem-se de seguida cada um dos passos necessários identificar para desenvolver, 

desenhar, implementar e gerir as situações formativas e o desenho curricular.  

Identificação de competências  

Destacam-se nesta secção competências relacionadas directamente com as matérias 

trabalhadas: conceptualizar fenómenos e grandezas físicas (tal como o estado de movimento 

de um corpo, inércia, velocidade, aceleração, força, etc.), identificar sistemas e propriedades 

(sistemas isolados, sistemas de coordenadas, carácter vectorial ou escalar das grandezas 

físicas, capacidade de resistência a alterações do estado, variáveis relevantes, etc.), relacionar 

fenómenos e conceitos (massa e inércia, movimento e leis de Newton, etc.), modelizar 

situações físicas (conhecer os limites de aplicabilidade, aproximações, etc.); e competências 

transversais a nível da socialização e desenvolvimento pessoal, como saber comunicar e 
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defender ideias, trabalhar em equipa e autonomamente, organizar o volume de trabalho, 

interpretar problemas e desenhar soluções. 

Identificação dos conhecimentos anteriores 

Pelo facto dos alunos entrarem no ISEP com preparações muito díspares, esta tarefa só pode 

ser completa em acção, ou seja mediante o conjunto de alunos reais. Embora os conceitos de 

deslocamento e espaço percorrido, velocidade, aceleração e leis de Newton fossem 

conhecidos da grande maioria dos alunos, o seu significado e interligação, em geral, não era 

bem dominado.  

Contextualização 

Mediante discussões no seio do corpo docente, nomeadamente entre os dois professores 

investigadores envolvidos, identificaram-se alguns contextos de engenharia nos quais os 

alunos se sentissem motivados, conseguissem fazer a ligação à sua futura profissão e 

percebessem a pertinência da física no dia-a-dia da engenharia, nos quais fosse possível ir 

abordando e desenvolvendo o objecto de ensino delineado. Neste semestre alguns dos 

contextos trabalhados foram “Funcionamento de um Elevador”, que funcionou como projecto 

desenvolvido nas aulas teórico-práticas e outras situações exploradas retiradas do dia-a-dia 

dos alunos para que facilmente percebessem a relevância, por exemplo, das leis de Newton e 

das leis do movimento em tudo os que os rodeia. 

Recursos 

Os recursos colocados ao dispor de professores e alunos foram, além das aulas presenciais (1 

h + 1 h T, 2 h TP e 2 h L, por semana), incluíam os materiais para os alunos trabalharem 

(disponibilizadas aos professores e aos alunos), o acesso ao correio electrónico, acesso livre a 

uma plataforma de ensino à distância, assim como uma sala de computadores na qual os 

alunos tinham acesso (livre) à Internet. Também a biblioteca do Instituto permitia o acesso a 

variadas obras científicas e didácticas, entre as quais os livros aconselhados na bibliografia da 

disciplina. Todo o material (incluindo os slides das aulas T, fichas, guiões, exames antigos, 

indicações de páginas de Internet de interesse, etc.) foi disponibilizado na plataforma de 

ensino à distância. Foi solicitado aos professores que combinassem um horário de 

atendimento compatível com o dos alunos (pelo menos uma hora semanal, com cada turma). 
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Tarefas propostas 

Na reformulação curricular efectuada em 2006/07, foram aproveitadas algumas ideias de 

tarefas desenvolvidas em anos anteriores, incorporadas e ajustadas nas situações formativas 

trabalhadas.  

- Leituras de Física: Ao tornar as aulas T menos expositivas e aumentar os momentos de discussão e debates 

de ideias, explorando uma forte abordagem conceptual, haveria o risco de professores e alunos se desviarem 

muito dos objectivos traçados e não haver tempo para discutir todos os assuntos planeados e certamente 

necessários para outras disciplinas. Este facto foi contornado, como aliás já tinha sido feito no ano lectivo 

anterior, apoiando-se em trabalhos semanais (realizados e enviados antes da aula T) que visavam a leitura dos 

apontamentos previamente indicados (Mazur, 1997). Assim, foram mantidos os TPC’s de Leitura chamando-lhe 

“Leituras de Física” (apenas com alterações pontuais relativamente aos anteriores) que visavam elucidar os 

alunos dos assuntos que iam ser discutidos nessa semana nas aulas T e que permitiam não só manter um fio 

condutor e fornecer ao aluno uma rede de segurança sobre os assuntos que estavam a desenvolver, mas também 

para o professor não ficar preocupado se não conseguisse abordar exaustivamente todos os aspectos lá referidos. 

Os alunos sabiam de antemão que os assuntos referidos nas leituras iam ser discutidos na aula e seriam 

desenvolvidos os modelos físicos, mas não necessariamente todas as deduções. Os alunos poderiam facilmente 

encontrar esses pontos explicados com detalhe nos livros de apoio. Desta forma o professor ficava mais à 

vontade para gerir o tempo da aula de forma a possibilitar que as discussões tomassem lugar, sem medo de não 

conseguir cumprir o programa. Foi procurado estabelecer um ambiente de aprendizagem activo, estimulando a 

participação dos alunos, tornando-o num ambiente em que os alunos se sentissem à vontade para discutir as suas 

ideias com os colegas e colocarem questões.  
 

- Questões Conceptuais: Na apresentação de questões conceptuais de escolha múltipla ou situação para 

comentar (como as do exemplo da Figura 3.2 ou anexos 3.11.1, 3.11.2 e 3.11.3), os alunos eram sempre 

convidados a explicar, primeiro aos colegas próximos e depois à turma, as razões das suas escolhas. Eram 

mesmo convidados a tentar convencer os colegas, em caso de divergência de opiniões. Estas questões eram, em 

geral, situações decorrentes do dia-a-dia com o objectivo de mobilizar o que os alunos conheciam e relacionar 

com aquilo que estavam a observar. Algumas questões (ver exemplos na Figura 3.3) envolviam prever o que 

aconteceria em determinadas situações, depois observar (ou simular) o que realmente acontecia (actividades 

POE: Pensar – Observar - Explicar, White & Gunstone, 1992). Por fim tentar-se-ia debater as razões que 

fundamentavam o observado. 
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Figura 3.2 Exemplos de questões para discutir dadas nas aulas T de FIS 1 em 06/07 

 

 
Figura 3.3 Exemplos de questões tipo “POE” dadas nas aulas T de FIS 1 em 06/07 

 

- Testes de autoavaliação e sua correcção entre pares: Ao longo do semestre foram propostos alguns 

testes de autoavaliação nas aulas T, constituídos por algumas questões da mesma natureza das aulas e dos 

exames, em que os alunos eram convidados a pensar e justificar, agora individualmente. No final, era pedido aos 

alunos para trocarem de testes, de modo a que ninguém ficasse com o seu. Iniciava-se então a discussão das 

soluções de cada uma das questões em que o professor tentava mediar as várias opiniões dos alunos, dava pistas 

e tentava que chegassem a uma solução correcta ou percebessem as razões pelas quais não estaria correcto. 

Durante estas discussões, o papel dos alunos era não só mentalmente confrontarem com o que tinham pensado, 
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mas também interpretarem as opiniões dos colegas e corrigirem o que estes tinham feito. Este exercício de tentar 

compreender as diferentes soluções apresentadas pelos colegas tinha como objectivo trabalhar não só 

competências sociais, como respeitar e valorizar as opiniões dos colegas, mas também competências a nível da 

interpretação e avaliação de diferentes soluções. 
 

- Projecto – Funcionamento de um Elevador: Este projecto, trabalhado no âmbito das aulas TP (cujas 

tarefas foram desenvolvidas pelo colega professor investigador), fez parte do currículo com o objectivo de 

proporcionar uma visão integradora da disciplina. Os alunos, organizados em grupos de trabalho (tipicamente de 

5 alunos), mediante a escolha da situação concreta que se tinham proposto estudar (por exemplo: um elevador 

para um hospital de 5 andares, um elevador para um prédio de habitações de 3 andares, etc.), trabalhavam em 

parte da aula nas tarefas do projecto (ver exemplo na Tabela 3.5) associadas à matéria que estavam a estudar e 

iam fazendo opções, que lhes permitiria no final do semestre dar corpo ao seu projecto de implementação de um 

elevador. 

 
Tabela 3.5 Exemplos das tarefas do projecto do “Funcionamento de um elevador” de FIS 1 06/07 

Tarefa 4 Imagine que no prédio que já idealizou existe um elevador exterior ao mesmo, percorrendo uma trajectória 
helicoidal. Esta é dimensionada, de tal forma, que em cada meia volta sobe ou desce um andar.  
Diga qual a diferença entre as suas aceleração tangencial e normal. Quando é que estas são nulas. Calcule-as quando 
o não forem. Faça as considerações necessárias. 

Tarefa 8 Na TP anterior calculou a força e o tempo de resposta do sistema mecânico de travagem do elevador para que este, 
em caso de rotura dos cabos, descesse com velocidade constante e igual à velocidade máxima escolhida. Outro 
sistema de segurança associado ao anterior é uma (na realidade são 4…) mola para amortecer o impacto da queda 
“controlada”. Sabendo que o poço do elevador tem mais ou menos 0,8 m de altura, dimensione qual deverá ser a 
constante elástica da mola para que esta satisfaça os requisitos para qual foi feita. Calcule agora o tempo de colisão e 
a respectiva desaceleração. Comente os resultados obtidos. 

 

- Problemas e TPC: Semanalmente os alunos tinham acesso a uma folha de trabalho (ver anexo 3.12) da qual 

também constavam (além da tarefa de projecto) exercícios mais tradicionais (problemas tipicamente de fim de 

capítulo) e a indicação do TPC (ver exemplos na Tabela 3.6). Este último, disponibilizado independentemente 

também na plataforma de ensino à distância onde o tinham de submeter. Uma vez que o TPC representava uma 

aplicação do que tinha sido trabalhado na aula, os alunos tinham possibilidade de, agora individualmente, 

avaliarem como estava a sua aprendizagem. Como o prazo de entrega destes TPC era até 24 h antes da aula 

seguinte, o professor tinha oportunidade de nessa aula gerir estas aprendizagens e actuar em caso de necessidade. 
 

Tabela 3.6 Exemplos dos TPC de FIS 1 06/07 

TPC4 Um berlinde encontra-se dentro de uma calha circular de 20 cm de diâmetro, na vertical a 1,5 m do chão. Gira 
com uma aceleração normal de 5 m.s-2 quando a calha se abre no ponto mais alto, deixando o berlinde escapar. A 
que distância cai o berlinde? 

TPC8 Um automóvel viaja a 72 km/h. Assumindo que quando carrega a fundo no travão consegue parar em 25 m, se 
tivesse o dobro da velocidade, qual seria a sua distância de travagem? Assumir a força de atrito entre a estrada e 
os pneus constante. 

 
As indicações dadas aos professores foram no sentido de fornecer aos alunos feedback atempado e sem dar a 

resposta ou correcção do problema.  
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- Trabalhos experimentais simples e sem guião: A aposta nas aulas L neste semestre foi a sincronização 

de matérias com as aulas T e TP, com vista a centralizar a atenção dos alunos para um determinado assunto, de 

várias maneiras diferentes simultaneamente. Como nem todos os alunos aprendem da mesma forma (segundo 

Felder & Silverman (1988), uns são mais intuitivos, outros mais reflexivos, outros ainda desenvolvem-se bem a 

partir de estímulos mais visuais ou verbais, outros precisam de realizar uma organização da informação), ao 

diversificar as formas de trabalhar, pretendia-se mobilizar a atenção de um maior número de alunos. Uma vez 

que não existiam recursos suficientes para replicar as experiências laboratoriais habituais, para que os alunos 

fizessem dentro do mesmo período apenas experiências sobre os temas que estavam a ser trabalhados, dividiu-se 

o semestre em grandes temas (Leis de Newton e tipos de movimento; Trabalho e energia, Quantidade de 

movimento e leis de conservação). Dentro de cada grupo, os alunos rodavam (quando possível na mesma aula, 

senão em aulas seguidas) entre algumas experiências sobre o mesmo tema, algumas muito simples, apenas para 

pôr em prática alguns dos conceitos trabalhados (ver anexo 3.13). Na Tabela 3.7 apresentam-se alguns dos 

problemas trabalhados pelos alunos em algumas das aulas (alguns representavam a aula inteira, outros apenas 

parte da aula).  

 
Tabela 3.7 Exemplos dos problemas laboratoriais de FIS 1 06/07 

Determinação da 

massa específica 

de um cilindro 

 

OBJECTIVO: Adquirir métodos de trabalho no laboratório. Tratamento de dados directos e combinados. 
Determinação das incertezas. 
EQUIPAMENTO: Cilindro, régua, paquimetro, palmer, balança. 
DESCRIÇÃO: Tira as medidas que considerares necessárias, com os aparelhos de medida que tens ao 
dispor, de forma a determinar a massa específica do cilindro. 
Deves utilizar sempre o mesmo aparelho de medida para todos os comprimentos que vais medir? Porquê? 
Deves medir as grandezas várias vezes? Todas, ou só algumas? Se não, explica porquê. 
Haverá alguma grandeza em que o aparelho de medida tem de ser o mais preciso possível, sob a pena da 
incerteza final aumentar muito? Explica. 

Inércia – Onde 

rompe a corda? 

OBJECTIVO: Demonstrar o papel da inércia. 
 
EQUIPAMENTO: Suporte, peso, fio, como na figura. 
 
DESCRIÇÃO: Após a montagem, puxar lentamente o fio até partir. Fazer a montagem 
novamente e puxar rapidamente para que o fio se rompa de imediato.  
Explicar o sucedido em ambos os casos.                                                                                                                                         

 
                           © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley 

Queda dos 

corpos 

OBJECTIVO: Identificar as condições de queda livre. 

EQUIPAMENTO: Tubo com orifícios laterais, passíveis de serem tapados.  

DESCRIÇÃO: Prever primeiro e depois deixar cair o corpo, nas três situações: orifícios todos abertos, 
todos fechados e fundo fechado e orifícios fechados. Tenta quantificar o que observas, de forma a 
fundamentar as tuas conclusões. 
                                                                                                                                    Tarefa desenvolvida por Paulo Oliveira 

Medida da 

aceleração da 

gravidade  

OBJECTIVO: Verificação experimental da 2ª lei de newton e determinação da aceleração da gravidade. 
Verificação da força gravítica para diferentes massas. 
 
EQUIPAMENTO: esfera de aço, cronómetros, fita métrica, caixa de recolha. 
 
DESCRIÇÃO: Medir através da queda livre das esferas de aço na caixa de recolha e a determinação do 
tempo médio decorrido desde a largada, do repouso, de uma certa altura predefinida. 
Repetir para 6 ou 7 alturas diferentes e obter a aceleração através da linearização da expressão: h = 1/2.g.t2. 
Fazer um gráfico de h x t2. O que lhe permite concluir a sua análise? 
O uso de medições feitas por indivíduos diferentes tende a melhorar ou a piorar os resultados?                            

 

http://www.aw-bc.com/�
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- Projecto: Implementação experimental da resolução de um problema: Este projecto consistia em 

apresentar aos alunos um problema que teriam de resolver experimentalmente. Para o efeito teriam de o 

interpretar, conceber a sua solução, idealizar a experiência e implementá-la. Poderiam utilizar o material 

disponibilizado no laboratório ou outro da sua responsabilidade. O prazo estabelecido para analisar o problema, 

pesquisar, modelar, construir o dispositivo experimental e fazer a experiência era de 3 semanas. Apresentam-se 

na Tabela 3.8 alguns dos problemas que foram sorteados entre os alunos. 

 
Tabela 3.8 Exemplos dos problemas de projecto de laboratório de FIS 1 06/07 

Como quantificar a perda de energia em 3 tipos de choques diferentes? 
Determinação do coeficiente de atrito estático entre vários materiais e comparar com valores tabelados. 
Verificar experimentalmente as condições de equilíbrio de um sistema de dois corpos através de sistemas de roldanas, cabos 
e suportes variados.  

 
- Discussões on-line: Ao longo do semestre foram colocadas algumas questões abertas no fórum de discussão, 

em que todos os alunos e professores eram convidados a participar por intermédio de uma mensagem 

electrónica, que todos recebiam aquando do lançamento de novas contribuições. As questões aí colocadas não 

tinham respostas directas, eram questões que envolviam alguma maturação dos assuntos e o objectivo era ir 

utilizando as contribuições anteriores para ir construindo uma resposta adequada. O papel dos professores era 

mediar a discussão e tentar intervir apenas quando houvesse necessidade de fomentar ideias, colocar questões 

paralelas que ajudassem a pensar sobre o problema, manter o rumo ou simplesmente encorajar os alunos. O 

objectivo destas questões era, mais uma vez, fomentar o interesse e envolvimento dos alunos, desenvolvendo a 

aprendizagem cognitiva e metacognitiva. A interacção com os colegas poderia proporcionar o desenvolvimento 

da entreajuda e respeito pelas ideias dos outros. A interpretação de problemas, comunicação e defesa das suas 

próprias ideias, também poderiam ser competências trabalhadas com estas tarefas. Na Tabela 3.9 apresenta-se 

um dos desafios lançados neste semestre. 

 
Tabela 3.9 Exemplo de um dos desafios lançados na plataforma de ensino à distância em FIS 1 06/07 

2º 
desafio 

Hewitt 
(2001) 

Alguns artistas pintaram estações espaciais do futuro (como na figura), em 
que a "cidade" se encontra num "pneu" que gira com uma certa velocidade. O 
objectivo deste fórum é discutirmos a viabilidade de tal plataforma. 
Vai dando a tua opinião. 
Lançamento do debate: onde andaríamos? Na superfície interior ou exterior? 
(justifica sempre as tuas opiniões!) 

 

Avaliação 

A acompanhar todas as modificações na prática lectiva, também a avaliação sofreu 

modificações, tanto ao longo do semestre (para melhor acompanhar as aprendizagens), como 

na avaliação final (para alinhar com o que tinha sido desenvolvido ao longo do semestre). 

Da avaliação contínua fez parte a avaliação nos laboratórios, com as orais e relatórios e a 

avaliação nas aulas TP, através do desenvolvimento do projecto e participações nos TPC’s. 

Estas componentes eram sujeitas a avaliação somativa e formativa (dado que se solicitou aos 
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professores que dessem regularmente feedback aos alunos acerca das suas aprendizagens e 

progressos). A valoração que os professores foram aconselhados a fazer, levava em conta não 

apenas os resultados dos alunos, mas também o interesse, perseverança e evolução 

demonstrada. Esta avaliação constituía a avaliação de frequência que saía na pauta, antes do 

exame final. 

A avaliação ao longo do semestre comportava ainda uma componente facultativa, de 

acompanhamento das aulas T, discussões on-line e testes de autoavaliação. Esta avaliação 

contabilizava a participação dos alunos nestas actividades e visava estimular o seu interesse e 

motivação. Para avivar esta participação organizou-se um sistema de bonificação (Mazur, 

1997) no qual os alunos iam acumulando pontos ao longo do semestre. A bonificação máxima 

valia 1,5 valor a ser somado à nota final do aluno. 

A avaliação final, por exame, permaneceu obrigatória mas sofreu modificações para 

acompanhar as modificações curriculares efectuadas, de forma a ser clara para os alunos, a 

mensagem acerca da importância do desenvolvimento de conhecimentos, competências e 

atitudes. Nesse âmbito estabeleceram-se mínimos a atingir nas diferentes partes do exame, 

para que os alunos se preocupassem de igual forma com o desenvolvimento conceptual, 

ligação entre conceitos e resolução de problemas e exercícios. O exame continha ainda 

algumas questões de competência. 

3.2.3 Descrição do Caso 2 – Física 2 

Descreve-se o caso de Física 2, que decorreu no 2º semestre, também uma disciplina de Física 

Introdutória, com vista a elucidar melhor a representatividade do caso 1 no contexto do ISEP 

e do Ensino Superior Português. Embora os conteúdos não fossem os mesmos, nem sequer a 

carga horária, os métodos e as melhorias incrementais que se implementaram foram 

semelhantes. Esta disciplina alargava a algumas áreas mais específicas e importantes para o 

Curso de Engenharia Civil: Movimento Ondulatório (ondas harmónicas numa corda, ondas 

sonoras, acústica em recintos fechados, perturbações sísmicas, efeito Doppler, sobreposição e 

interferência de ondas harmónicas), Óptica Geométrica e Transferência de Energia Térmica. 

Esta disciplina não tinha componente laboratorial, sendo a restante carga horária idêntica a 

Física 1. Tinha como principal objectivo (delineado pelo Departamento de Civil) fazer uma 

Introdução à Física de Construções, com ênfase na transmissão de calor e ondas (em 

particular ondas sonoras - acústica). 

No processo de modificação incremental a que esta disciplina esteve sujeita, existiu uma 

única diferença procedimental: a utilização do trabalho de projecto desde o primeiro ano, uma 
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vez que esta disciplina não tinha laboratório e se pretendia fazer um maior acompanhamento 

dos alunos durante o semestre, desenvolvendo um maior número de competências. 

Embora não se realize o estudo pormenorizado deste caso no capítulo 4, uma vez que as 

alterações curriculares são semelhantes e conduziram a resultados similares, optou-se por 

apresentar essas modificações incrementais (à semelhança do que se fez para FIS 1), com 

vista a melhor caracterizar a representatividade dos casos. 

3.2.3.1 Física 2, ano lectivo 2004/05  

Paralelamente ao primeiro semestre, procederam-se a pequenas modificações pontuais na 

disciplina do segundo semestre. Uma vez que esta não tinha componente laboratorial, propôs-

se incentivar o papel activo e a autonomia dos alunos, incorporando o “ensino por projecto”. 

Com este trabalho pretendia-se também criar envolvimento na disciplina, facilitando a ligação 

entre os assuntos abordados e a sua aplicação ao mundo real, podendo os alunos optar pelo 

tema que mais os interessasse. 

O conteúdo desta disciplina estava organizado com a seguinte sequência: Ondas, Óptica 

geométrica e Transferência de calor. 

O tipo de abordagem nas aulas não sofreu grande modificação relativamente à Física 1, já 

descrita na secção 3.2.2.1, continuou-se a promover os TPC’s (anexo 3.14) e a incentivar a 

participação mais activa dos alunos. Foi também aconselhado que os professores criassem um 

horário de atendimento com cada turma, não só para acompanhar os alunos no trabalho 

semanal, mas essencialmente no trabalho de projecto. 

 

O trabalho de projecto consistia em responder o mais profundamente possível a uma 

questão e era mediado pelos professores das aulas TP. No início do semestre foram dados 

alguns exemplos de problemas para os alunos perceberem o que se pretendia (ver Tabela 3.10 

e anexo 3.15). A primeira fase do projecto consistia na escolha de um problema único para 

trabalhar, por cada grupo. Na segunda fase deveriam identificar a situação física 

correspondente para posteriormente poderem analisar e processar a solução do problema 

formulado. O seu desenvolvimento podia variar, conforme a preferência dos alunos, por 

projectos mais experimentais, de pesquisa, de simulação, de construção de modelos, etc. A 

calendarização de todas as fases (recolha selectiva de informação; apresentação do tema do 

projecto; organização da informação; apresentação preliminar do projecto; tratamento da 

informação e obtenção de resultados; entrega do projecto) foi também dada a conhecer no 

início do semestre. Foi proposto que os alunos trabalhassem tipicamente em grupos de 4.  
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Tabela 3.10 Exemplos de problemas que serviriam de base ao trabalho de projecto em FIS 2 04/05 

Alguns 

exemplos de 

problemas 

lançados 

Quais são as condicionantes de um espectáculo ao ar livre (em termos sonoros)? 

Há riscos de um terramoto, brevemente, em Portugal? 

Explicar como se processam as perdas de calor numa casa com vidros simples, duplos ou com janelas duplas. 

Como se formam as ondas do mar? 

Estudar as perdas de calor, numa casa, utilizando vários materiais. 

Num concerto num recinto fechado, como optimizar a qualidade do som? 

 

Foi elaborada uma grelha de desenvolvimento de competências para auxiliar os docentes 

na uniformização da avaliação do projecto desenvolvido pelos alunos (anexo 3.16). 

3.2.3.2 Física 2, ano lectivo 2005/06  

Neste semestre houve um esforço de contextualizar mais o ensino, para que os alunos, ao 

trabalhar os assuntos nas aulas, percebessem mais facilmente a sua relação com a sua 

realidade. Este esforço deu-se, não só nas aulas T com a introdução de situações variadas do 

dia-a-dia (antes e depois de discutir os conceitos), mas também nas aulas TP em que havia 

sempre problemas mais abertos para discutir em grupo antes da resolução de exercícios e 

onde se desenvolveu um projecto, construído semana a semana pelos alunos, designado “Casa 

da Física”.  

Estabeleceu-se uma primeira tentativa de organizar a disciplina em situações formativas, 

organizados em torno de 5 situações formativas (ver Figura 3.4), ligadas por um fio condutor: 

o projecto “Casa da Física” cujo motor de desenvolvimento seriam as aulas TP (na Tabela 

3.11, apresentam-se duas das tarefas da TP associadas à “Casa da Física”).  

 

 
Figura 3.4 Rede das situações formativas para FIS 2 05/06 

 

Os assuntos foram abordados com uma sequência diferente da usual até então, tentando 

trabalhá-los à medida que se ia precisando deles para avançar no projecto. Optou-se por 

SF3: Ondas  

SF2: Óptica SF5: Interferência 

SF4: Acústica SF1: Térmica  
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disponibilizar os slides das aulas T (anexos 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3, 3.17.4 e 3.17.5) aos alunos 

para eles poderem preparar e seguir as discussões durante a aula (em vez dos TPC’s de leitura 

do 1º semestre).  

O objectivo do projecto (em 2005/06) era ir idealizando, ao longo do semestre, uma casa 

(diferente para cada grupo, mediante as opções que iam tomando), escolhendo materiais, 

localização, orientação, envidraçados, etc., completando e melhorando cada projecto, à 

medida que os diferentes assuntos fossem sendo estudados (anexo 3.18). Optou-se por 

desenvolver em cada aula TP uma tarefa do projecto (ver exemplo na Tabela 3.11), 

completando assim um pouco mais a sua casa, podendo tirar na aula qualquer dúvida que 

tivessem naquele passo. O resto da aula decorreria também em grupo, aplicando a mesma 

temática a problemas e exercícios mais tradicionais.  

A avaliação nas aulas TP também sofreu modificações. Tendo em vista a participação 

activa dos alunos nas aulas, estabeleceu-se que a avaliação contínua dependeria, não só da 

realização das tarefas, mas também da participação dos alunos e sua assiduidade. Tentou-se 

uma avaliação qualitativa (em três níveis: bom, razoável e mau) realizada em cada situação 

formativa. Os alunos não poderiam obter mais de 2 “maus”. O objectivo era alertar 

atempadamente (ao primeiro “mau”) os alunos e o professor que algo não estava a correr bem 

na sua aprendizagem. Nesta situação o professor deveria procurar inteirar-se da situação e 

procuraria ajudar o aluno a recuperar. 

 
Tabela 3.11 Exemplos de tarefas associadas ao Projecto “Casa da Física” em FIS 2 05/06 e respectivo TPC 

proposto nessa semana. 

SF
1:

 A
ul

a 
1 

Tarefa  
Casa da 
Física  
 

1) Discussão em grupo sobre o que pode influenciar o aquecimento/arrefecimento de uma casa, registando as 
opiniões do grupo.  
2) O professor deverá fazer um apanhado das que lhe parecem de facto importantes e lembrar outras (se for o 
caso, por exemplo, não se devem esquecer de: nº pessoas e respectivo tamanho que estão dentro da casa, 
lâmpadas, aparelhos eléctricos, diferença de temperatura entre o interior e o exterior, infiltrações, janelas, 
coberturas e pavimentos, etc.). 
3) Com ajuda do professor tentar estabelecer a lei de Fourier para a condução de calor através da evolvente opaca. 
4) Dimensionar a “Casa da Física” e decidir o tipo de envolvente (tipo de parede, janelas, etc.) 

TPC para 
a semana 
seguinte 

Uma parede de tijolo (κ=0,7 kcal. h-1.m-1.ºC-1) de um edifício tem as dimensões de 4 m por 10 m, com 15 cm de 
espessura. 
a) Que quantidade de calor passa pela parede num período de 12 h, quando as temperaturas médias do ar, no 
interior e no exterior, são, respectivamente, 20 ºC e 5 ºC? 
b) Qual a temperatura aproximadamente a meio da parede de tijolo? 

SF
4:

 A
ul

a 
10

 

Tarefa  
Casa da 
Física  

Determinar a acústica na “Casa da Física”, calculando o seu tempo de reverberação, mediante as condições 
especificadas nas aulas anteriores.  
Discussão dos resultados e possíveis formas de melhorar a acústica, caso seja necessário. 

 
TPC para 
a semana 
seguinte 

Imagina que és contratado(a) para trabalhar como Técnico de Manutenção num teatro, cujo volume é 2000 m3, 
tem lotação para 1000 pessoas, é forrado com painéis de madeira compensada e tem cadeiras estofadas. O tempo 
de reverberação já medido, com a sala vazia era de 2 s (considerando f=500 Hz). Logo no primeiro dia, pedem-te 
para resolveres esta questão: fazer alterações quanto à acústica, devido à representação de uma peça em particular. 
Sabe-se que a casa vai estar meia cheia, e foi pedido que o tempo de reverberação tivesse uma redução de 25%. 
Tens à disposição um tecido cujo coeficiente de absorção é de 0,4 e painéis (reflectores) cuja absorção é de 0,01. 
Qual irá ser a solução por ti encontrada? 
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Com vista a tornar o feedback mais potenciador de aprendizagens de qualidade, os TPC’s 

estavam alinhados com a aula TP (a Tabela 3.11 mostra alguns exemplos) e o feedback seria 

dado individualmente, dentro da aula, mas sob outra perspectiva: não seria dada a solução, 

mas sim comentado o trabalho do aluno, através de uma crítica construtiva. Enquanto os 

alunos trabalhavam em grupo sobre os problemas propostos, o professor deveria, dentro dos 

tempos mortos, ir junto de cada aluno discutir com ele o seu trabalho, evidenciando os seus 

pontos fracos e pontos fortes.  

 

Manteve-se o incentivo à participação dos alunos nas aulas T, mediante o regime de 

bonificações.  

A exigência durante o semestre e no exame aumentou com vista a acompanhar o 

desenvolvimento de competências necessárias, assim, durante o semestre os alunos tinham de 

acompanhar razoavelmente pelo menos 3 módulos e durante o exame tinham de demonstrar 

competências tanto a nível de resolução de problemas (mínimo na parte teórico-prática) como 

a nível de relacionamento de conceitos (mínimo na parte teórica), conforme se referiu no 

resumo da Tabela 3.1.  

3.2.3.3 Física 2, ano lectivo 2006/07  

À semelhança do que já tinha acontecido no Caso 1, apresenta-se este último semestre com 

maior detalhe, uma vez ter sido o culminar da intervenção didáctica que visou incorporar o 

que se foi aprendendo incrementalmente nos semestres anteriores. 

Desenho Curricular 

Neste semestre continuou-se a reestruturação curricular apoiada na elaboração de algumas 

situações formativas, das quais se apresenta um exemplo na Tabela 3.12. 
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Tabela 3.12 Exemplo de uma situação formativa sobre Transferência de Calor em FIS 2 0607 

Campo Conceptual 
Conceitos: temperatura, energia térmica, fluxo térmico, condutividade térmica 
Modelos: Processos de transferência de energia calorífica: condução, convecção, radiação; Resistência térmica Contextos de Uso: 
Terra, edifícios, culinária 
Competências a desenvolver 
Identificar a ocorrência dos diferentes processos de transferência de energia térmica  
Interpretar os casos reais e aplicar os modelos de transferência apropriados 
Estabelecer relações e aproximações ao cálculo do fluxo térmico e seus limites 
Estimar o comportamento térmico dos edifícios 
Avaliar soluções para a melhoria de um sistema térmico num edifício 
Identificar meios de potenciar a conservação de energia. 
Situação 
Física Problemas Tarefas Recursos Mediação 

Lareira Como consegue 
aquecer a casa? 

T1: Identificar tipos de transferência de calor 
presentes [R1, R2, M1, M2, M3]. 
T2: Discutir sobre a eficácia de cada um dos 
processos de transferência de calor [R2, R3, 
M2, M4, M5].  
T3: Identificar o que se altera quando se usam 
os recuperadores de calor. [R1, R3, M2, M4] 
T4: Ouvir e participar na súmula efectuada 
pelo professor [R2, M6]. 

R1: slides das 
aulas T 
(essencialmente os 
informativos) 
previamente 
disponibilizados.  
R2: aula T. 
R3: projecção de 
slides (com 
questões 
conceptuais) e 
quadro. 

M1: disponibilização 
dos slides 
atempadamente 
M2: Dar tempo para os 
alunos pensarem nas 
questões. 
M3: Avaliar o que os 
alunos já sabem sobre 
os processos de 
transferência de calor. 
M4: Promoção de  
discussões entre alunos. 
M5: Diálogo comos 
alunos no sentido de 
construir uma solução. 
M6: Explanação dos 
processos de 
transferência de calor. 

Culinária 

Como arrefece 
um copo de 
leite mais 
depressa: 
misturar um 
pouco de leite 
frio e esperar ou 
esperar 
primeiro e só 
depois 
misturar? 

T5a: Modelizar para ver o que acontece se 
misturar logo o leite frio e esperar. T5b: 
Modelizar se esperar primeiro e misturar 
depois o leite frio depois. T5c: Comparar os 
dois processos. T5d: Deduzir qual é o factor 
catalizador [R2, R4, R5, M7, M8, M9] 

R4: plataforma e-
learning 
R5: Fóruns on-line 

M7: Promover uma 
discussão geral entre os 
alunos e professores.  
M8: Mediar on-line as 
discussões entre os 
alunos. 
M9: Sintetizar a 
discussão e as 
conclusões. 

Por que razão 
as batatas 
cozinham mais 
depressa 
quando 
atravessadas 
por um espeto 
para assar? 

T6a: Modelar a situação sem espeto. T6b: 
Modelar a situação com espeto. T6c: 
Comparar os dois processos [R4, R6, M10, 
M11]. 

R1, R4  
R6: TPC. 

M10: Promover TPC. 
M11: Fornecer feedback 
directamente na 
plataforma nas 24 h 
antes da aula TP. 

Qual a melhor 
louça para 
servir a 
comida? 

T7: Comparar louças de materiais e de cores 
diferentes e modelar a transferência de calor 
[R1, R2, R3, M2, M4, M5] 

R1, R2, R3 M2, M4, M5 

Terra 

Que processos 
de transferência 
de calor 
ocorrem? 

T8: Verificar se existe um gradiente de 
temperatura constante para o interior da Terra 
[R7,R8, M12, M13].  
T9: Modelar a estrutura interna da terra e suas 
transferências de calor [R7,R8, M12, M13].  
T10: Modelar a atmosfera e as trocas de calor 
que ocorrem com a superfície [R7,R8, M14, 
M15].  
T11: Discutir a importância destes fluxos nas 
energias renováveis. [R7,R8, M14, M15] 

R7: aula teórico-
prática. 
R8: Folha de 
problemas. 

M12: Promover a 
discussão em grupo. 
M13: Monitorização do 
professor da evolução 
da discussão. 
M14: Promover a 
autonomia de cada 
grupo.  
M15: Feedback no final  
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Sala 

Qual a 
necessidade 
sistemas de 
aquecimento e 
arrefecimento? 

T10: Identificar que tipo de ganhos e perdas se 
podem ter numa sala. 
T11: Identificar os processos de calor 
relevantes na envolvente [R1, R2, R3, M2, 
M4]. 
T12: Familiarização com a condutibilidade 
térmica versus resistência térmica [R1, R2, 
R3, M5, M6]. 
T14: Teste de autoavaliação [R9, M12]. 
T15: Correcção do teste do colega [R9, M13]. 

R1, R2, R3 
R9: Teste de 
autoavaliação. 

M2, M4, M5, M6 
M12: Promover um 
teste de autoavaliação 
M13: Promover a 
discussão das questões 
com toda a turma.  

T16: Cálculo de fluxos de calor através da 
envolvente opaca [R7, R8, M12, M13, M14]. 
T17: Comparação para diferentes tipos de 
parede [R7, R8, M12, M14, M15]. 
T18: Resolução de problemas.[R7, R8, M12, 
M13, M14, M15] 
T19: TPC [R6, M15]. 

R7, R8, R6 M12, M13, M14, M15 

Janela 

Só têm 
vantagens? 

T20: Discussão da alteração do fluxo de calor 
devido à existência de janelas [R7, R8, M12, 
M13]. 
T21: Comparação entre vários tipos de janela 
[R7, R8, M13, M14]. 
T22: Discutir os benefícios [R7, R8, M14, 
M15]. 
T23a: Modelar o tamanho de uma pala, 
levando em linha de conta o sombreamento.  
T23b: Para que altura do ano devem ser 
projectadas? [R7, R8, M12, M13, M14; 
M15]. 
T24: Resolução de problemas [R7, R8, M12, 
M13, M14, M15]. 

R7, R8, R6 M12, M13, M14, M15, 
M10, M11 

Que tamanhos 
devem ter? 

Devem ter 
palas? 

Porque é que as 
cortinas nas 
janelas ajudam 
a manter mais 
estável o 
interior de uma 
casa? 

T25a: Modelar a situação de Verão. 
T26b:Modelar a situação de Inverno. T26c: 
Concluir [R6, M7, M10, M11]. 

 

Identificação de competências 

No currículo da disciplina foram identificados os objectivos de aprendizagem e algumas 

competências a desenvolver. Por exemplo, para a transferência de calor pretendiam-se 

desenvolver as competências indicadas na Tabela 3.12. 

Outras competências foram igualmente identificadas como objecto de desenvolvimento no 

âmbito desta disciplina, como por exemplo: interpretar problemas e situações reais, identificar 

variáveis pertinentes e relevantes, estimar valores em falta, analisar resultados e sua 

coerência. 

Identificação dos conhecimentos anteriores 

No segundo semestre, uma vez que todos os alunos já tinham tido Física 1, foi mais simples 

identificar os seus conhecimentos anteriores, ainda que pudessem não ter realizado a 

disciplina com sucesso, já tinham trabalhado sobre alguns temas base como: velocidade, 

energia, transferência de energia, potência ou movimento harmónico simples. Alguns alunos, 
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dependendo da ênfase dada à Física no secundário, já traziam também consolidadas noções 

importantes como a modelização entre resistências em série e em paralelo mas eram uma 

minoria. 

Contextualização 

A disciplina de Física 2, sendo uma disciplina cujo objectivo era dar uma introdução à física 

de construções, a contextualização surgia naturalmente ligada com a térmica de edifícios e a 

acústica em recintos fechados, dois temas fortes na formação de um engenheiro civil. 

Tradicionalmente, o esforço por realizar este tipo de contextualizações já era feito, dando 

ênfase por exemplo à transferência de calor que ocorre na evolvente dos edifícios e não 

simplesmente à descrição teórica dos processos de condução, convecção e radiação. Neste 

semestre acentuou-se este esforço ao tentar que os alunos trabalhassem problemas reais ou 

situações próximas do real (por exemplo no trabalho de projecto), identificassem variáveis 

importantes e mobilizassem o conhecimento adquirido de forma a conseguir dar-lhe solução. 

Recursos 

Os recursos colocados à disposição de alunos e professores, foram semelhantes aos já 

indicados para a disciplina de Física 1, em 2006/07 na secção 3.2.2.3, tirando as duas horas 

laboratoriais que nesta disciplina de Física 2 não existiam. 

Tarefas propostas 

Tal como no semestre anterior, visando a participação activa dos alunos na sua aprendizagem, 

promoveram-se tarefas associadas a todos os tipos de aula e extra aulas. 

- Questões Conceptuais: Algumas destas questões tinham como objecto situações do dia-a-dia, de forma a 

mobilizar o conhecimento anterior dos alunos e trabalhá-lo no sentido de o fazer evoluir (Figura 3.5). Por outro 

lado, pretendia-se com algumas destas questões iniciais despoletar o interesse e tornar clara a relevância daquilo 

que iria ser abordado e discutido (ver exemplos de novas questões no anexo 3.19). 

Outras questões eram colocadas após uma temática de forma a perceber de que forma os alunos conseguiam 

lidar com outras situações, interligar conceitos ou novas aplicações (a Figura 3.6 mostra alguns exemplos; só 

após a discussão a solução que aparece no slide era mostrada). Por outro lado, pretendia-se com estas questões 

que os alunos desenvolvessem a capacidades de argumentação e estruturação do pensamento científico sobre as 

mais diversas situações. 
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Figura 3.5 Exemplo de questões antes da discussão de uma temática, na aula T FIS 2 06/07.  

A solução evidenciada nas figuras só aparecia após a discussão. 

 

 
Figura 3.6 Exemplo de questões dadas após a discussão de uma temática, na aula T FIS 2 06/07.  

A solução evidenciada em algumas das figuras, só aparecia na projecção após a discussão. 
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- Testes de autoavaliação e sua correcção entre pares: À semelhança do semestre anterior (Física 1, 

06/07), no final de uma unidade temática era proposto nas aulas T um pequeno teste para autoavaliação. 

Consistia num conjunto de 5-6 questões. Mostrava-se uma questão de cada vez e eram dados alguns minutos 

(dependendo da questão 2-4 minutos, em geral) para que os alunos respondessem individualmente a cada uma 

das questões. Após o teste terminar era solicitado que o trocassem com um colega (de preferência não entre si 

mas mais aleatoriamente) e pegassem numa caneta de cor diferente para corrigirem o que o colega tinha feito, ao 

mesmo tempo que a discussão de cada questão era efectuada com a turma. 

No final entregavam os testes corrigidos, devidamente assinados (por quem tinha feito e por quem tinha 

corrigido). Como algumas das questões poderiam ter dado azo a interpretações diferentes, o objectivo era não só 

que se autoavaliassem durante esta discussão pensando naquilo que tinham feito, mas que se habituassem a olhar 

para raciocínios diferentes do deles e desenvolvessem capacidades de interpretação, avaliação de coerência e 

respeito pelas ideias dos outros. Eram sempre incentivados a explicar porque razões concordavam ou 

discordavam dos colegas.  

 

- Projecto – Construção de um Poster: Foi proposto aos alunos a construção de um poster virtual (ou seja 

não o teriam de imprimir) enviado e actualizado através da plataforma de ensino à distância (moodle), onde teria 

lugar a apresentação (pública, para todos os alunos) da versão final do mesmo.  

O objectivo era incentivar os alunos a trabalharem uma problemática (no âmbito da disciplina) em que se 

sentissem mais motivados, e desenvolverem uma questão -problema que teriam de resolver e apresentar. A 

escolha de apresentação por poster prendeu-se com o facto de ser inovador (face aos projectos anteriores) e de 

constituir uma ferramenta capaz de desenvolver a sua capacidade de organização, selecção e síntese de 

informação a par com a interligação de conhecimentos e sua aplicação. 

Os objectivos e competências devidamente explicitados aos alunos no início do semestre eram: trabalhar em 

equipa, capacidade de ouvir e criticar construtivamente ideias dos colegas, defesa de ideias perante colegas e 

professores, mobilizar e aplicar os conhecimentos desenvolvidos na disciplina numa situação real, pesquisa e 

síntese, apresentação pública de um trabalho, capacidade de se auto avaliar e avaliar os colegas. 

Eram dadas 3 áreas à escolha indicadas na Tabela 3.13. Para qualquer delas eram indicadas algumas questões – 

problema em que deveriam pensar (e estimulando que pensassem noutras) para facilitar a ponte entre o trabalho 

e os temas abordados na disciplina. Eram também indicadas as tarefas que teriam de executar para o seu 

desenvolvimento. 

Os prazos em que deveriam fazer as tarefas foram indicados à priori: deveriam ter um esboço daquilo que 

pretendiam efectuar na 5ª semana de aulas, uma versão “rascunho” na 9ª semana, a entrega do projecto na 13ª 

semana, que seria corrigida pelo professor, dando este o feedback necessário no sentido de ainda poderem 

melhorar o trabalho. Após correcção final, os alunos de cada grupo teriam a oportunidade de se autoavaliar e 

avaliar os colegas, multiplicando a nota obtida no trabalho pelo número de elementos do grupo e dividindo (cada 

um deles) essa nota pelos vários elementos, da forma que considerassem mais justa.  
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Tabela 3.13 Temas do Projecto “Construção de um Poster” em FIS 2 06/07 

Área Problemas Tarefas ao longo do projecto 

Ondas e as 
Energias 
Renováveis 
 

Que tipo de Energias Renováveis 
estão relacionadas com Ondas?  

Até que ponto são processos viáveis 
em Portugal? 

A que nível já estão 
implementados? 

A que nível se prevê a sua 
implementação futura? 

Qual destes processos defenderias? 

Reconhecer comportamentos ondulatórios em algumas energias 
renováveis 
Explicitar os vários tipos de ondas relacionados com cada um dos 
processos 
Modelar as respectivas transferências de energia  
Pesquisar sobre a sua utilização em Portugal 
Pesquisar sobre o seu custo/ benefício 
Pesquisar sobre os seus prós e contras 
Realizar um Poster sobre Ondas numa Energia Renovável 

ISEP: como 
melhorar algum 
aspecto, a nível 
energético, 
térmico, acústico, 
iluminação 
natural, etc.? 

Que problema consegue identificar? 
Que tipo de melhorias pontuais 

poderia efectuar? 
Que ordem de custos envolveria? 

Que benefícios traria? 

Identificar um problema pontual concreto 
Recolher informação sobre essa estrutura junto do gabinete de obras 
Modelar o sistema físico 
Planear a acção rectificadora 
Verificar se a solução encontrada melhora o problema diagnosticado 
Quantificar se possível essa melhoria 
Realizar um Poster sobre uma proposta de melhoria no ISEP 

Como construir a 
casa ideal 
(energeticamente, 
relativamente ao 
meio ambiente, 
…), sem olhar a 
meios? 

Quais os materiais de melhor 
comportamento acústicos a colocar?  

Quais os materiais de melhor 
comportamento térmico?  

Qual o melhor formato e orientação 
de envidraçados?  

Melhores coberturas?  
Como seria a casa ideal? 

 Como seria uma solução de 
compromisso entre vantagens 

comuns? 

Pesquisar sobre soluções ideais para o conforto térmico da casa 
Pesquisar sobre soluções ideais para a iluminação natural da casa 
Pesquisar sobre soluções ideais para a acústica da casa 

Pesquisar sobre soluções ideais para a volumetria da casa 
Conciliar a informação obtida 
Encontrar uma solução compatível 
Realizar um Poster sobre uma solução de construção optimizada 
energeticamente 

 
Os critérios de avaliação eram também do conhecimento prévio dos alunos e encontram-se indicados na Tabela 

3.14. 

 
Tabela 3.14 Critérios de avaliação do Projecto “Construção de um Poster” FIS 2 06/07, mostrando um exemplo 

da avaliação de um grupo de alunos hipotético 

Grelha de Classificação do Projecto  
(exemplo da forma como o projecto será avaliado) 

Excelente Bom Razoável Mau  
4 pontos  3 pontos 2 pontos 1 ponto 

Organização 

Organização 

  3     Clareza nos objectivos 

Lógica dos assuntos 

Clareza nos resultados 

Cooperação 

Coordenação entre alunos 

  3      Respeito pelas ideias dos outros 

Produtividade do grupo 

Divisão e gestão do trabalho 

Conteúdos 
Trabalho de pesquisa 

  3      Originalidade 

Eficiência na utilização da informação 

Apresentação 
Originalidade 

  3      Abordagem  

Apresentação visual  

Revelação de 
conhecimentos 

Nível de conhecimentos 

   2    
Coerência dos resultados 

Nível de desenvolvimento 

Integração de conhecimentos 

Classificação Final 14  12 2 0 
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De forma a proporcionar aos alunos alguma margem de escolha nos pesos de cada uma das avaliações durante o 

semestre (Projecto e TPC’s), de forma a poder ir mais ao encontro dos seus estilos de aprendizagem (Felder & 

Silverman, 1988), os respectivos pesos poderiam ser negociados em ±5% (em cada componente) no início do 

semestre com o professor (da TP) responsável pela sua mediação 

 

- Problemas e TPC: No início de cada aula TP, os alunos eram convidados a explorar em grupo um ou dois 

problemas de cariz mais aberto com vista a consolidar melhor os assuntos, a tratar posteriormente com os 

exercícios mais tradicionais. Por outro lado, pretendia-se estimular que os alunos continuassem o seu trabalho 

em grupo no resto da aula, como forma de se ajudarem mutuamente nas dificuldades que fossem encontrando 

(anexo 3.20). Na Tabela 3.15 encontram-se como exemplo alguns desses problemas. 

Semanalmente os alunos também teriam um problema de trabalho de casa (colocado directamente na plataforma 

moodle, ver anexo 3.21), cujo objectivo era os alunos, agora individualmente, pensarem sobre outra situação que 

envolvesse a mesma temática, para que percebessem como estava a sua aprendizagem. Teriam de responder até 

24 h antes da aula seguinte. Alguns exemplos estão indicados na Tabela 3.16. 

 

Tabela 3.15 Exemplos de problemas lançados na aula TP em FIS 2 06/07 

Térmica O gradiente térmico na Terra, medido à superfície, é 30 ºC/km, e o raio da Terra é de 6400 km. Se considerarmos a 
temperatura à superfície de 0 ºC e fazendo as aproximações necessárias, estimar a temperatura no centro da Terra. 
Discutir os resultados e as hipóteses consideradas. 
Comparar diferentes propostas de paredes utilizadas na construção portuguesa (consultar tabelas anexas), 
nomeadamente qual a diferença das resistências térmicas encontradas e respectivos fluxos: 

a. Parede simples e paredes compostas 
b. Paredes com diferentes tipos de isolamento 
c. Paredes com isolamento pelo interior ou pelo exterior 
d. Paredes com câmara-de-ar no exterior ou interior 
e. Paredes duplas com câmara-de-ar 

Acústica Discutir em que situações será necessário aumentar ou diminuir a reverberação de uma sala. Discutir formas possíveis 
de melhorar a acústica de uma sala de aulas. 

 
Tabela 3.16 Exemplos de TPC’s lançados na plataforma de ensino à distância em FIS 2 06/07 

TPC Térmica 1 Por que razão as batatas cozinham mais depressa quando atravessadas por um espeto para assar? 
TPC Térmica 2 Porque é que as cortinas nas janelas ajudam a manter mais estável o interior de uma casa? 
TPC Ondas 3 Dois amigos estão de férias num campo perto de uma mina abandonada e resolvem ir até lá. Nas suas 

pesquisas, cada um encontra um pedaço de um sólido cristalino, em sítios diferentes. Resolvem fazer umas 
experiências para aplicar aquilo que sabem de Física... 
O 1º faz umas medições e consegue determinar que a velocidade da luz dentro do material é de 1.96x108 m/s. 
O 2º mede um raio laser incidente que faz um ângulo de 75o com a normal à superfície, dentro do material, 
esse raio passa a fazer 24o com a normal. Qual dos dois vai ficar rico? 

TPC Ondas 6 Em que sala no ISEP, onde já tenhas tido aulas, é que sentiste uma acústica melhor (ou pior)?  
Tenta explicar porquê. 

 

- Tarefas on-line: Foram efectuadas três tarefas on-line de carácter facultativo, apenas como complemento da 

avaliação formativa, com perguntas de resposta curta ou escolha múltipla. Apresenta-se, como exemplo, a tarefa 

acerca de transferência de calor na Figura 3.7, com a visualização apresentada aos alunos no moodle. 
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Figura 3.7 Tarefa on-line sobre Transferência de calor, lançada no moodle em FIS 2 06/07 

 

- Desafios on-line: À semelhança do que já tinha acontecido no 1º semestre, foram lançadas algumas questões 

abertas no fórum de discussão da plataforma moodle, onde os alunos poderiam ir dando a sua contribuição 

acerca da questão ou dos comentários dos colegas sempre que considerassem pertinente. O professor apenas 

mediava a discussão, tentando interferir o menos possível. Na Tabela 3.17 apresentam-se exemplos de questões 

lançadas nesse fórum nesse semestre. 

 
Tabela 3.17 Exemplos de desafios lançados na plataforma de ensino à distância em FIS 2 06/07 

1º 
desafio 

Se estiver a beber uma "meia de leite" quente, mas goste dela mais fria, como arrefecerá mais rapidamente? 
1) misturar um pouco de leite frio e esperar?       Ou 
2) esperar primeiro e só depois misturar um pouco de leite frio? 

4º 
desafio 

Qual será a diferença entre estas duas situações: 
1) estamos dentro de casa e ouvimos alguém que passa na rua a conversar; 
2) estamos na rua e ouvimos alguém que está dentro de casa a conversar; 
admitindo as mesmas circunstâncias (frequência, ar, diferença de temperatura, distância, etc.), podemos dizer se 
ouvimos melhor ou pior em determinada circunstância? Porquê? Quais serão os factores a ter em conta? 

 
No final o professor tentava fazer o fecho da discussão, tentando incorporar as ideias que os alunos tinham 

apresentado. 

Avaliação 

À semelhança do que foi desenvolvido em Física 1, também a avaliação nesta disciplina se foi 

diversificando e distribuindo o seu peso pelas diversas tarefas e ao longo do semestre.  

Ao tornar a avaliação semanal através dos TPC’s problemas orientados para o 

desenvolvimento de competência e não através da resolução metódica de exercícios, quis-se 

potenciar a participação dos alunos em tarefas que realmente os ajudassem a progredir na sua 
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aprendizagem. A esta tarefa estava associada o feedback do professor (também semanal) com 

vista a apoiar essas aprendizagens em tempo útil.  

O trabalho de projecto visava o desenvolvimento de outro tipo de competências assim 

como aprofundar e melhor consolidar o tema escolhido. As diferentes metas estabelecidas 

tinham como objectivo permitir que os alunos melhor gerissem o tempo e tivessem 

oportunidade de ir melhorando o seu desempenho ao longo do semestre. 

Houve também lugar a avaliação não obrigatória: testes on-line (um por tema) e a 

bonificação (nos mesmos moldes do que já tinha funcionado em FIS 1). 

O exame final também se tornou mais exigente, ao avaliar não apenas conhecimentos, 

mas também as competências desenvolvidas. Além disso, o facto de exigir requisitos mínimos 

para fazer a disciplina nas partes teórica e teórico-prática separadamente, fomentava 

incentivar os alunos a prepararem-se de uma forma mais completa ao longo do semestre, não 

descurando nenhuma das partes. Do exame final constavam algumas questões de 

competência, como se mostram alguns exemplos mais à frente, na Tabela 3.25 (ou anexo 

3.22).  

3.2.4 Período temporal de análise 

É realizada uma análise longitudinal ao longo de três anos consecutivos, embora não com o 

mesmo conjunto de alunos, avaliando as modificações que foram ocorrendo e tendo como 

termo de comparação dados dos três anos anteriores a esta intervenção didáctica, em que 

curricularmente não existiram modificações.  

3.2.5 Dados recolhidos 

Ao longo destes três anos lectivos foram sendo recolhidos dados de forma a poder analisar a 

primeira questão de investigação no estudo 1.  

Os dados recolhidos sobre o ensino foram: 

• Materiais curriculares dos vários semestres lectivos (fichas de disciplina, 

documentos sobre o funcionamento das disciplinas); 

• Tarefas proporcionadas aos alunos durante cada semestre lectivo; 

• Tarefas de avaliação proporcionadas aos alunos em cada semestre lectivo; 

• Registo da mediação ocorrida no processo de feedback dado pela plataforma de 

ensino à distância no ano lectivo de 2006/07; 

• Respostas a um questionário interno do Departamento de Física do ISEP, aplicado 

em 2004/05, e que permitiu recolher a opinião dos professores no início e no final 
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do semestre (na Tabela 3.18 encontram-se as questões mais relevantes e utilizadas 

neste estudo): 

o 1ª fase: relativamente à disciplina antiga (para os professores que tinham 

leccionado a disciplina em anos anteriores); 

o 2ª fase: após discussão do novo currículo (no início do semestre);  

o 3ª fase: após o término do semestre; 

 
Tabela 3.18 Questões do questionário efectuado a alunos e/ou professores em FIS 1 em 04/05  

Q1 – Os métodos de avaliação encontravam-se adequados à disciplina? 
Q2 – Os métodos de avaliação melhoraram? 
Q3 – Os métodos de avaliação encontram-se adequados? 
Q4 – Há organização entre as aulas T-TP-P? 
Q5 – Adquiriu conhecimentos relevantes para o curso? 
Q6 – Qual o grau de importância que atribui à disciplina? 

 

• Respostas a um questionário aos professores em 2005/06 (com algumas questões 

adaptadas do questionário QEAME acerca do Ensino, Aprendizagem e Modo de 

Estudar – 2ªparte, Cravino, 2004 – ver anexo 3.23), com vista a registar as 

opiniões dos professores face ao ensino praticado e sua perspectiva acerca do seu 

impacte; 

• Registo de conversas informais e de reuniões de disciplina com os professores 

acerca da sua perspectiva sobre as implementações curriculares; 

• Registo de reflexões e comentários informais dos professores em 2004/05 e 

2005/06 acerca da sua percepção do ensino; 

• Entrevistas a professores no ano lectivo 2006/07 de modo a perceber de que forma 

decorreu a sua mediação e participação dos alunos; 

• Registo da perspectiva do professor investigador de como decorreu a sua mediação 

e a aprendizagem dos alunos; 

• Relatórios de disciplina elaborados no final de cada semestre; 

• Registo de assiduidade nas aulas teóricas, participação nos desafios no moodle e 

participação nos testes de autoavaliação. 

 

Os dados recolhidos junto dos alunos sobre a aprendizagem e ensino foram: 

• Registo de comentários informais dos alunos; 

• Respostas a um questionário interno do Departamento de Física realizado aos 

alunos de FIS 1 em 2004/05 (não anónimo, feito directamente na plataforma de 

ensino à distância WebCT), e que permitiu não só recolher a opinião dos alunos no 
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final do semestre, como também a opinião dos alunos com mais de uma inscrição 

antes do período lectivo (na Tabela 3.18 encontram-se as questões mais relevantes 

e utilizadas neste estudo);    

o 1ª fase: relativamente à disciplina antiga (para os alunos com mais de uma 

inscrição); 

o 2ª fase: após discussão do novo currículo (no início do semestre);  

o 3ª fase: após o término do semestre; 

• Respostas a um questionário acerca do Ensino, Aprendizagem e Modo de Estudar 

– QEAME (Cravino, 2004; Ramsden, 1991) efectuado aos alunos (anonimamente) 

no final de cada disciplina (2º semestre 2004/05, 1º e 2º semestre 2005/06 e 1º e 2º 

semestre 2006/07) com várias questões (49 ao todo) sobre a percepção que os 

alunos tiveram das aulas, das disciplinas e da sua aprendizagem (ver Tabela 3.19 e 

Tabela 3.20);  

 
Tabela 3.19 Questões da 1ªparte do QEAME  

Dimensões  Questões 

Esforços 
deliberados no 
sentido do bom 
ensino  

18) Os nossos professores são extremamente bons a explicar-nos a matéria? 
20) Os professores trabalham arduamente no sentido de tornar atraente esta disciplina para os estudantes? 
26) Nesta disciplina tenta-se realmente obter o melhor da parte de todos os estudantes? 

Avaliação 
permanente 

7) Os professores desta disciplina dedicam bastante tempo a comentar o trabalho dos estudantes? 
8)* Para passar nesta disciplina tudo o que é realmente preciso é ter uma boa memória? 
12)* Os professores desta disciplina parecem mais interessados em testar aquilo que nós memorizamos do que 
aquilo que compreendemos? 
21)* Os professores colocam aos estudantes demasiadas questões que incidem apenas sobre factos? 
22)* A informação sobre o trabalho de cada estudante é fornecida APENAS sob a forma de classificações e notas? 
25)* É possível passar nesta disciplina trabalhando arduamente apenas nas vésperas do exame? 
27)* Nesta disciplina há pouca escolha nos modos como se é avaliado? 

Organização e 
quantidade de 
trabalho 

4)* O trabalho exigido nesta disciplina é excessivo? 
10)* Parece-me que o programa desta disciplina tenta cobrir demasiados tópicos? 
14)* Em geral, é-nos dado tempo suficiente para compreender as coisas que temos de aprender? 
29)* O volume de trabalho que tem que ser realizado nesta disciplina significa que não é possível compreender 
tudo de um modo aprofundado? 

Interacção 
permanente 

3) Os professores desta disciplina motivam os estudantes no sentido de darem o seu melhor? 
5)* Os professores desta disciplina dão frequentemente a impressão de não terem nada a aprender com os 
estudantes? 
15) Os professores fazem um esforço real para entender as dificuldades que os estudantes possam ter no seu 
trabalho? 
17) Os professores desta disciplina dão normalmente informação acerca de como os estudantes vão progredindo? 
23) Discutimos frequentemente com os nossos professores acerca do modo como vamos aprender nesta disciplina? 
24)* Os professores não demonstram interesse real naquilo que os estudantes têm para dizer? 

Estímulo à 
independência do 
estudante  

2)* Há poucas oportunidades para escolher assuntos particulares que gostaria de estudar? 
9) Esta disciplina parece encorajar os estudantes a desenvolverem, tanto quanto possível, os seus próprios 
interesses académicos? 
11) Os estudantes têm uma grande possibilidade de escolher o modo como vão aprender nesta disciplina? 
16) É dada bastante escolha aos estudantes no trabalho que têm de realizar? 

Objectivos e 
padrões claros bem 
definidos 

1) É sempre fácil saber qual o grau de exigência do trabalho que é esperado de si nesta disciplina? 
6) Em geral, tem uma ideia clara da direcção a seguir e do que lhe é exigido nesta disciplina? 
13)* É frequentemente difícil descobrir o que é esperado de nós nesta disciplina? 
19)* Os objectivos gerais e específicos desta disciplina não são fornecidos de modo muito claro? 
28) Os professores desta disciplina tornam claro desde o início o que esperam dos estudantes? 

(* questão com inversão de pontuação) 
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Tabela 3.20 Algumas questões da 2ªparte do QEAME  

30)  Frequenta as aulas T? 
31) a. O professor das aulas T exemplos do dia-a-dia? 
31) b. O professor das aulas TP exemplos do dia-a-dia? 
31) c. O professor das aulas TP exemplos do dia-a-dia? 
32) a. O professor das aulas T distingue conceitos/leis… 
32) b. O professor das aulas TP distingue conceitos/leis… 
35) a. Os assuntos são enquadrados em contextos ligados à realidade nas aulas T? 
35) b. Os assuntos são enquadrados em contextos ligados à realidade nas aulas TP? 
40) Costuma tentar relacionar o que estuda nesta disciplina com situações do seu dia-a-dia? 
41) Costuma ter a iniciativa de realizar experiências sobre assuntos que está a estudar? 
46) Necessita de memorizar intensivamente para aprender o essencial de cada assunto desta disciplina? 
47) Na sua opinião conseguiu compreender o essencial dos assuntos que foram abordados ao longo do semestre nesta disciplina? 

 

• Resultados escolares (classificações de laboratório, classificações de frequência, 

classificações em exame e resultados finais) obtidos pelos alunos nos anos lectivos 

em estudo e nos três anteriores; 

• Resultados das componentes de avaliação contínua em 2006/07; 

• Respostas e resultados a questões de competência aplicado no final do semestre 

aos alunos de FIS 1 em 2005/06 e 2006/07 (ver Tabela 3.21); Embora as questões 

não sejam sobre o mesmo assunto, tratam de competências transversais similares 

de desenvolvimento de ferramentas conceptuais, de resolução de problemas e de 

comunicação e argumentação (conforme se analisa no capítulo 4, Tabela 4.42); 

 
Tabela 3.21 Questões de competência de FIS 1  

Exame Fis1 05/06 Exame Fis1 06/07 
P – Numa experiência, destinada 
ao estudo das colisões, uma colega 
vossa utilizou dois carrinhos 
representados pelas letras A e B, 
cujas massas são respectivamente 
m

A 
e m

B 
(ver figura). O carrinho B 

possui uma mola. O choque é 
frontal. Através de um 
equipamento apropriado concebido 
para se proceder ao registo 
automático das posições dos dois 
carrinhos durante a experiência foi 
possível recolher os dados 

representados no gráfico.  

a) Ela concluiu que os dados experimentais sugerem que o atrito é praticamente 
nulo. Como teria fundamentado a sua afirmação?  
b) Os dados experimentais permitem relacionar entre si as massas dos dois 
carrinhos. Qual a relação mB/mA?  

c) Que considerações poderia fazer a Sofia para analisar aspectos relacionados com 
a conservação da energia durante as várias fases do movimento? 

TP1 – Uma partícula é suspensa do tecto 

de um elevador por intermédio de uma 

mola e está sem movimento 

relativamente a este quando ele desce a 

velocidade constante de 1,5 m/s. O 

elevador pára então de repente, ficando a 

partícula a oscilar com a velocidade 

angular de 2 rad/s. Desprezando a massa 

da mola, determina: 

a) Com que amplitude oscila a 

partícula? 

b) Qual é a sua equação de 

movimento (escolhe o sentido 

positivo para cima)?   

 
 

• Respostas às provas de exame realizadas pelos alunos em 2006/07; 

• Trabalhos realizados pelos alunos durante os anos de intervenção; 

• Tarefas efectuadas pelos alunos pela plataforma de ensino à distância em 2006/07; 
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• Registo da mediação ocorrida no processo de feedback dado pela plataforma de 

ensino à distância no ano lectivo de 2006/07; 

• Entrevistas a um grupo de alunos no final do 1º semestre (em 2006/07), tendo sido 

reiterado esse convite no final do segundo semestre, de modo a conhecer a sua 

percepção acerca de aspectos particulares do ensino, a forma como foram 

implementados pelos professores em sala de aula, e o modo como contribuíram ou 

não para a melhoria das suas aprendizagens. Foi-lhes explicada a sua finalidade 

(puramente para investigação) e garantido o anonimato. Alguns alunos acederam 

ao convite desde logo, dando a sua opinião de como tinha decorrido o 1º semestre, 

outros alunos foram dando a sua entrevista ao longo do 2º semestre e no final 

deste, dando (neste caso) opinião acerca das duas disciplinas nos dois semestres. 

Todas as entrevistas foram realizadas pelo professor investigador, seguindo um 

protocolo semiaberto, tentando focar os aspectos variados das duas disciplinas. Ao 

todo realizaram-se 22 entrevistas a alunos de turmas (professores) variadas. 

3.3 Descrição do segundo estudo 

No segundo estudo, para responder à segunda questão de investigação, os casos são os 

professores que leccionaram as disciplinas de Física 1 e Física 2 no ano 2006/07, no regime 

diurno, nos tipos de aulas L (em FIS 1) e TP (em ambas). Uma vez que é analisado (e 

cruzados dados provenientes de várias fontes, na grande maioria dos casos entre os dois tipos 

de aulas e/ou entre as duas disciplinas) um conjunto de vários professores, com experiências e 

vivências diferentes, cremos ser representativo de um corpo docente que pode estar afecto a 

uma disciplina com este cariz noutra escola de engenharia. 

3.3.1 Desenho da investigação para responder à segunda questão 

Para responder à segunda questão, o desenho da investigação continuou a ser Estudo de Caso, 

com as mesmas características apontadas anteriormente, em que agora se pretende focar a 

análise na mediação de cada professor individualmente, suas percepções e suas acções em 

sala de aula e respectivos efeitos na percepção, aprendizagem e resultados dos alunos. Serão 

analisados vários casos, constituídos por cada um dos professores que leccionaram as 

disciplinas no último ano de intervenção e em que haja possibilidade de realizar a 

triangulação de dados. 
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O corpo docente foi variável ao longo dos anos lectivos (dependente da distribuição de 

serviço na Tabela 3.22) e não foi o mesmo para as duas disciplinas nos dois semestres de 

2006/07 (apenas dois dos professores analisados leccionaram no regime diurno ambas as 

disciplinas).  

Assim, para uma melhor abrangência de resultados, cada caso é estudado recorrendo à 

triangulação de dados de cada disciplina (FIS 1 e FIS 2) e do tipo de aulas leccionadas (TP 

e/ou L), podendo ser analisado sob uma vertente (só TP ou L numa disciplina), duas vertentes 

(os dois tipos de aula em FIS 1 ou as duas disciplinas) ou três vertentes (TP e L em FIS 1 

mais TP em FIS 2).  

 
Tabela 3.22 Identificação dos casos (professores das disciplinas FIS 1 e FIS 2) e seu historial durante a 

intervenção didáctica desde 2004/05, com a indicação da amostra de alunos nas turmas em 2006/07  

Casos 
2004/05 2005/06 2006/07 

FIS 1 FIS 2 FIS 1 FIS 2 FIS 1 FIS 2 

Prof. 1 

T: 2 turmas T: 2 turmas T: 2 turmas T: 2 turmas T: 3 turmas T: 2 turmas 

TP: 1 turma TP: 2 turmas TP: 3 turma TP: 3 turmas TP: 2 turmas 
 A(18)+D(34) 

TP: 3 turmas 
H(23)+I(20)+N(13) 

L: 1 turma  L: 2 turmas  L: 2 turmas 
(B1+C2)  

Prof. 2 TP: 2 turma  TP: 1 turma   TP: 1 turma 
K(19) 

L: 1 turma  L: 3 turma  L: 1 turma 
(G1)  

Prof. 3 
TP: 1 turma      

L: 2 turma    L: 3 turmas 
(D2+E2+F2)  

Prof. 4 TP: 1 turma TP: 3 turmas  TP: 2 turmas   
L: 2 turma      

Prof. 5 
  TP: 2 turmas  TP: 1 turma 

C(17)  

L: 2 turmas  L: 2 turmas  L: 2 turmas 
(A2+B2)  

Prof. 6 
  TP: 1 turma TP: 1 turma TP: 1 turma 

E(11)  

  L: 4 turmas  L: 4 turmas 
(A1+C1+F1+G2)  

Prof. 7 
TP: 1 turma    TP: 1 turma 

B(19) 
TP: 2 turmas 
J(23)+M(15) 

L: 1 turma  L: 2 turmas  L: 2 turmas 
(D1+E1)  

Prof. 8     TP: 2 turmas 
F(28)+G(25)  

      

Prof. 9 
     TP: 2 turmas 

L(18)+O(10) 
      

Nota: estabelecem-se códigos numéricos para os professores e códigos alfanuméricos para as turmas (não 
correspondente à realidade); cada turma T desdobra-se em várias TP e cada TP desdobra-se em duas L. Assim as 
TP estão indicadas por uma letra, que se divide no laboratório nos turnos 1 e 2 
 

Os dados recolhidos referem-se à mediação de cada professor, em cada tipo de aula, 

avaliados segundo a perspectiva do próprio, a perspectiva dos alunos, registos da prática 

efectuada e ainda dos resultados escolares dos seus alunos, desenvolvimento de competências 

e seu envolvimento. 
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Uma vez que, em 2006/07 a distribuição das turmas entre os vários professores resultou 

sempre em conjugações de professores diferentes nas aulas L e TP para cada uma (ver Tabela 

3.22) há a necessidade de estudar estes efeitos separadamente. Assim, na disciplina de FIS 1, 

realizam-se estudos para o laboratório (conjunto de alunos agrupados por professor de 

laboratório) e estudos para TP (conjunto de alunos agrupados por professor de TP). 

 

Pretende-se fazer transparecer aspectos que resultem positivamente, com vista à 

identificação de traços de mediação que recolham a satisfação dos alunos, o seu sucesso 

escolar e/ou desenvolvimento de competências. 

3.3.2 Descrição dos Casos 

Dos casos identificados na Tabela 3.22, eliminaram-se os professores 4 e 3. O primeiro 

porque não leccionou em 2006/07. O segundo porque não se conseguiram dados suficientes 

para conseguir caracterizar a mediação deste professor. Embora outros dois professores (8 e 

9) leccionassem apenas um tipo de aula numa das disciplinas, reduzindo assim a possibilidade 

de existir cruzamento de dados, optou-se por manter o estudo destes casos, uma vez que 

mesmo assim existiram fontes variadas de dados para analisar. 

De seguida, apresenta-se na Tabela 3.23, uma caracterização dos Casos que são estudados 

(professores que estiveram envolvidos nas duas disciplinas no ano de 2006/07). 

 
Tabela 3.23 Caracterização (à data de 2006) dos Casos estudados 

Casos Género Formação Formação em 
curso 

Experiência 
profissional 

Apetência pelo 
ensino Investigação 

Prof. 
1 F 

Lic. Física / Mat. 
Aplicada - FCUP 
Mest. Eng. 
Mecânica - FEUP 

Doutoramento na 
área da Didáctica da 
Física (UTAD) 

12 anos Ens. 
Sup. (aulas T, 
TP e L) 

Frequência de acções 
de formação a nível 
pedagógico 

Um artigo 
publicado 

Prof. 
2 

M 
 

Lic. Física / Mat. 
Aplicada - FCUP 
Mest. Eng. 
Mecânica - FEUP 

Doutoramento na 
área da Didáctica 
(UA) 

3 anos Ens. 
Sec.+ 9 anos 
Ens. Sup. (aulas 
T, TP e L)  

Frequência de acções 
de formação a nível 
pedagógico 

Alguns artigos 
publicados 

Prof. 
5 M Licenciatura 

(Eng. - FEUP) 
Mestrado em Eng. 
(FEUP) 

3 anos Ens. Sup. 
(aulas TP e L)   

Prof. 
6 F Lic. Física - UA Doutoramento 

(FEUP) 

4 anos Ens. Sec. 
+ 8 anos Ens. 
Sup. (monitora, 
aulas T, TP e L) 

Fez formação 
pedagógica (2 anos, 
Universidade Aberta e 
Universidade do 
Algarve) 

 

Prof. 
7 M Lic. Eng. Materiais 

(UM) 
Mestrado em Eng. 
Polímeros (UM) 

6 anos Ens. Sup. 
(aulas TP e L) 

Frequência de acções 
de formação a nível 
pedagógico 

Alguns artigos 
publicados 

Prof. 
8 F 

Lic. Eng. 
Electrotécnica - 
FEUP 

 
18 anos Ens. 
Sup. (aulas T, 
TP e L) 

Frequência de acções 
de formação a nível 
pedagógico 

 

Prof. 
9 M 

Lic. Física – FCUP 
Mest. Eng. 
Electrotécnica e de 
Computadores - FEUP 

Doutoramento em 
Física (UA) 

6 anos Ens. Sup. 
(aulas TP e L)  

Participação em vários 
Projectos de 
Investigação e vários 
artigos publicados 



76 

3.3.3 Período temporal 

Os casos analisados dos diferentes professores que tentaram implementar o mesmo currículo 

foram analisados no ano de 2006/07, nos dois semestres, nas duas disciplinas. 

3.3.4 Dados recolhidos 

Ao longo desse ano foram sendo recolhidos dados de variadas fontes, de forma a poder 

responder-se à questão de investigação relativa a este estudo 2. 

Os dados recolhidos sobre o ensino foram: 

• Materiais curriculares dos vários semestres lectivos; 

• Tarefas proporcionadas aos alunos; 

• Registo da mediação ocorrida no processo de feedback dado pela plataforma de 

ensino à distância, no ano lectivo de 2006/07; 

• Registo de conversas informais e de reuniões de disciplina com os professores 

acerca da sua perspectiva sobre a prática lectiva; 

• Entrevistas a professores, no ano lectivo 2006/07 de modo a obter relatos da forma 

como decorreu a sua mediação e a aprendizagem dos alunos; 

• Registo da perspectiva do professor investigador de como decorreu a sua mediação 

e a aprendizagem dos alunos. 

 

Os dados recolhidos junto dos alunos sobre a aprendizagem e ensino foram: 

• Respostas a um questionário acerca do Ensino, Aprendizagem e Modo de Estudar 

- QEAME (Cravino, 2004; Ramsden, 1991) efectuado aos alunos no final da 

disciplina de Física 2, em 2006/07, com identificação da turma (ver Tabela 3.19 e 

Tabela 3.20); 

• Resultados escolares (classificações de laboratório, classificações de frequência, 

classificações em exame e resultados finais) obtidos pelos alunos, no ano lectivo 

de 2006/07; 

• Respostas e resultados na questão de competência aplicada no final do semestre 

aos alunos de FIS 1, em 2006/07 (ver Tabela 3.21); 

• Resultados de um pré e pós-teste (sobre ondas) aplicado no 2º semestre de 2006/07 

(ver exemplo de questões na Tabela 3.24). As questões do pré-teste encontram-se 

validadas na literatura (Redish, 2003) enquanto que as questões de exame 

utilizadas para o pós-teste foram escolhidas pelo professor investigador e 
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validadas por investigadores nacionais. Embora o mesmo teste tenha sido aplicado 

antes e depois do assunto ter sido tratado, para aumentar o número de casos, 

optámos por comparar com questões de exame (da época normal ou recurso, 

considerando a melhor prestação do aluno) que envolviam o mesmo 

desenvolvimento de conhecimentos e competências (anexo 3.24); 

 
Tabela 3.24 Questões do pré e pós-teste de competência e conhecimentos sobre Ondas realizado à disciplina de 

FIS 2 no ano lectivo de 06/07  

Pré-teste sobre Ondas (FIS 2, 06/07) 
Original: Universidade de Maryland (PERG) 

Pós-teste sobre Ondas (FIS 2, 06/07) 
Questões teóricas (de exame) sobre Ondas 

2. Uma partícula de poeira está localizada em frente de um 
altifalante (ver figura). O altifalante é ligado e toca uma 
nota a uma frequência (baixa) constante. Que escolhas 
seguintes descrevem o 
movimento da partícula de 
poeira depois do altifalante ser 
ligado? Justifica. 
 

a) A partícula de poeira 
move-se para cima e 
para baixo 

b) A partícula de poeira move-se para a frente, arrastada 
para longe do altifalante  

c) A partícula de poeira move-se para a frente e para 
trás, relativamente ao altifalante 

d) A partícula de poeira move-se para os lados 
e) A partícula de poeira não se move 
f) A partícula de poeira move-se em círculo 
g) Nenhuma das anteriores 

 T2 – (R) A figura mostra uma onda sonora a propagar-se no ar. 
A onda pode ser descrita por uma equação geral da 

0( , ) ( )s x t s sen kx wt φ= − +  . F indica uma frente de onda e a 

elipse em A indica a posição de algumas moléculas de ar no 
instante inicial. 
A. s(x,t) pode representar o 
deslocamento das moléculas 
segundo x em relação à posição 
de equilíbrio. 
B. s(x,t) pode representar o 
deslocamento das frentes de 
onda, em função do tempo. 
C. As moléculas que estavam 
dentro da elipse indicada em A 
devem estar dentro das elipses 
indicadas nas partes B e C da 
figura. 
D. As moléculas que estavam dentro da elipse indicada em A não 
devem estar dentro das elipses indicadas nas partes B e C da 
figura. 

Objectivo: uso do modelo de propagação da onda sonora e respectivo movimento das partículas do meio para interpretar 
fenómenos 
3. O Miguel e a Laura estão 100 m afastados e gritam “Yo!” 
um ao outro, exactamente ao mesmo tempo. O Miguel grita 
mais alto que a Laura e a frequência da sua voz é mais 
baixa. Será que a Laura vai ouvir o Miguel antes dele a 
ouvir a ela, o Miguel é que ouve a Laura antes, ou ouvem 
os dois ao mesmo tempo? Justifica. 

T4 – (N) O professor faz uma pergunta a uma aluna sentada no 
fundo da sala. O professor fala mais alto e com um som mais 
grave (frequência mais baixa) do que a aluna ao responder. 
Nestas circunstâncias, pode-se afirmar: 
A. O tempo que demora a aluna a ouvir o professor, embora 
muito semelhante, é menor do que o tempo que demora o 
professor a ouvir a aluna. 
B. O tempo que demora a aluna a ouvir o professor, embora 
muito semelhante, é maior do que o tempo que demora o 
professor a ouvir a aluna. 
C. O tempo que demora a aluna a ouvir o professor, é igual ao 
que o tempo que demora o professor a ouvir a aluna. 

Objectivo: interpretação de situações físicas acerca das propriedades que influenciam a velocidade de propagação da onda 
sonora 

 

• Resultados do teste de competências aplicado no final do semestre, aos alunos de 

FIS 2, em 2006/07; Estas questões, avaliadas e validadas por alguns investigadores 

em Didáctica da Física nacionais, visavam avaliar o desenvolvimento de 

competências na interpretação de problemas, identificação das variáveis relevantes 

e aplicação dos modelos construídos para resolução do problema (ver exemplo na 

Tabela 3.25 ou o anexo 3.22);  
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Tabela 3.25 Exemplos de questões de competência do exame normal de FIS 2 em 2006/07 

Exemplo de questão da parte teórica do exame (1 valor em 20): 

 
T6 – Uma câmara de segurança (C), instalada numa sala, representada na planta da 
figura, “visualiza” a região clara indicada. Desejando aumentar o campo de visão da 
câmara, foi colocado um espelho plano, rectangular, que ocupa toda a região da 
parede entre os pontos A e B. Nessas condições, a figura que melhor representa a 
região clara, que passa a ser visualizada pela câmara, é: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão da parte prática do exame (3 valores em 20): 

P4 – O Palácio de Cristal original remonta a 1860, quando um grupo de 
empreendedores conseguiu reunir o capital necessário para a criação de um 
edifício para organizar exposições agrícolas e industriais. Desta forma foi 
fundada a Sociedade para a Fundação do Palácio de Cristal portuense, que 
providenciou o melhor material, nomeadamente granito e ferro, que havia 
naquela época para a construção. A cúpula do seu salão de exposições era composta de 
ferro e vidro, sendo o chão de granito.  
Mais de 10 mil pessoas visitaram o palácio, em 3 dias. 
Cobrindo uma área de 7 900 m2 o edifício soerguia-se em três corpos, destacando-se a 
meio a nave central com a abóbada em vidro, de 18,90 metros de altura e 72 metros de 
comprimento por 8,30 metros de largura. 
O Palácio de Cristal foi ainda um importante espaço de cultura, contendo um órgão de 
tubos que era dos maiores do mundo (L=2,94 m). Foi neste palácio que se realizaram 
importantes concertos do compositor Viana da Mota ou da virtuosa violoncelista Guilhermina Suggia. 
 
O palácio foi destruído em 1951, sob pretexto da construção de um recinto que pudesse albergar 
o Campeonato Mundial de Hóquei em Patins tendo-se erguido uma nave de betão armado, a que 
foi dado o nome de Palácio dos Desportos, cuja área total ronda os 112 000 m2, com 30 m de 
altura e capacidade de 4 568 lugares sentados. 
 
Actualmente este espaço irá ser novamente remodelado, projectando-se um rebaixamento da 
arena e a instalação de bancadas retrácteis, ficando espaço com 5 300 lugares sentados (confortáveis e com boa 
visibilidade) ou capacidade para mais de 6 mil pessoas, nos concertos para assistir de pé. As clarabóias degradadas vão 
contar com um sistema de clausura, para escurecer a sala quando necessário. 
 
a) Estimar a reverberação existente na nave central do palácio original (durante um concerto de orgão de tubos), 
explicitando as considerações, face ao texto exposto, que lhe pareçam convenientes. 
b) Sem efectuar cálculos, explique que diferenças provocarão uma reverberação diferente deste palácio, relativamente ao 
actual? 
c) O que se pode afirmar em termos térmicos quanto aos 3 palácios (antigo, actual e o futuro)? 
Nota: Os dados apresentados foram recolhidos na wikipédia, Jornal Notícias e Diário de Notícias, mas alguns valores apresentados foram fantasiados.     

 

• Tarefas efectuadas pelos alunos através da plataforma de ensino à distância; 

• Entrevistas a um grupo de alunos de modo a conhecer a sua percepção acerca de 

como foram implementados pelos professores em sala de aula, aspectos 

particulares do currículo e o modo como contribuíram ou não para a melhoria das 

suas aprendizagens. 

A 

 

 

 

 

 

 
 

 

C
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3.4 Descrição do terceiro estudo 

A terceira questão de investigação, uma vez que pretende analisar precisamente a 

dimensão da reflexão sobre a acção, realiza-se sob a forma de investigação – acção. É levado 

a cabo pelo professor investigador, com este duplo papel, e um conjunto de professores 

(variável) que trabalharam nas mesmas disciplinas.  

Segundo Cohen, et al. (2007), este método de investigação pode ser usado em diversas 

áreas, nomeadamente quando se pretende investigar métodos de ensino, estratégias de 

aprendizagem, avaliação dos alunos, desenvolvimento profissional contínuo dos professores, 

entre outros. Segundo a definição de investigação – acção dada por Hopkins, citada também 

pelos autores referidos, este método torna a acção numa forma de inquérito disciplinado, em 

que é feita uma tentativa pessoal para compreender, melhorar e reformular a prática, sendo 

precisamente esse o objectivo aqui já expresso na terceira questão de investigação. Trata-se de 

uma investigação feita pelo professor a partir da sua própria prática, no sentido de melhorar o 

seu trabalho. 

3.4.1 Desenho da investigação para responder à terceira questão e 

descrição dos intervenientes 

Visando a modificação e melhoria didáctica, tendo em mente o método de investigação – 

acção, ou seja, fazer aprendizagens das consequências das modificações requer um processo 

sistemático para proceder a esta análise. McNiff, citado por Cohen, et al. (2007), propõe os 

seguintes passos: revisão da prática actual, identificação dos aspectos que se pretendem 

melhorar, desenhar uma forma de o fazer, experimentar, monitorizar e reflectir sobre as suas 

repercussões, modificando o desenho da prática à luz dessas reflexões e por fim avaliar a 

acção modificada.  

Seguindo esta linha de orientação estruturou-se uma linha de investigação paralela às 

anteriores e que permitiu dar suporte a algumas modificações durante a intervenção didáctica, 

acompanhando-a ao longo dos três anos mencionados, tendo ainda sido prolongada no ano de 

2007/08 (2º semestre), com vista a avaliar a acção tida nas aulas teóricas, visto existir nesse 

semestre termo de comparação: dois professores leccionaram aulas teóricas no regime diurno, 

nesse semestre. 

Além do professor investigador (caso 1) houve um outro caso, professor 10 que (por 

motivos de distribuição de serviço do departamento) também leccionou as aulas teóricas 
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diurnas da disciplina de Complementos de Física (no 2º semestre de 2007/08). Esta disciplina 

fazia já parte da reformulação de Bolonha. 

Embora este professor nunca tivesse participado na intervenção didáctica, aproveitou-se a 

oportunidade de poder estudar a mediação em acção nas aulas teóricas, uma vez que existiam 

dois casos para analisar e comparar, além de perceber em que medida as reflexões 

desenvolvidas ao longo da intervenção didáctica conseguiam ser compreendidas e colocadas 

em prática por outro professor. 

Apresenta-se agora a caracterização do Caso 10 na Tabela 3.26. 

 
Tabela 3.26 Caracterização (à data de 2007) do Caso 10  

Casos Género Formação Formação em 
curso 

Experiência 
profissional 

Apetência pelo 
ensino Investigação 

Prof. 
10 F 

Lic. Fis. / Mat. 
Aplicada - FCUP 
Mest. Engenharia 
do Ambiente - 
FEUP 
Doutoramento 
Eng. Geográfica 
FCUP 

 

- 1 ano Ensino 
Secundário 
- 10 anos 
Ensino Superior 
(aulas T, TP e 
L) 

Frequência de 
acções de 
formação a nível 
pedagógico 

Participação em 
vários Projectos de 
Investigação e 
vários artigos 
publicados 

 

3.4.2 Período temporal 

O período temporal desta intervenção além de incluir os três anos de intervenção incremental 

prolongou-se por mais um semestre, na disciplina de Complementos de Física (2º semestre, 

2007/08). 

3.4.3 Dados recolhidos 

Ao longo destes três anos lectivos, foram sendo recolhidos dados de forma a poder analisar a 

questão de investigação relativa ao estudo 3. Os estudos anteriores serviram de base ao estudo 

que agora se apresenta. Em 2007/08 utilizaram-se novos instrumentos com vista a 

complementar a resposta à terceira questão de investigação. 

Os dados recolhidos sobre o ensino e aprendizagem foram: 

• Análise efectuada para responder à 1ª e 2ª questão de investigação; 

• Registo de reflexões e comentários informais dos professores, em 2004/05 e 

2005/06, acerca da sua percepção das implementações de ensino e aprendizagem 

dos alunos; 

• Entrevistas a professores, no ano lectivo 2006/07, de modo a perceber de que 

forma decorreu a sua mediação e a aprendizagem dos alunos; 



81 

• Registo da perspectiva do professor investigador de como decorreu a sua mediação 

e a aprendizagem dos alunos; 

• Registo de conversas informais e de reuniões de disciplina com os professores 

acerca da sua perspectiva sobre as implementações curriculares; 

• Relatórios de disciplina elaborados no final de cada semestre; 

• Materiais curriculares dos vários semestres lectivos; 

• Tarefas proporcionadas aos alunos; 

• Registo dos guias de aula T elaborados pelo professor investigador e das suas 

notas sobre o feedback nas aulas; 

• Gravações áudio de aulas T do professor 1, no ano lectivo de 2006/07; 

• Narrações de algumas aulas do professor 1 e 10 (a partir de: gravações áudio de 

aulas T do professor 1, no ano lectivo de 2007/08; documentos utilizados nas 

aulas; notas pessoais do professor; e da memória do professor sobre os 

acontecimentos da aula); 

• Resultados a um pré e pós-teste de conhecimentos e competências sobre 

transferência de calor, aplicado no 2º semestre de 2007/08 (ver exemplos destas 

questões na Tabela 3.27 e anexo 3.25 para o teste completo); algumas questões 

foram adaptadas de Thornton & Sokoloff (1987), que se encontravam já validadas 

no seio da comunidade científica internacional; Outras questões foram construídas 

no sentido de irem mais ao encontro das especificidades da disciplina 

relativamente às competências que se pretendiam desenvolver, nomeadamente a 

interpretação de situações reais e aplicação dos modelos construídos de forma 

pertinente; Estas foram avaliadas e validadas por alguns investigadores nacionais 

em Didáctica da Física; 

 
Tabela 3.27 Exemplo de questões do pré e pós-teste sobre transferência de calor realizado na disciplina de 

Complementos de Física em 07/08. 

Questões adaptadas: Thornton &. Sokoloff (1987).  
1. Considerar três objectos: um pedaço de algodão, um pedaço de madeira e um pedaço de metal. Se forem mantidos num forno 
aquecido a 90ºC durante muito tempo… Qual dos objectos acima mencionados, terá a temperatura mais alta?  
(Justificar a opção tomada) 

i) O algodão 
ii) A madeira 
iii) O metal 
iv) Todos terão temperaturas iguais. 

Outras questões  
5. Ordena (do processo mais lento para o processo mais rápido) as formas pelas quais poderíamos arrefecer um copo de leite 
muito quente: 
i) Mexer durante 1 minuto. 
ii) Juntar um pouco de leite frio e depois esperar 1minuto. 
iii) Esperar 1minuto e depois juntar um pouco de leite frio. 
Justifica. 
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• Respostas a um questionário acerca da percepção dos alunos nas aulas T, em 

2007/08, 2º semestre (ver Tabela 3.28), baseado em Scantlebury, Boone, Kahle, & 

Fraser (2001) e devidamente validado no seio do Projecto de Investigação.  

 
Tabela 3.28 Questionário acerca da percepção dos alunos, realizado na disciplina de Complementos de Física, 

em 07/08. 

Responda, usando a escala de frequência apresentada, assinalando a opção escolhida: 
QUESTÕES Quase 

nunca 
Raram
ente 

Às 
vezes 

Regular
mente 

Quase 
sempre 

1) Nas aulas teóricas de Complementos de Física, o professor coloca questões 
que têm mais de uma solução? 

     

2) Nas aulas teóricas de Complementos de Física, o professor pede que 
justifique as minhas respostas? 

     

3) Nas aulas teóricas de Complementos de Física, o professor encoraja que 
coloque questões? 

     

4) Nas aulas teóricas de Complementos de Física, converso com os meus 
colegas acerca da resolução dos problemas? 

     

5) Nas aulas, repito cálculos/raciocínios para verificar resultados/conclusões?      
6) Nas aulas teóricas de Complementos de Física, aprendo com os meus 
colegas? 

     

7) Nas aulas teóricas de Complementos de Física, uso informação para apoiar as 
minhas respostas? 

     

8) Os meus amigos/colegas falam sobre Complementos de Física fora das aulas 
teóricas? 

     

9) Os meus amigos/colegas discutem assuntos que foram tratados nas aulas 
teóricas de Complementos de Física, fora delas? 

     

10) Os meus amigos/colegas participam com empenho no projecto de física?      
11) Os meus amigos/colegas gostam de realizar actividades relacionadas com 
física, fora das aulas? 

     

Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações: 

AFIRMAÇÕES Discordo 
totalmente 

Discordo Estou 
indeciso 

Concordo Concordo 
plenamente 

12) Os meus amigos/colegas são interessados por Complementos 
de Física. 

     

13) Eu sou bom aluno a Complementos de Física.      
14) Se tivesse hipótese, não estudaria mais Física.      
15) Eu gosto de Física.      
16) Eu compreendo a maior parte do que é trabalhado nas aulas.      
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4 Inovação Curricular Incremental com Vista ao 

Envolvimento dos Alunos no Desenvolvimento de 

Competências e Conhecimentos 

Ao longo dos três anos de intervenção didáctica levada a cabo em duas disciplinas de 

continuidade (uma no primeiro semestre, outra no segundo) tentou-se, iterativamente, que o 

encadeamento de assuntos e actividades fizesse mais sentido sob o ponto de vista do aluno 

(Viegas, Lopes, & Cravino, 2009). Isto prendeu-se com o facto do currículo de cada uma 

deixar de decorrer directamente da exploração dos conteúdos por si só, mas ser construído 

partindo do desenvolvimento de conhecimentos e competências que se pretendiam trabalhar. 

As tarefas desenhadas e a mediação planeada visavam colmatar a consecução dos objectivos 

de aprendizagem delineados.  

Foram analisados dois aspectos: i) o esforço realizado pelo professor a nível das 

modificações curriculares incrementais, através da análise do desenho das tarefas, e do 

desenho da mediação do professor em sala de aula, e sua articulação com as competências a 

desenvolver; ii) os resultados obtidos, face a esses esforços, em termos de ensino e das 

aprendizagens dos alunos. Com esta análise pretende-se perceber qual foi o papel das 

mudanças incrementais ao currículo no desenvolvimento de competências, conhecimentos e 

no envolvimento dos alunos na disciplina (questão de investigação 1). 

O primeiro aspecto relaciona-se não só com o que é proposto ao aluno, mas a forma como 

é feito. Segundo Perrenoud (2003), “não basta propor exercícios interessantes e bem 

concebidos, é preciso projectar os alunos em situações verdadeiras…organizar actividades e 

interacções de maneira a que cada aluno seja frequentemente confrontado com situações 

didácticas variadas”. Assim, analisámos “o esforço realizado a nível das modificações 

incrementais ao desenho curricular” usando três dimensões de análise: i) o desenho das 

tarefas proporcionadas aos alunos (DT); ii) a mediação do professor desenhada para 

desenvolver essas tarefas (DM); iii) os esforços realizados no sentido do desenvolvimento de 

competências (DC). Esta análise é baseada na apresentação de vários excertos dos dados, 

característica de um estudo de caso (Cohen, et al., 2007). Compara-se, sempre que possível, 

com excertos dos dados de anos anteriores à intervenção, para caracterizar a modificação 

incremental de uma forma mais completa. 
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O segundo aspecto, é avaliado através dos respectivos resultados alcançados junto dos 

alunos e professores face a esses esforços. Usamos seis dimensões de análise: i) a percepção 

dos alunos sobre o ensino (DPAE); ii) a percepção dos professores sobre o ensino (DPPE); iii) 

relações observáveis entre características do ensino e resultados académicos (DRER); iv) 

percepção da aprendizagem dos alunos a nível do envolvimento, motivação e empenho 

(DPAA); v) os seus resultados escolares, não só de resultados finais, mas também dos 

resultados parciais (DR); vi) a análise das competências desenvolvidas pelos alunos (DDC). 

4.1 Análise da intervenção didáctica no Caso 1 - Física 1 

Da descrição efectuada no capítulo anterior sumariam-se as modificações incrementais 

propostas no desenho curricular associadas aos diversos tipos de aula. Estas englobam não só 

o tipo de tarefas bem como os traços de mediação entre o professor e alunos que deveria ser 

fomentada (Tabela 4.1, Tabela 4.2 e Tabela 4.3). 

 
Tabela 4.1 Resumo das grandes modificações incrementais nas aulas T 

DIMENSÃO  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Tarefas dos 
Alunos 

Aplicações (problemas 
tipo fim de capítulo) 
depois da exposição dos 
conteúdos teóricos. 

Discussão de algumas 
questões conceptuais. 

 

Leituras prévias à aula T: 
TPC’s de leitura. 

Aprendizagem pelos pares 
(Mazur, 1997) durante a 
discussão das questões 
conceptuais. 

Discussão de questões 
conceptuais, primeiro com os 
colegas e só depois com o 
professor. 
Fazer e corrigir os testes de 
autoavaliação dos colegas 
durante a discussão das 
soluções. 
Desafio na plataforma de 
ensino à distância: problema 
aberto com a participação livre 
de todos.  

Mediação do 
professor 

Exposição no quadro. 
Questões retóricas. 
Esclarecimento de 
dúvidas imediato durante 
a aula. 
Atendimento normal a 
alunos. 
 

Questões conceptuais 
durante a exposição da 
matéria com recurso a 
acetatos ou quadro. 
Esclarecimento de 
dúvidas imediato 
durante a aula. 
Atendimento normal a 
alunos. 

Estímulo da discussão entre os 
alunos usando questões 
conceptuais, só depois 
colmatando com a intervenção 
do professor. 
Exposição em data show e 
complementada no quadro. 
Dar crédito pela participação na 
aula. 
Esclarecimento de dúvidas 
durante a aula. 
Atendimento normal a alunos. 

Promover a discussão entre os 
alunos utilizando situações 
contextualizadas do dia-a-dia 
ou ligadas à engenharia (antes 
e depois de desenvolver um 
conceito). 
Exploração de algumas 
animações/vídeos e tarefas tipo 
prever-observar-explicar 
(White & Gunstone, 1992) 
Promover testes de avaliação e 
discussão das soluções 
enquanto os alunos corrigem o 
teste do colega do lado. 
Esclarecimento de dúvidas 
durante a aula. 
Atendimento normal a alunos. 
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Tabela 4.2 Resumo das modificações incrementais nas aulas TP 

DIMENSÃO 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Sincronismo com as 
aulas T. 

1 ou 2 semanas 
de atraso. 

1 ou 2 semanas de atraso. 1 semana de atraso. Sem atraso. 

Tarefas dos alunos 

Trabalho 
individual sobre 
exercícios. 
2 ou 3 testes. 

Trabalho individual sobre 
exercícios. 
TPC em papel semanal. 
Tarefa on-line semanal.  
 

Trabalho autónomo 
dos exercícios. 
TPC semanal, em 
papel ou tarefa on-line 
(mais raramente). 
 

Trabalho autónomo colaborativo 
dos exercícios.  
TPC semanal na plataforma de 
ensino à distância. 
Tarefas on-line esporádicas. 
Trabalho de Projecto. 

Mediação do professor 

Resolução de 
exercícios no 
quadro. 
Atendimento 
normal a alunos. 
 

Feedback geral ao TPC e 
às tarefas on-line. 
Esclarecimento de 
dúvidas imediato durante 
a aula. 
Atendimento normal a 
alunos. 
 

Discussão colaborativa 
sobre problemas 
abertos. 
Feedback geral ao 
TPC.  
Esclarecimento de 
dúvidas imediato 
durante a aula. 
Atendimento normal a 
alunos. 

Supervisão das discussões 
colaborativas proporcionadas. 
Esclarecimento de dúvidas durante 
a aula. 
Suporte durante o desenvolvimento 
do projecto.  
Feedback individual semanal aos 
TPC.   
Atendimento normal a alunos e 
sugerido a alguns sempre que 
necessário. 

 

Tabela 4.3 Resumo das modificações incrementais nas aulas L 

DIMENSÃO 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Sincronismo 
com as aulas T Sem qualquer sincronomismo. Sincronismo com o tema (capítulo) em discussão 

nas aulas T e TP. 

Tarefas dos 
alunos 

Relatório em grupo. 

Trabalho de grupo na aula baseado em experiências guiadas.   

 Preparação prévia da experiência. 
Responder a algumas questões acerca da experiência. 

Teste final sobre 
incertezas e erros de 
medidas.  

 
Projecto final: resolver experimentalmente um problema. 
 

  Trabalho colaborativo autónomo durante a 
resolução dos problemas experimentais. 

Mediação do 
professor 

Aulas expositivas acerca de incertezas. 
Exercícios. 

Primeira aula dedicada a desenvolver 1 experiência 
simples para desenvolver competências básicas 
laboratoriais. 

Esclarecimento 
imediato de dúvidas 
acerca do 
procedimento 
experimental. 

Esclarecimento de dúvidas mediante questões para ajudar os alunos no procedimento 
experimental e clarificação dos objectivos. 

Feedback das notas 
dos relatórios. 

Questões individuais acerca do 
trabalho laboratorial dos alunos. 

Supervisão das discussões colaborativas entre os 
alunos de cada grupo. 
Questões individuais e de grupo acerca do seu 
trabalho no laboratório. 
Feedback intermédio acerca do projecto de 
laboratório. 

 Feedback (semanal) acerca do trabalho efectuado pelos seus alunos no laboratório 

Atendimento normal a alunos. Atendimento sugerido pelo professor a cada aluno 
quando necessário. 

 

Nas secções seguintes analisa-se, em primeiro lugar, a forma como se processou esta 

intervenção didáctica, para cada uma das dimensões identificadas, com vista à caracterização 

das modificações incrementais que de seguida se confrontam com os resultados obtidos.  
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4.1.1 Dimensão DT: Desenho das tarefas proporcionadas 

De acordo com a literatura, as tarefas proporcionadas aos alunos devem ser variadas e capazes 

de colocar os alunos perante situações que envolvam bem mais do que manipulação 

matemática das expressões físicas, descurando os conceitos e sua interligação (Lopes, 2004; 

Mestre, 2001; Redish & Steinberg, 1999; Silva, 1999; Stinner, 1994). Devem mobilizar 

conhecimentos anteriores, visar a compreensão dos conceitos, estabelecer interligações, 

estimular a interpretação, modelização, entre outras (Lopes, 2004), tendo em vista alcançar os 

objectivos de aprendizagem propostos (Biggs, 1999). Assim, ao longo dos vários semestres 

foram-se diversificando as tarefas, adaptando-as a todo o tipo de aulas que se descreveram no 

capítulo anterior e se resumiram na Tabela 4.1, Tabela 4.2 e Tabela 4.3. 

Também a tarefa final (obrigatória) de exame sofreu inúmeras alterações, de forma a 

acompanhar as modificações que foram sendo feitas nas tarefas dadas ao longo do semestre e 

os objectivos de aprendizagem.  

 

Para analisar as modificações a nível do desenho das tarefas durante a intervenção 

didáctica consideraram-se como categorias de análise, aspectos que se mostraram 

particularmente relevantes na prossecução deste trabalho, de forma a melhor elucidar as 

modificações ocorridas ao longo dos anos, recorrendo a objectos de análise empíricos ou 

baseados na teoria (Lopes, 2004) (Tabela 4.4).  

A primeira categoria “contextualização” da tarefa, pretende dar a perceber a forma como 

ela se apresenta ao aluno (se já modelizada fisicamente, ou se representa uma descrição em 

bruto que o aluno terá de interpretar e modelizar) e o tipo de situação descrita (abstracta, 

pouco plausível ou se envolve a análise de uma situação mais próxima do real, seja ela 

hipotética ou não). Analisaram-se várias tarefas em cada ano lectivo, categorizando cada uma, 

tendo em conta estes objectos de análise, como se descreve detalhadamente nos exemplos 

apresentados (Tabela 4.5 e Tabela 4.6).  

A segunda categoria, designada como “orientação dada” pretende avaliar se o enunciado 

das tarefas condicionava o trabalho do aluno: ou pelas próprias alíneas (ou fases do trabalho) 

poderem guiar o raciocínio do aluno, ou por dar expressamente orientação sobre todos os 

passos que o aluno tinha efectivamente de realizar, ou se pelo contrário, apenas fornece 

alguma pista ou mesmo nenhuma. A análise foi realizada a uma amostra de tarefas em cada 

ano lectivo, avaliando estes aspectos em cada uma, das quais se mostram exemplos ao longo 

da secção 4.1.1.2 e na Tabela 4.8. 
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A terceira categoria “tipo de obstáculo relativamente às potencialidades do aluno” é 

baseada em Lopes (2004) e relaciona-se com a dificuldade que possa estar inerente na tarefa, 

sob o ponto de vista do aluno. Uma vez que este factor (por ser subjectivo) não se pode 

analisar directamente, tentou-se encontrar um indicador que pudesse indiciá-lo, optando por 

perceber se o desafio colocado ao aluno era sempre similar, ou se variava. Neste caso a 

análise foi realizada a conjuntos de tarefas fornecidos especificamente para um determinado 

efeito, analisando-se em termos da sua singularidade ou semelhança, por exemplo, nos TPC’s 

propostos ou nas questões de exame, conforme se analisam na secção 4.1.1.3.  

A quarta categoria “domínio que pretende trabalhar” é também baseada em Lopes (2004) 

e pretende elucidar que competências e capacidades, essas tarefas permitiam desenvolver, 

assim como se o esforço pela mobilização ou interligação de conhecimentos é necessário para 

a consecução da tarefa. O foco de análise encontra-se descrito na Tabela 4.4 e advém 

directamente da forma como o autor mencionado o refere. A forma como se analisaram as 

tarefas encontra-se elucidada nos exemplos que mais à frente se apresentam na secção 4.1.1.4. 

Por último definiu-se a categoria “organização” por considerarmos relevante analisar o 

seu peso na avaliação, frequência com que é proporcionada e a existência de requisitos 

mínimos nessas tarefas que se propunham aos alunos. Neste caso, como havia vários tipos de 

tarefa, a análise foi realizada ao tipo de tarefa (exemplo: exame, TPC, etc.) e não a cada uma 

em concreto. Apresenta-se a análise à modificação estrutural de todas as componentes de 

avaliação ao longo dos anos na Tabela 4.13. 

 
Tabela 4.4 Categorias de análise relativas ao desenho das tarefas (baseadas em Lopes, 2004) 

Categorias Foco de análise 
DT-c1 Contextualização  i) situação académica/ real/ hipotética 

ii) descritiva/ modelizada fisicamente 
DT-c2 Orientação dada descrição passo a passo / indiciada nas alíneas / pistas / 

nenhuma 
DT-c3 Tipo de obstáculo relativamente 

às potencialidades dos alunos 
aplicação semelhante / aplicação diferente 

DT-c4 Domínio que permite trabalhar i) desenvolvimento de competências 
ii) mobilização de conhecimentos 
iii) aplicação de conhecimentos 
iv) capacidades técnicas 
v) manipulações matemáticas 

DT-c5 Organização  i) contribuição para a avaliação final 
ii) frequência de apresentação da tarefa 
iii) requisitos mínimos 

 

Os dados utilizados para proceder à análise das tarefas proporcionadas aos alunos em FIS 

1 foram: 

• Materiais curriculares dos vários semestres lectivos; 

• Tarefas proporcionadas aos alunos durante cada semestre lectivo; 
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• Tarefas de avaliação proporcionadas aos alunos em cada semestre lectivo. 
 

Apresentam-se de seguida alguns exemplos dessas modificações em vários tipos de tarefa 

e a sua análise, segundo as categorias identificadas. A análise geral de cada categoria refere-se 

a uma avaliação global de cada ano lectivo, fundamentada nos exemplos dados e na descrição 

já realizada no capítulo anterior. Sendo uma análise global, quando se afirma que as tarefas 

foram, por exemplo, baseadas em situações reais, não quer dizer que todas as situações 

trabalhadas nesse semestre tenham sido reais, mas sim que houve maior ênfase dessas 

situações, relativamente a anos anteriores. 

4.1.1.1 Categoria DT-c1: Tipo de situações utilizadas 

Como tinha sido identificado na literatura, houve um esforço por diversificar o tipo de 

situações que se apresentavam aos alunos e principalmente optar por situações em que os 

alunos facilmente fizessem a ligação com a realidade (Perrenoud, 2003).  

Nas aulas T, a partir de 2005/06, foram apresentadas várias situações reais, 

contextualizadas (algumas já apresentadas no capítulo anterior, ver Figura 3.2), a maior parte 

das vezes para ajudar os alunos a situar-se e clarificar a pertinência do desenvolvimento de 

novo conhecimento.  

Nas aulas TP houve a preocupação de não utilizar simplesmente exercícios didácticos 

(tipo fim de capítulo de livros). Na Tabela 4.5 apresenta-se e analisa-se, como exemplo, o 

TPC dado aos alunos relativo ao movimento a uma dimensão, nos três anos de intervenção. 

Este tipo de modificação também foi observado nas tarefas de exame, como é 

exemplificado na Tabela 4.6, através de uma questão sobre o mesmo tema – movimento 

harmónico simples (antes e depois da intervenção), mas testando diferentes níveis de 

compreensão. 

 
Tabela 4.5 Análise realizada a um TPC sobre a mesma temática (movimento a uma dimensão) em FIS 1, em três 

anos lectivos sucessivos 

TPC: 
2004/05 

O movimento rectilíneo duma partícula é definido pela relação 

 

s = t 3 − 9t 2 +15t + 5 (SI). Sabendo que no 
instante inicial a velocidade é de 15 m.s-1, determinar o tempo, posição e distância total percorrida quando a 
velocidade da partícula volta a ter esse valor. 

 

DT-c1 – i) situação académica (é abstracta, visa o trabalho específico de manipulação de um modelo)  
              ii) situação modelizada (o aluno necessita de aplicar o modelo de movimento a uma dimensão)  

TPC: 
2005/06 

Coloca-te em frente de uma parede e faz uma marca no ponto mais elevado que consegues alcançar. Salta então 
verticalmente e marca novamente o ponto mais alto que consegues alcançar. A distância entre as marcas é a tua 
altura do salto (vertical). Usa esta altura para calcular a duração do teu salto. 

DT-c1 – i) situação real (foi uma situação proposta para os alunos fazerem, medirem e responderem)  
              ii) descrição experimental (através da proposta de trabalho, pretende-se que os alunos identifiquem e 
relacionem com o modelo teórico adequado e o apliquem) 
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TPC: 
2006/07 

Supõe que num sonho embarcas numa viagem espacial para outra estrela. Ao partir aumentas a tua velocidade com 
uma aceleração constante. Quando chegas a meio da viagem, começas a desacelerar, à mesma taxa, de forma a 
chegares ao destino com velocidade zero. Lá, visitas algumas atracções turísticas (é um sonho muito imaginativo…) 
e voltas pelo mesmo método. Quando acordas tentas verificar a coerência do sonho: 

a) Encontra uma equação para o tempo requerido, em termos da distância d entre o Sol e a estrela, e a, a 
magnitude da aceleração. 

b) A estrela mais próxima do Sol, é Próxima Centauri, que dista cerca de d=4x1016 m. Utilizando uma 
aceleração que te fizesse sentir confortável (10 m.s-2) de forma a não sentir a falta de gravidade, quanto 
tempo demoraria a tua viagem (sem contar com a estadia…) em anos? 

c) E qual seria a tua velocidade máxima? Compara com a velocidade da luz. 
DT-c1 – i) situação hipotética (fictícia, em que tem de ser o aluno a descobrir a sua plausibilidade)  
              ii) descrição (através da interpretação dos dados fornecidos, o aluno tem de mobilizar os conhecimentos 
relevantes e modelizar a situação para conseguir responder às questões) 

 
 

Tabela 4.6 Análise realizada a uma questão prática de exame em FIS 1, antes da intervenção e em 2006/07 

Exame: 
2003/04 
(3,5 valores em 
20) 

Uma partícula vibra num movimento harmónico simples com uma frequência de 100 Hz e amplitude de 3 mm. 
 a) Calcular a sua velocidade e aceleração no meio e nos extremos da trajectória. 
 b) Escrever a equação que expressa o deslocamento em função do tempo, sabendo que no instante inicial a 

partícula partiu da posição -1,5 mm, dirigindo-se para o extremo negativo da trajectória. 
 c) Em que instante seguinte é que a velocidade se torna máxima? 

DT-c1 – i) situação académica (é abstracta, visa o trabalho específico de manipulação de um modelo)   
              ii) modelizada fisicamente (o aluno necessita de aplicar o modelo de movimento harmónico simples)  

Exame: 
2006/07 
(3 valores em 
20) 

Uma partícula é suspensa do tecto de um elevador por intermédio de uma mola e está sem movimento 
relativamente a este quando ele desce a velocidade constante de 1,5 m/s. O elevador pára então de repente, 
ficando a partícula a oscilar com a velocidade angular de 2 rad/s. Desprezando a massa da mola, determina: 

a) Com que amplitude oscila a partícula? 
b) Qual é a sua equação de movimento (escolhe o sentido positivo para cima)?     

DT-c1 – i) situação real (decorre de uma situação real, embora com alguns termos abstractos, como 
“partícula”) 
                ii) modelizada fisicamente (os alunos têm de mobilizar e relacionar os modelos teóricos associados 
ao movimento do elevador e suas repercussões no movimento da partícula, antes e depois dele parar  

 

Os exemplos fornecidos anteriormente permitem observar um esforço pela diversificação 

relativamente à contextualização das tarefas propostas ao longo do semestre, de forma a 

proporcionar aos alunos trabalho sobre situações mais próximas da realidade. Embora nem 

todas as tarefas propostas em cada ano lectivo tenham o mesmo grau de contextualização, 

apresenta-se agora uma análise geral resumida na Tabela 4.7, que pretende elucidar a 

representatividade que cada tipo de tarefa foi tendo. 
 

Tabela 4.7 Análise geral das tarefas propostas ao longo dos anos em FIS 1, na categoria DT-c1 
(Contextualização) 

DT-c1 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

i) académica/ real/ 
hipotética 
ii) descritiva 
/modelizada 

T 
  QC: i) reais/ hipotéticas 

ii) descritivas  
QC, Dol e Taa: 
i) reais/ hipotéticas 
ii) descritivas 

TP 

E, mT: i) 
académicas ii) 
modelizados 

E, TPC, Tol: i) 
académicas ii) 
modelizados 

E, Tol: i) académicas ii) 
modelizados 
TPC: reais/ académicas 
ii) variados 
P: i) reais/ académicos, 
ii) variados 

E, TPC, Tol, P: i) 
reais/ académicas ii) 
variadas 
Proj: i) real, ii) 
descritivas 

L 
 TE: i) 
académicas ii) 
modelizados 

TE, O: i) 
académicas 
ii)modelizados 

TE, O, Proj. L: i) 
académicas ii) 
modelizados 

TE, O, Proj.L: i) 
académicas ii) 
variadas 

Exame i) académicas ii) modelizados i) variadas ii) variadas 
Legenda: Trab. experimental (TE), Mini-testes (mT), Projecto (Pr), Projecto de lab. (Proj.L), Trab. casa (TPC), Problemas (P), Exercícios 

(E), Questões conceptuais (QC), Testes autoavaliação (Taa), Discussões on-line (Dol), Tarefas on-line (Tol), Orais (O). 
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Assim, da análise da Tabela 4.7 decorre que não só se diversificaram as tarefas, (o nº 

absoluto de tarefas também aumentou, embora não se possa obter directamente desta análise 

mas é consubstanciado na análise da categoria c5 - organização) como se alargou a todos os 

tipos de aula. Ampliou-se a sua variedade passando progressivamente a dar mais ênfase a 

situações reais e contextualizadas, podendo proporcionar um melhor enquadramento da física 

no dia-a-dia dos alunos (Lopes, 2004; Redish, 2003; Silva, 1999; Stinner, 1994) e uma melhor 

percepção da sua importância dentro do curso (Cravino, 2004; Felder & Brent, 1999). Este 

cuidado de contextualizar o ensino foi também tido nas tarefas propostas nas aulas TP, em 

parte dos problemas e TPC’s, onde eram apresentados como descrições de situações reais ou 

hipotéticas mas evitando a redacção de problemas didácticos (típicos dos livros de apoio) em 

que se apresenta logo ao aluno a modelização da situação física que se pretende tratar (sendo 

mais difícil nessa circunstância o aluno associar à situação real) (Gil-Pérez, et al., 1993; 

Lopes, 2004). 

4.1.1.2 Categoria DT-c2: Orientação dada 

O tipo de orientação dada aos alunos antes e durante a tarefa condiciona a qualidade do seu 

trabalho subsequente. Assim, para que a tarefa se torne real e proveitosa, o caminho que o 

aluno deve seguir para resolver o problema não deve ser explicitado (até porque não será 

único), pois dessa forma o aluno tenderia a resolvê-lo mecanicamente, não desenvolvendo 

uma compreensão mais profunda (Lopes, et al., 2008a). Este esforço poderá evitar que os 

alunos tentem assimilar os saberes como produtos acabados, simplesmente para atingir o 

sucesso imediato (Perrenoud, 2003). 

Durante a intervenção adoptaram-se algumas modificações nesse sentido, nomeadamente 

nas aulas T durante a discussão das questões conceptuais e tarefas do tipo POE (ver exemplo, 

Figura 3.3), nos laboratórios, nos problemas e exercícios, dos quais se analisam alguns 

exemplos de seguida. 

Relativamente aos exercícios de TPC, recordando o exemplo dado na Tabela 4.5, 

podemos analisar as alterações relativas a esta categoria: 
2004/05: DT-c2 – não é dada orientação (o aluno tem de aplicar o modelo e saber o que é pedido) 

2005/06: DT-c2 – não é dada orientação (o aluno tem de relacionar com o modelo implícito e aplicá-lo 

de forma a conseguir dar resposta ao problema) 

2006/07: DT-c2 – pistas (pede-se para determinar o tempo que demoraria e a velocidade no intuito de 

dar pistas para o aluno poder discutir a coerência do sonho) 

Embora não estejam aqui exemplificados alguns exercícios didácticos utilizados 

indiciavam o raciocínio do aluno através da ordem das alíneas pedidas. Uma vez que a partir 

de 2005/06 se começaram a utilizar também problemas mais abertos, era por vezes necessário 
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fornecer pistas, pois os alunos facilmente se poderiam sentir perdidos, mas foi evitado fazê-lo 

guiando o aluno. 

De seguida dá-se um exemplo de uma tarefa proposta de trabalho experimental (TE), uma 

experiência muito simples (desenvolvida no início do semestre), cujo objectivo principal era 

familiarizar os alunos com os procedimentos e os instrumentos de medida básicos em 

laboratório. Esta tarefa foi colocada de forma diferente antes de 2006/07 (Tabela 4.8) e em 

2006/07 (Tabela 4.9), evidenciando o esforço que existiu no sentido de não guiar o raciocínio 

do aluno. 

 
Tabela 4.8 Análise realizada a um TE em FIS 1 antes de 2006/07 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

DT-c2 – descrição passo a passo (explicitando como deve determinar todas as grandezas envolvidas para solucionar o problema)  
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Tabela 4.9 Análise realizada a um TE em FIS 1 em 2006/07 

“Laboratório de Civil: 2ªsemana            Medições simples 
 
1) Determinação da massa específica de um cilindro 
OBJECTIVO: Adquirir métodos de trabalho no laboratório. Tratamento de dados directos e combinados. Determinação das incertezas. 
EQUIPAMENTO: Cilindro, régua, paquímetro, palmer, balança. 
DESCRIÇÃO: Tira as medidas que considerares necessárias, com os aparelhos de medida que tens ao dispor, de forma a determinar a 
massa específica do cilindro. 
Deves utilizar sempre o mesmo aparelho de medida para todos os comprimentos que vais medir? Porquê? Deves medir as grandezas várias 
vezes? Todas, ou só algumas? Se não, explica porquê? 
Haverá alguma grandeza em que o aparelho de medida tem de ser o mais preciso possível, sob a pena da incerteza final aumentar muito? 
Explica.” 
_______________________________________________________________________________________________________ 
DT-c2 –  pistas (através das questões presentes, fornecem-se pistas para lembrar o aluno acerca dos cuidados que deve tomar durante a 
execução da experiência e acerca da sua interpretação) 

 

No ano de 2006/07, após o fornecimento (a cada grupo de trabalho) de um cilindro de 

metal, foi-lhes proposto que resolvessem o problema com o material de laboratório disponível 

(Tabela 4.9). Os alunos já tinham tido uma aula onde tinha sido explorada a forma mais 

correcta de fazer medidas com os aparelhos de medição simples e a forma como deviam tratar 

e apresentar essas medidas com as respectivas incertezas. Pretendia-se agora que resolvessem 

um problema experimental simples, utilizando esses conhecimentos, completando o estudo da 

propagação das incertezas para as grandezas calculadas, de forma a que os alunos 

percebessem a sua pertinência. 

 

Relativamente à orientação dada nas tarefas, embora houvesse alguns tipos de tarefa que 

mantiveram as suas características (em geral, os exercícios nas TP, por exemplo), houve 

novos tipos de tarefa que surgiram com características diferentes em todos os tipos de aula 

(Tabela 4.10).  

 
Tabela 4.10 Análise geral das tarefas ao longo dos anos em FIS 1, na categoria DT-c2 (Orientação dada) 

DT-c2 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

descrição passo a 
passo / indiciada 
pelas alíneas / 
pistas/ nenhuma 
 

T   QC: pistas  QC, Dol e Taa: pistas / 
nenhuma  

TP 

E, mT: 
indiciada pelas 
alíneas / pistas 
 

E, Tol: indiciada 
pelas alíneas / 
pistas 
TPC: pistas / 
nenhuma 

E, Tol: pistas  
P: pistas  
TPC: pistas / 
nenhuma 

E, Tol: pistas  
P, TPC: pistas  
Proj: pistas  

L 
TE: descrição 
passo a passo  

TE: descrição 
passo a passo  
O: pistas 

TE: descrição passo 
a passo  
O, Proj.L: pistas  

TE, O, Proj.L: pistas 
 

Exame poucas indiciadas pelas alíneas, em geral dando pistas, ou mesmo nenhuma 
Legenda: Trab. experimental (TE), Mini-testes (mT), Projecto (Pr), Projecto de lab. (Proj.L), Trab. casa (TPC), Problemas (P), Exercícios 

(E), Questões conceptuais (QC), Testes autoavaliação (Taa), Discussões on-line (Dol), Tarefas on-line (Tol), Orais (O). 

 

Algumas tarefas, como o trabalho experimental (TE), foram modificadas, deixando de 

utilizar descrições passo a passo, em que se esbatia o objectivo de resolver um problema, que 
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muitas vezes se tornava até despercebido para alguns alunos. Optou-se por dar indicações 

acerca de objectivos concretos a prosseguir mas dando espaço para que fossem os alunos a 

tentar descobrir as formas de o conseguir. Este facto permite que os alunos possam pensar e 

reflectir, construindo o conhecimento autonomamente (Lopes, 2004) e contrariar hábitos de 

retenção e restituição de saberes que não fazem sentido para os alunos (Astolfi, 1992). 

Nas aulas T as modificações nesta categoria também foram muito importantes, uma vez 

que foram introduzidas questões e discussões, em que se davam (grande parte das vezes) 

pistas através das escolhas múltiplas mas em que se solicitava que os alunos pensassem e 

tomassem opções. As tarefas do tipo POE (pensar, prever e explicar) permitiam fazê-lo sem 

pistas mas foram usadas em menor quantidade. 

4.1.1.3 Categoria DT-c3: Tipo de obstáculo relativamente às potencialidades dos 

alunos 

Vygotsky (1978), partindo do princípio que a potencial aprendizagem está relacionada com o 

nível de desenvolvimento do aluno e com o nível que ele pode atingir em interacção com os 

outros (professor ou mesmo colegas), estabeleceu o intervalo entre o que os alunos sabem e 

aquilo que conseguem alcançar, designada zona de desenvolvimento próximo, em que se têm 

baseado muitos outros autores como Redish (2003) ou Reigosa e Jiménez-Aleixandre (2001). 

Assim, segundo Lopes (2004), o tipo de obstáculo a apresentar aos alunos deve ser um pouco 

acima das suas potencialidades naquele momento, para que possa servir como estímulo (não 

sendo fácil demais), mas também sem ser demasiado difícil, o que se tornaria desmotivante.  

Durante a intervenção tentou-se que as tarefas fossem variadas, tanto relativamente à 

dificuldade que representavam para os alunos nesse momento, como relativamente ao tipo de 

tarefa. O foco de análise possível de analisar e passível de inferir conclusões acerca da 

complexidade apresentada aos alunos foi a novidade que essas tarefas poderiam trazer. 

Embora se continuassem a propor várias tarefas semelhantes com intuito de desenvolver a 

manipulação numérica inerente à resolução de problemas, procurou-se colocar aos alunos 

situações diferentes, de modo a fazê-los pensar sobre problemas novos, em que tivessem de 

mobilizar conhecimentos e desenvolver competências. 

Como exemplo das modificações operadas respeitantes à categoria DT-c3 analisa-se 

novamente os TPC apresentados na Tabela 4.5: 
2004/05: DT-c3 – aplicação semelhante (exercício similar a muitos outros em que a diferença principal 

se refere apenas às grandezas apresentadas e pedidas) 

2005/06: DT-c3 – aplicação diferente (decorre da interpretação de uma situação nova) 

2006/07: DT-c3 –  aplicação diferente (decorre da interpretação de uma situação nova) 
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A nível das questões em exame (Tabela 4.6) também se fizeram sentir estas alterações:  
2003/04: DT-c3 – aplicação semelhante (exercício similar aos que tinham sido trabalhados) 

2006/07: DT-c3 – aplicação diferente (decorre da interpretação de uma situação nova) 

 

O tipo de obstáculo apresentado aos alunos foi sendo iterativamente diversificado (Tabela 

4.11), passando de tarefas (em geral) ao nível das potencialidades dos alunos, tipicamente 

aplicações semelhantes (nos exercícios, por exemplo), para tarefas diversificadas entre as 

quais algumas acima da potencialidade dos alunos, que como se referiu, estimulam a sua 

aprendizagem (Lopes, 2004). 

 
Tabela 4.11 Análise geral das tarefas ao longo dos anos em FIS 1, na dimensão DT-c3 (Tipo de obstáculo 

relativamente às potencialidades dos alunos) 

DT-c3 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

aplicação 
semelhante/ 
aplicação 
diferente 

T   QC: variadas QC, Dol e Taa: variadas 

TP 
E, mT: 
aplicações 
semelhantes 

E, TPC, Tol: 
aplicações 
semelhantes  

E, TPC, Tol, P: 
aplicações 
semelhantes 

E, TPC, Tol, P, Proj: 
variadas 

L TE: aplicações 
diferentes 

TE, O: aplicações 
diferentes 

TE, O, Proj.L: 
aplicações diferentes 

TE, O, Proj.L: aplicações 
diferentes 

Exame aplicações semelhantes aplicações variadas 
Legenda: Trab. experimental (TE), Mini-testes (mT), Projecto (Pr), Projecto de lab. (Proj.L), Trab. casa (TPC), Problemas (P), Exercícios 

(E), Questões conceptuais (QC), Testes autoavaliação (Taa), Discussões on-line (Dol), Tarefas on-line (Tol), Orais (O). 

 

O facto de colocar os alunos a trabalhar perante aplicações diferentes, poderá ter 

permitido aos alunos irem construindo uma percepção mais abrangente das temáticas 

discutidas e desenvolver um maior número de competências. 

4.1.1.4 Categoria DT-c4: Domínio que permite trabalhar 

Uma das consequências directas da diversidade alcançada nas tarefas propostas foi a 

variedade de domínios que permitiam trabalhar e avaliar. Foi feito um esforço para envolver 

cognitivamente os alunos, utilizando estratégias que promoviam compreensão em vez da 

memorização, propiciando aprendizagens mais significativas. Esta extensão dos domínios de 

aprendizagem trabalhados, objectivava uma melhor preparação dos alunos para poder lidar 

com novas situações mais complexas. 

Como exemplo, voltamos a analisar os TPC’s da Tabela 4.5, agora à luz da categoria DT-

c4, referindo os domínios identificados: 
2004/05: DT-c4 –ii) mobilização de conhecimentos (movimento a 1 dimensão, definição de velocidade, 

deslocamento e distância percorrida)  

iii) aplicação de conhecimentos (utilização da equação de posição para determinar de o instante e as 

variáveis pedidas)  

v) manipulação matemática (derivadas, equações do 2º grau) 
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2005/06: DT-c4 – ii) mobilização de conhecimentos (movimento a 1 dimensão, queda livre – aceleração 

constante)  

iii) aplicação de conhecimentos (utilização da equação de posição e equação de velocidade para 

determinar o tempo de subida)  

iv) capacidades técnicas (estabelecer uma forma correcta de efectuar as medidas)  

v) manipulações matemáticas (equações 2º grau) 

2006/07: DT-c4 – i) desenvolvimento de competências (interpretar o enunciado, identificar o problema e 

discutir a resposta com base nos resultados)  

ii) mobilização de conhecimentos (leis de movimento uniformemente variado, mudanças de unidades)  

iii) aplicação de conhecimentos (condições iniciais para aplicação das leis, estabelecer similaridade entre 

etapas do percurso)  

v) manipulações matemáticas (equações 2º grau) 

A nível do trabalho laboratorial, ao propor experiências simples, sem guião, aumentaram-

se os domínios que os alunos podiam trabalhar simultaneamente, como se percebe dos 

exemplos das Tabela 4.8 e Tabela 4.9: 

2005/06: DT-c4 – i) desenvolvimento de competências (obter dados)  

iv) capacidades técnicas (manuseamento dos aparelhos de medida)  

v) manipulações matemáticas (simples) 

2006/07: DT-c4 – i) desenvolvimento de competências (identificar o problema, planear experiência, 

obter dados, dominar técnicas experimentais) 

ii) mobilização de conhecimentos (massa volúmica)  

iii) aplicação de conhecimentos (incertezas)  

iv) capacidades técnicas (manuseamento dos aparelhos de medida)  

v) manipulações matemáticas (simples) 

Também nas tarefas de exame estes vários domínios, que se foram alargando, foram 

sendo avaliados, como demonstra o exemplo da Tabela 4.6, agora analisado: 
2003/04: DT-c4 – iii) aplicação de conhecimentos (MHS, velocidade e aceleração máxima) v) 

manipulação matemática (função trigonométrica) 

2006/07: DT-c4 – i) desenvolvimento de competências (identificar o problema e resolvê-lo, estabelecer 

relações, recolher informação relevante, explicitar argumentos, calcular)  

ii) mobilização de conhecimentos (relacionar com as Leis de Newton)  

iii) aplicação de conhecimentos (MHS, velocidade máxima)  

v) manipulações matemáticas (função trigonométrica) 

O facto de se ter diversificado o tipo de questões no exame, dando idêntica importância à 

parte teórica e à parte prática, realçando a compreensão conceptual e interligação de 

conhecimentos, bem como o aparecimento de questões de competência nos dois últimos anos 

de intervenção, permitiu um melhor alinhamento com os novos objectivos das tarefas dentro 

do currículo, testando não apenas conhecimentos, mas também competências variadas (Biggs, 

1999; Dufresne & Gerace, 2004; Lopes, 2004). 

A variedade das tarefas em termos dos domínios que permitiam trabalhar foram-se 

alargando de ano para ano. Esta análise geral pode ser observada na Tabela 4.12. 

O conjunto de modificações implementadas permitiu que o currículo pudesse estar mais 

de acordo com os objectivos traçados de aprendizagem traçados (Biggs, 1999), encontrando-
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se presente o desenvolvimento não apenas de conhecimentos, mas também de competências, 

capacidades e atitudes. 

 
Tabela 4.12 Análise geral das tarefas ao longo dos anos em FIS 1, na dimensão – DT-c4 (Domínio que permite 

trabalhar) 

DT-c4 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

i) competências 
ii) mobilização de 
conhecimentos 
iii) aplicação de 
conhecimentos 
iv) capacidades 
técnicas 
v) manipulações 
matemáticas 

T 
  QC: i), ii), iii) variadas 

iv), v) não 
QC: i), ii), iii) variadas iv), 
v) não  
Dol e Taa: i), ii), iii) 
variadas iv) não v) variadas 

TP 

E: i) não ii) 
alguns iii) 
variadas iv) 
não v) 
variadas 

E, TPC, Tol: i) 
não ii) alguns 
iii) variadas iv) 
não v) variadas 

E, TPC, Tol:  
i) não ii) alguns iii) 
variadas iv) não v) 
variadas  
P: i), ii), iii) sim iv) 
não v) variadas  

E, TPC, Tol, P:  
i) não ii) alguns iii) 
variadas iv) não v) variadas  
P, Proj: i), ii), iii) sim iv) 
não v) variadas 

L 

TE: i) sim ii) 
não iii), iv) 
sim v) 
variadas  

TE: i) sim ii) 
não iii), iv) sim 
v) variadas 
O: i), ii), iii) , 
iv) sim v) não 

TE: i) sim ii) não iii), 
iv) sim v) variadas 
O: i), ii), iii), iv) sim 
v) não  
Proj.L: de i) a v) sim 

TE: de i) a v) sim 
O: i), ii), iii), iv) sim v) não  
Proj.L: de i) a v) sim 

Exame i) não ii) alguns iii) variadas iv) 
não v) variadas 

i) sim, variadas ii) sim iii) variadas iv) sim em 
2006/07 v) variadas 

Legenda: Trab. experimental (TE), Mini-testes (mT), Projecto (Pr), Projecto de lab. (Proj.L), Trab. casa (TPC), Problemas (P), Exercícios 

(E), Questões conceptuais (QC), Testes autoavaliação (Taa), Discussões on-line (Dol), Tarefas on-line (Tol), Orais (O). 

4.1.1.5 Categoria DT-c5: Organização 

Uma vez que os alunos tendem a desenvolver o que é objecto de avaliação, houve o cuidado 

de repartir a classificação final por grande parte das tarefas que os alunos desenvolviam por 

todo o semestre, de forma a sentirem que o seu trabalho contínuo era frutuoso. Desta forma o 

peso do exame na classificação final do aluno foi diminuindo.  

Por outro lado, também houve o cuidado de preparar algumas tarefas, nas quais os alunos 

não eram avaliados pelo produto final, mas sim pela participação, de forma a estimular o seu 

envolvimento e a sua autoavaliação. 

Podemos analisar na Tabela 4.13, a diversificação das tarefas em 2006/07, sua 

contribuição para a classificação final e respectivos requisitos mínimos durante o semestre. 

Relativamente às provas de exame, embora a sua duração se tenha mantido em duas horas 

e meia, a sua estrutura foi alterada (como se resume na Tabela 4.13) nomeadamente a atenção 

dada ao tipo de tarefa proposta. Por exemplo, a parte teórica da prova aumentou o seu peso 

para equivaler à parte da resolução de problemas. Esse facto deveu-se ao alinhamento entre os 

objectivos de aprendizagem e as tarefas propostas aos alunos: pretendia-se desenvolver não só 

competências a nível de resolução de exercícios, mas também de aprendizagem conceptual. 

Aliás esta modificação acompanhou todo o tipo de tarefas, e tentando chamar a atenção dos 

alunos, através de avisos, como o alargamento dos requisitos mínimos necessários para 

cumprir os objectivos. 
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Tabela 4.13 Excerto do documento explicativo da avaliação da disciplina FIS 1 em 06/07 
Avaliação ao longo do semestre Exame 

Aulas T Assiduidade  até 0,5val Bonificação 
(facultativa) 
Max 1,5val 

9 perg T 
conceptuais 

 

9 ×1val  
Leituras/autoavaliação até 0,5val Mínimo 

3val Desafios do moodle até 0,5val 
Avaliação Contínua* 

Aulas TP TPC’s 10% 

 

TP =
TPC + 0,5P +1,5E

3
 

4 perg TP  
1 Elev. (3val) 
3 exerc (2val c/a) 

9val 
Participação 5% Mínimo 

3val Proj. Elevador  15% 
Aulas L Orais 10% 

 

Lab =
O + R + P

3
 Mínimo 

8val 

1 perg P 
procedimentos em 
laboratório 

2val 
Relatórios 10% 
Projecto 10% 

 

NotaFreq =
TP + Lab

2
 

 

NotaFinal = 0,6 × NFreq + 0,4 × NExame + bonificação( ) 

* Os alunos trabalhadores estudantes poderão pedir isenção de avaliação contínua, tendo no entanto que realizar a componente 
laboratorial; Os alunos com nota de frequência anterior podem frequentar as aulas e/ou usufruir da bonificação. 

DT-c5: i) contribuição para avaliação final é variável, depende da tarefa  
ii) a frequência com que as tarefa são apresentadas é diversificada  
iii) existem algumas tarefas com requisitos mínimos: classificação mínima a laboratório, na parte T do exame e na parte TP do 
exame. 

 

Assim, compara-se agora o desenho das tarefas ao longo dos anos nesta categoria 

caracterizando as modificações ocorridas, nomeadamente a contribuição que essas tarefas 

tiveram na avaliação do aluno e a sua estrutura de apresentação (tarefa única ou repetitiva). 

 
Tabela 4.14 Análise geral das tarefas ao longo dos anos em FIS 1, na dimensão – DT-c5 (Organização) 

DT-c5 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

i) contribuição 
para a 
classificação 
final 
ii) frequência 
de apresentação 
da tarefa 
iii) requisitos 
mínimos 

T 
  QC: ii) várias por 

aula 
QC e Dol: ii) várias por 
aula  
Taa: ii) no final de cada 
temática  

TP 

E: ii) vários 
por aula 
mT: i) 15% 
ii) 3 por 
semestre  

E: ii) vários por aula 
TPC: i) 10% ii) um 
por semana 
Tol: i) 10% ii) um por 
semana  

E: ii) vários por aula 
P: ii) um por aula 
TPC/ Tol: i) 20% ii) 
um por semana 

E: ii) vários por aula 
P: ii)  um por aula 
TPC/ Tol: i) 15%ii) um 
por semana  
Proj: i) 15% ii) um por 
semestre 

L 

TE: i) 30% ii) 
vários por 
semestre iii) 8 
val.  

TE: i) 10% ii) vários 
por semestre 
O: i) 20% ii) várias 
por semestre  
TE/O: iii) 8 val.  

TE: i) 10% ii) vários por semestre  
O: i) 10% ii) vários por semestre  
Proj.L: i) 10% ii) um por semestre  
TE/O/Proj.L: iii) 8 val. 

exame 

i) 55% ii) 3 questões na parte T (6 val)+ 
4 exerc. na parte TP (14 val) iii) 8 val 
(global) 

i) 50% ii) 10 
questões na parte T 
(8 val) + 1 
problema, 3 exerc. 
Na parte TP (12 val) 
iii) 8 val. (global) 

i) 40% ii) 9 questões na 
parte T (9 val)+ 1 
problema, 3 exerc. na 
parte TP (9 val) + parte 
Lab: 2 val.  iii) 3,5 val. 
na T+3,5 val. na TP 

Legenda: Trab. experimental (TE), Mini-testes (mT), Projecto (Pr), Projecto de lab. (Proj.L), Trab. casa (TPC), Problemas (P), Exercícios 

(E), Questões conceptuais (QC), Testes autoavaliação (Taa), Discussões on-line (Dol), Tarefas on-line (Tol), Orais (O). 

 

Como se pode observar da Tabela 4.14, as modificações nas tarefas foram 

progressivamente alteradas quanto à sua estrutura e contribuição para a classificação final. 

Em relação às alterações nas tarefas de exame, só começaram verdadeiramente a sentir-se em 

2005/06. No último ano lectivo, em 2006/07, com a alteração dos requisitos mínimos a obter 
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na prova de exame, os alunos tiveram de superar uma fasquia mais alta: tinham de se preparar 

não só a nível da compreensão dos fenómenos, como também tinham de mostrar que eram 

capazes de analisar uma aplicação a um caso real (ou hipotético), mobilizando os 

conhecimentos relevantes e pondo em acção as aprendizagens desenvolvidas. O enfatizar 

desta mensagem no início do semestre tinha como objectivo mostrar claramente aos alunos 

que se pretendia que eles se envolvessem na disciplina como um todo e desenvolvessem 

competências variadas de forma a ficarem mais habilitados a solucionar problemas mais 

complexos, aplicados a situações próximas do real, e não somente adquirir conhecimentos ou 

ter prática na resolução de exercícios didácticos (Lopes, 2004).  

4.1.1.6 Síntese dos resultados de análise na dimensão DT (Desenho das tarefas 

proporcionadas) 

Da análise das tarefas decorre que, de ano para ano, o tipo de problemas propostos aos alunos 

nas aulas modificaram-se, tornando-se menos dependentes de manipulações matemáticas, 

mais contextualizados, evitando partir de modelizações físicas efectuadas à priori e focados 

em utilizar e desenvolver domínios diversificados (conhecimentos, competências, atitudes).  

Procurou-se que a orientação das tarefas não fosse demasiado guiada para evitar conduzir 

o raciocínio do aluno mas mais baseada em pistas que pudessem despoletar vários tipos de 

caminhos possíveis. 

Por outro lado diversificou-se também os desafios colocados aos alunos, optando por 

introduzir algumas situações diferentes com o intuito de potenciar os seus progressos, bem 

como trabalhar domínios diversificados, de forma a ajudar os alunos, a desenvolver não 

apenas conhecimentos, mas também competências e atitudes.  

A acompanhar esta diversificação das tarefas, não só em qualidade mas em quantidade, 

esteve a avaliação de cada uma delas. Algumas das tarefas eram de cariz formativo para 

ajudar os alunos a desenvolver as suas aprendizagens, outras de cariz certificador, para que os 

alunos não descurassem o seu acompanhamento. Operou-se desta forma uma divisão da 

classificação final do aluno pelas tarefas realizadas ao longo do semestre e não apenas 

centrada no final. Um cuidado tomado foi o de aumentar a exigência nos requisitos mínimos 

para realização da disciplina: esta medida visou tornar claro para os alunos que o que se 

pretendia eram aprendizagens consolidadas e não abordagens estratégicas para superar tarefas 

pontuais. O carácter integrador das aprendizagens foi fomentado através do desenvolvimento 

paralelo de diferentes competências com vista à consolidação dos saberes, evitando seccionar 

a avaliação por matérias. 
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4.1.2 Dimensão DM: Desenho da mediação  

Nesta secção pretende-se evidenciar as modificações a nível do desenho da mediação do 

professor. Foram realizadas várias reuniões com os docentes da disciplina em cada semestre, 

de forma a acordar como implementar o currículo da disciplina. Foram estabelecidas algumas 

directrizes sobre a mediação planeada para sala de aula e foram clarificados alguns aspectos 

essenciais, tais como a importância de cumprir os prazos estabelecidos (também por parte dos 

professores), a importância de deixar os alunos trabalhar autonomamente ou de propiciar um 

bom ambiente de aprendizagem em que os alunos se sentissem à vontade para tirar dúvidas.  

Da descrição feita no capítulo anterior transpareceram alguns cuidados na mediação dos 

professores, que agora se analisam. Diversificaram-se e intensificaram-se esforços no sentido 

de envolver os alunos na aprendizagem: os alunos passaram a ser mais solicitados a realizar 

tarefas reais, tanto em sala de aula como fora dela, passando o papel dos professores a ter um 

cariz diferente, promovendo discussões entre os alunos, trabalho de grupo e de projecto. Estas 

medidas iniciadas em 2004/05 nos laboratórios, estenderam-se no ano seguinte às outras 

componentes, tendo no último ano de intervenção sido feitos alguns incrementos pontuais, 

tais como solicitar o trabalho autónomo em toda a aula TP e testes de autoavaliação nas aulas 

T. 

 

Para poder analisar as modificações a nível da mediação desenhada (planeada) durante a 

intervenção didáctica consideraram-se como categorias de análise aspectos, baseados em 

Lopes (2004) e Lopes, et al. (2008), que emergiram do desenho curricular e focos de análise 

que são considerados na revisão de literatura como aspectos cruciais a ter em conta na 

mediação com os alunos.  

Após analisados os dados, foram reavaliados os focos de análise levando em conta a sua 

pertinência face às modificações ocorridas ao longo dos anos, havendo ligeiros ajustes. Essas 

categorias e focos de análise são apresentados na Tabela 4.15.  

A primeira categoria analisada, “ambiente de aprendizagem a proporcionar” pelo 

professor, refere-se ao desenho do ambiente que o professor deve fomentar na sala de aula e 

que permite ao aluno envolver-se ou não na reconstrução do seu conhecimento. Ao propor o 

seu trabalho de forma individualizada ou colaborativa, de forma expositiva ou permitindo a 

participação dos alunos na construção do conhecimento, ou ainda permitindo autonomia ou 

dependência nele para avançar, o professor está a condicionar esse envolvimento e a 

aprendizagem social. O foco de análise é encontrar indicadores passíveis de indiciar o 
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desenho da mediação, nesta categoria representam as indicações fornecidas relativamente às 

tarefas serem para trabalhar individualmente ou em grupo e se elas deveriam ser 

acompanhadas de algum tipo de discussão (com a turma, com cada grupo ou com cada aluno). 

Uma vez que o que está a ser avaliado é o desenho da mediação, a análise baseia-se nos 

documentos que foram elaborados no sentido de explicitar qual deveria ser a mediação dos 

professores em sala de aula, em particular nesta categoria procuraram-se indícios acerca do 

tipo de trabalho que as diferentes tarefas deviam fomentar. 

A segunda categoria refere-se à “contextualização”, agora referente à mediação 

desenhada, ou seja, se a tarefa deve ser apresentada pelo professor promovendo ligações com 

o aquilo que os alunos já sabem, colocando-os perante a percepção nítida da necessidade e 

pertinência do que estão a desenvolver. A forma como o professor apresenta as tarefas e 

permite que os alunos as trabalhem, pode condicionar a sua contextualização. A sua análise 

foi realizada a partir dos documentos de apoio disponibilizados aos professores que foram 

elaborados em cada ano lectivo, em que se encontraram evidências destas indicações. 

A terceira categoria, “desenho da estruturação do trabalho do aluno”, pretende avaliar que 

tipo indicações estão subjacentes na mediação desenhada, relativamente ao trabalho real que o 

aluno tem efectivamente de realizar. O foco de análise é identificar os indicadores que 

permitem perceber melhor se a mediação desenhada dava indicações ao professor neste 

sentido, percebendo ele melhor o tempo e apoio que deveria disponibilizar em cada tarefa. A 

respectiva análise foi realizada a partir dos documentos de apoio disponibilizados aos 

professores, que foram elaborados em cada ano lectivo. 

Por último, avalia-se o desenho da mediação relativamente à avaliação, quanto à sua 

função (formadora e/ou certificadora), quanto ao tipo (discreta ou contínua), quanto aos 

instrumentos utilizados para valorar o trabalho dos alunos e às características do feedback 

fornecido pelo professor como resultado das aprendizagens demonstradas. Analisaram-se os 

tipos de tarefas propostas em cada ano lectivo, relativamente ao tipo de avaliação 

proporcionada e tipo de feedback desenhado em cada uma, de forma a perceber a forma como 

tinham evoluído. 
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Tabela 4.15 Categorias em análise relativas à mediação desenhada 

Categorias  Foco de análise 
DM-c1 Ambiente de aprendizagem a 

proporcionar  
i) trabalho em grupo/ individual 
ii) discussões gerais com a turma/ com cada grupo/  individuais 

DM-c2 Contextualização i) ligação ao dia-a-dia/ ligação profissional/  exploração didáctica 
ii) decorre da exploração de conteúdos ou promove a exploração de conteúdos  
iii) objectivo de desenvolver competências/ atitudes/ conhecimentos 
iv) proporciona tarefa real ao aluno? 

DM-c3 Desenho da estruturação do 
trabalho do aluno 

i) é previsto tempo para os alunos se apropriarem dos problemas? 
ii) é previsto tempo para os alunos  resolverem os problemas? 
iii) desenho do acompanhamento os alunos nas aulas  
iv) desenho do acompanhamento dos alunos fora das aulas 

DM-c4 Avaliação e feedback i) avaliação formadora/ certificadora  
ii) avaliação discreta / contínua 
iii) avaliação diversificada? 
iv) feedback informativo ou formativo 
v) feedback na aula/ plataforma de e-learning 

 

Os dados utilizados para proceder a esta análise (de FIS 1) foram: 

• Materiais curriculares dos vários semestres lectivos (fichas de disciplina, 

documentos sobre o funcionamento das disciplinas); 

• Tarefas proporcionadas aos alunos durante cada semestre lectivo; 

• Registo de conversas informais e de reuniões de disciplina com os professores 

acerca da sua perspectiva sobre as implementações curriculares. 

4.1.2.1 Categoria DM-c1: Ambiente de aprendizagem a proporcionar 

Como defendem vários autores citando Vygotsky (Lopes, 2004; Redish, 2003) a 

aprendizagem é mais eficaz para a maioria dos indivíduos, se for levada a cabo através de 

interacções sociais. Assim, um factor muito importante será o ambiente de aprendizagem que 

o professor permite desenvolver na sala de aula.  

Antes da intervenção didáctica este aspecto ficava a cargo de cada professor, da sua 

experiência e sensibilidade. Não se encontraram por essa razão indícios da mediação 

aconselhada nesta categoria.  

Com a intervenção didáctica, de ano para ano, foi sendo dado mais relevância a este 

aspecto e foram sendo proporcionadas algumas indicações explícitas aos professores durante 

a preparação de cada disciplina. Veja-se, por exemplo, na Tabela 4.16 o que se aconselhou 

aos professores, no ano 2004/05, no âmbito do projecto da didáctica com a consultoria 

externa, para o funcionamento do laboratório.  
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Tabela 4.16 Excerto das indicações dadas aos professores de laboratório de FIS 1 06/07 e sua análise na DM-c1 

“… 
Posteriormente a estas aulas iniciais, os alunos passarão a ser avaliados semanalmente pelo seu desempenho 
e competências no laboratório, sendo realizadas (oralmente) perguntas aos alunos/grupos sobre cada trabalho 
(com o objectivo de avaliar a compreensão global do trabalho, as competências técnicas inerentes ao trabalho, 
e os conceitos subjacentes) …”  

DM-c1 - i) trabalho de grupo (o funcionamento das aulas de laboratório era baseado em trabalho de grupo, mas cada aluno podia ser 
responsabilizado pelo seu trabalho individualmente)   
              ii) promove discussões com cada grupo (a discussão da preparação de cada trabalho era feita no seio de cada grupo, embora 
pudesse existir questões individuais) 

 

Houve uma modificação no ambiente do laboratório a nível da responsabilização dos 

alunos pela sua aprendizagem. O trabalho de grupo que habitualmente já era solicitado neste 

tipo de aulas passou a ter uma componente de avaliação individual (o professor podia dirigir 

questões ao grupo ou a um aluno em particular), dando mais relevo à responsabilização de 

cada elemento dentro do grupo. Ao avaliar a sua preparação para realizar a experiência, o 

professor potenciava que os alunos se envolvessem e tirassem maior partido da aula.  

Em 2005/06, apresentaram-se e debateram-se, em reunião de disciplina, traços gerais para 

o funcionamento das aulas TP, que posteriormente foram distribuídos por escrito aos 

professores e das quais se apresenta um excerto na Tabela 4.17. 

 
Tabela 4.17 Excerto das indicações dadas aos professores das TP em FIS 1 em 05/06 e sua análise na DM-c1 

“Estas aulas não poderão ser apenas para resolução de exercícios. Tentar-se-á promover a 
resolução/discussão, em grupo, em torno de um problema, na primeira parte da aula (e dando um TPC de um 
problema sobre a mesma matéria para casa). Na segunda parte da aula, poder-se-ão propor alguns exercícios 
da sebenta da TP do ano passado e de exames antigos (que serão oportunamente seleccionados) e incentivar 
os alunos a discutirem entre eles de forma a obter sempre uma resposta dos alunos (mesmo que errada ou 
incompleta) que servirá como ponto de partida. A solução deverá então ser discutida pelo professor no quadro, 
mais ou menos detalhadamente conforme o grau de dificuldade que a questão apresentou aos alunos. 
Dever-se-á também discutir sempre o TPC (ou tarefa on-line) da semana anterior (podendo a aula começar por 
aqui) chamando a atenção para os erros mais comuns.” 

DM-c1 - i) Sugere-se expressamente que o professor estimule a discussão em grupo na 1ª parte da aula; na 2ª parte da aula é apenas 
sugerido que o continuem a fazer desse modo  
               ii) São dadas indicações para os professores permitirem que os alunos possam discutir primeiro dentro do grupo e só depois 
existirem discussões gerais para a turma 

 

Exemplos destes problemas e TPC’s (dados em 2005/06) foram já apresentados no 

capítulo anterior, na Tabela 3.2. Aqui evidenciou-se a forma como foi proposto que eles 

fossem apresentados e trabalhados em sala de aula. 

 

Em 2006/07 o desenho curricular (do qual se apresenta um excerto da ficha de disciplina 

na Tabela 4.18) deu ainda mais importância ao ambiente de aprendizagem criado, alargando 

as discussões a todos os tipos de aula e fomentando que os professores baseassem as 

interacções com os alunos dentro de cada grupo.  
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Tabela 4.18 Excerto da ficha de disciplina em que se caracteriza o ambiente de aprendizagem idealizado em FIS 
1, 06/07 e análise na DM-c1 

“A disciplina funciona em regime de blended learning. Na plataforma utilizada os alunos têm de realizar TPC's semanais (recebendo 
igualmente feedback semanal), participar nos debates propostos e têm acesso a todos os materiais da disciplina. 

As aulas T não são aulas puramente expositivas, recorrendo a técnicas de introduzir novos conceitos através de perguntas conceptuais 
e depois a sua utilização para consolidar e reconhecer os progressos. 

As aulas TP funcionam baseadas no trabalho em grupo, ou seja, fomenta-se a entre – ajuda entre os vários elementos do grupo de 
forma a conseguirem juntos cumprir os objectivos propostos pelos professores. Desenvolvimento de um projecto transversal ao longo 
do semestre. 

As aulas L pretendem complementar as outras duas, desenvolvendo paralelamente experiências enquadradas, para além de técnicas e 
perícias laboratoriais, assim como a análise do tratamento de resultados.” 

DM-c1: i) São dadas indicações acerca de fomentar o trabalho de grupo explicitamente para as aulas TP  e o trabalho individual, 
através dos TPC’s como complemento (embora para as aulas L não se faça essa referência, isso deve-se simplesmente ao facto de ser 
hábito corrente) 
             ii) Refere-se a promoção de discussões gerais com a turma nas aulas T, através de questões conceptuais; Explicitam o 
funcionamento das aulas TP como baseadas em discussões colaborativas nos grupos de trabalho 

 

Ao longo dos anos de intervenção houve um esforço para fomentar o trabalho de grupo 

nas aulas, discussões e o trabalho autónomo do aluno. Foi também estimulado que os 

professores colocassem os alunos à vontade para poderem tirar dúvidas presencialmente ou 

através da plataforma moodle, ou ainda por e-mail.  

De seguida apresenta-se a análise global efectuada às modificações da mediação 

relativamente à dimensão DM-c1 (Tabela 4.19). 
 

Tabela 4.19 Análise geral da mediação planeada ao longo dos anos em FIS 1, na dimensão DM-c1 (Ambiente a 
proporcionar na sala de aula) 

DM-c1 Antes: 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

O
bj

ec
to

 d
e 

an
ál

is
e 

i) Trabalho em grupo/ 
individual 

i) Essencialmente individual; em 
grupo só no laboratório 

i) Variado  i) Trabalho autónomo em 
grupo na TP e laboratório 

ii) Existem discussões 

gerais com a turma, com 

cada grupo ou individuais? 

ii) Gerais 
 ii) Com cada grupo, no laboratório 

 ii) Variadas e alargadas à 
plataforma e-learning 

 

Essencialmente trabalharam-se aspectos relacionados com o fomento de diálogo e a 

interacção que os professores deviam proporcionar. Esta modificação principiou nos 

laboratórios em 2004/05, ao tornar os alunos activos em sala de aula, sendo a aprendizagem 

activa gradualmente estendida aos outros tipos de aula. Em 2006/07 o ambiente social de 

aprendizagem foi alargado para fora das aulas através da plataforma moodle (através do 

acompanhamento do trabalho do aluno nos TPC’s e os debates on-line).  

4.1.2.2 Categoria DM-c2: Contextualização  

Gradualmente foram sendo explorados problemas e situações do dia-a-dia, onde mais 

facilmente os alunos podiam ver a ligação à realidade. Nesta secção pretende-se analisar a 

forma como terão sido utilizados. Apresentaram-se já (no capítulo anterior) alguns exemplos 
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de questões conceptuais das aulas T em que a ligação ao dia-a-dia dos alunos era patente 

(Figura 3.2). Como foi referido, essas questões tanto eram apresentadas antes de iniciar a 

temática (para diagnosticar os conhecimentos dos alunos e estabelecer a pertinência do 

conhecimento novo), durante (para consolidar as aprendizagens) ou depois (para ir gerindo o 

desenvolvimento alcançado). Analisando essas questões segundo esta categoria poderemos 

indicar que elas tanto promovem a exploração de conteúdos (como se pode observar na Figura 

4.1, nas questões do lado esquerdo que serviram de mote à contextualização da 1ª lei de 

Newton e sua discussão), como decorrem da exploração de conteúdos (alguns exemplos são 

mostrados na Figura 4.1, nas questões do lado direito, usadas durante e após a exploração 

desses conteúdos para gestão do currículo dentro da sala de aula).  

 

 
DM-c2: i) na discussão destas situações estava implícita a ligação ao dia-a-dia dos alunos, permitindo que eles percebessem a 
pertinência do que estavam a desenvolver 
              ii) algumas situações foram utilizadas para promover a exploração dos conteúdos e outras decorrem da exploração dos 
conteúdos, como forma de consolidar e gerir o desenvolvimento conceptual 
             iii) o objectivo das questões é variado, sendo a maioria para o desenvolvimento conceptual, embora algumas que envolvem 
questões para comentar  englobem também o desenvolvimento de competências (para conseguir por exemplo explicar porque é que é 
seguro partir - com uma pancada seca - o tijolo em cima da cabeça ou do abdómen de alguém) 
             iv) a tarefa proporcionada é real uma vez que a questão é colocada e é dado tempo para pensar sobre ela, seguida de tempo 
para discutir com os colegas do lado, como foi explicado no capítulo 3 (secção 3.2.2.3) 

Figura 4.1 Exemplos de questões conceptuais das aulas T em 2006/07 
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No ano de 2006/07, com a introdução do trabalho de projecto “Funcionamento de um 

elevador”, os alunos puderam ter plena percepção da contextualização dos assuntos que iam 

tratando, uma vez que os iam aplicando às diferentes partes do seu elevador (conforme se 

pode observar no exemplo dado na Figura 4.2). Neste caso, este contexto promoveu a 

exploração de conteúdos, tendo como objectivo principal o desenvolvimento de 

competências.  

 

Figura 4.2 Exemplo de uma tarefa do projecto das aulas TP em 2006/07 

 

No laboratório, através da implementação de algumas experiências simples que visavam 

estabelecer a ligação ao que os alunos já conheciam, embora o contexto fosse muitas vezes 

didáctico (experimental), o facto da mesma temática estar a ser explorada de diferentes 

formas nos diferentes tipos de aula, permitia aos alunos ter uma maior abrangência e 

consolidação da aprendizagem que estavam a desenvolver. 

 

De seguida apresenta-se um quadro (Tabela 4.20) com a análise global das modificações 

realizadas ao longo dos anos nesta categoria. 

 

 

 

Tarefa – problema do projecto “Funcionamento de um elevador” de FIS 1 06/07 

 
tarefa da autoria de Paulo Oliveira 
DM-c2: i) permite uma ligação hipotética de uma situação profissional, que permite contextualizar o assunto abordado (movimento 
curvilíneo)  
             ii) a situação decorre da exploração dos conteúdos (movimento curvilíneo, em coordenadas tangenciais e normais ao 
movimento, já explorado nas aulas teóricas) 
            iii) os objectivos implícitos são a consolidação de conhecimentos e desenvolvimento de competências na aplicação a uma 
situação nova 
            iv) a tarefa proporcionada é real, uma vez que é pedido que a trabalhem em grupo autonomamente 
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Tabela 4.20 Análise geral da mediação planeada ao longo dos anos em FIS 1, na dimensão DM-c2 
(Contextualização) 

DM-c2 Antes: 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 
Fo

co
 d

e 
an

ál
is

e 

i) Ligação ao dia-a-dia/ ligação 
profissional/ exploração didáctica 
ii) Decorre da exploração de conteúdos ou 
promove a exploração de conteúdos  
 
iii) Objectivo de desenvolver 
competências/ atitudes/ conhecimentos 
 
iv) Proporciona tarefa real ao aluno? 

i) didáctica 
 
ii) decorre da exploração de 
conteúdos 
 
iii) conhecimentos 
 
 
iv) poucas vezes 

i) variadas 
ii) decorre da 
exploração de 
conteúdos 
iii) competências 
e conhecimentos 
 
iv) muitas vezes 

ii) dos dois tipos 
 
 
iii) competências, 
conhecimentos e 
atitudes 
iv) a maior parte das 
vezes  

 

Essencialmente observam-se esforços por contextualizar o ensino, variando as situações 

analisadas nas aulas, usando esses contextos tanto para explorar os conteúdos, como também 

para promover a exploração da aprendizagem a partir deles. Como defendido por Stinner 

(1994), o professor deve captar o interesse dos alunos propondo um contexto apropriado e só 

depois envolvê-lo no trabalho. Os contextos passaram assim a ter um papel mais importante 

no desenvolvimento das aulas, alargando os objectivos da sua exploração. 

4.1.2.3 Categoria DM-c3: Estruturação do trabalho do aluno 

A literatura mostra que os alunos tiram muito pouco benefício em ver o professor resolver 

exercícios e mesmo demonstrações, se não se envolverem numa fase de pensamento crítico. A 

vantagem só será efectiva se o aluno for envolvido e levado a prever o que vai acontecer e 

ainda mais se for discutido antes de ser explicado (Crouch, et al., 2004). Deverá existir uma 

responsabilização dos alunos pela sua aprendizagem (Felder, 2004). 

As discussões promovidas nas aulas T a partir de 2005/06, descritas no capítulo anterior 

(ver exemplos nas Figura 3.1, Figura 3.2 ou Figura 3.3), em que se solicitava que os alunos 

argumentassem entre eles antes da solução ser analisada com o professor, foram 

desenvolvidas com o intuito de lhes permitir a construção autónoma de uma solução, 

ajudando à estruturação do raciocínio do aluno. 

Em 2005/06 aconselhou-se os professores das aulas TP a permitir que os alunos 

obtivessem autonomamente uma resposta (mesmo que errada ou incompleta) que serviria de 

ponto de partida. O exemplo dado na Tabela 4.17 é agora avaliado à luz dos indicadores que 

constituiram o foco de análise nesta categoria: 
2005/06: DM-c3 – i) foi claramente indicado que devia ser dado tempo para os alunos se apropriarem 

dos problemas: “incentivar os alunos a discutirem entre eles…”  

ii) pede também o cuidado de deixar que os alunos tentem construir uma solução autonomamente: “…de 

forma a obter sempre uma resposta dos alunos (mesmo que errada ou incompleta) que servirá como 

ponto de partida” 

iii) só depois deveria o professor fazer o acompanhamento final do problema, dando relevância às 

dúvidas que os alunos tinham apresentado: “A solução deverá então ser discutida pelo professor no 
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quadro, mais ou menos detalhadamente conforme o grau de dificuldade que a questão apresentou aos 

alunos”  

iv) não é feita qualquer referência ao acompanhamento que o professor deveria efectuar fora das aulas.  

Este tipo de acompanhamento aos alunos manteve-se no ano seguinte, intensificando o 

acompanhamento dos alunos pela plataforma de e-learning. 

Em 2006/07 foram dadas directrizes mais assertivas aos professores de laboratório, quanto 

ao apoio e estruturação do trabalho do aluno relativamente às experiências simples 

implementadas, tentando assegurar que se tirasse o melhor partido possível dessas tarefas, 

como se ilustra no exemplo seguinte (Tabela 4.21). Eram indicadas sugestões de apresentação 

das tarefas como “deixar os alunos prever/discutir o resultado antes de fazer a experiência” e 

as metas mínimas que deveriam garantir que os alunos atingissem.  
 

Tabela 4.21 Excerto das indicações dadas aos professores de laboratório em FIS 1, 2006/07 e sua análise na 
DM-c2 

1) Inércia  

EQUIPAMENTO: copo e uma moeda… 

SUGESTÃO: Deixar os alunos prever/discutir o resultado antes de fazer a experiência.  

METAS MÍNIMAS: Sensibilidade à 1ª lei de Newton, percebendo que a inércia da moeda faz com esta permaneça no seu 
estado (anterior) de repouso, caindo simplesmente no copo devido à falta da reacção normal quando retiramos rapidamente 
o cartão.  

2) Inércia - truque da toalha de mesa. 

EQUIPAMENTO: copo e um toalhete das mãos 

SUGESTÃO: Deixar os alunos prever/discutir o resultado antes de fazer a experiência. …Tentar fazer a meio da mesa 
para evitar estragos… 

METAS MÍNIMAS: Estender o conhecimento anterior para situações do dia-a-dia. Saber identificar os problemas (não se 
puxou uniformemente a toalha, havia objectos que tinham o centro de massa muito alto e portanto se desequilibravam 
facilmente, etc.), se por acaso a experiência não decorrer como seria esperado. 

3) Inércia – Onde rompe a corda? 

SUGESTÃO: Deixar os alunos prever/discutir o resultado antes de fazer a experiência.  
 
METAS MÍNIMAS: Compreensão do papel que a inércia pode ter em algumas situações. Relacionar a experiência com as 
situações do dia-a-dia. 
 

DM-c3: i) é previsto tempo suficiente para os alunos se apropriarem do problema, uma vez que se aconselha o professor a permitir 
que os alunos prevejam e discutam o resultado antes de fazer a experiência   
             ii) é previsto tempo suficiente para os alunos resolverem os problemas, uma foi sugerido aos professores que estimulassem os 
alunos a explicarem as razões físicas que estavam por trás das observações  
            iii) e iv) este exemplo não permite analisar. 

 

A análise desta categoria permitiu evidenciar que a intervenção foi sofrendo ajustes ao nível 

da estruturação do trabalho do aluno, nomeadamente permitindo e fomentando que os alunos 

trabalhassem autonomamente (não necessariamente sozinhos). Foi dada oportunidade aos 
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alunos de, nos diferentes tipo de aulas, poderem pensar e discutir antes da explicação ser 

apresentada.  

Houve também o cuidado de aumentar o apoio fora das aulas, colocando ao dispor dos 

professores e alunos o funcionamento do apoio à disciplina numa plataforma de ensino à 

distância (moodle), como é referido na Tabela 4.18: “A disciplina funciona em regime de blended learning. Na 

plataforma utilizada os alunos têm de realizar TPC's semanais (recebendo igualmente feedback semanal), participar nos debates propostos 

e têm acesso a todos os materiais da disciplina”. Uma vez que os alunos trabalhavam mais autonomamente 

nas aulas, o objectivo era providenciar que não se sentissem isolados durante a sua 

aprendizagem, podendo sempre recorrer também aos horários de atendimento específicos 

criados para cada turma (compatível com o seu horário) e aos atendimentos personalizados 

(accionados pelo professor sempre que fossem detectadas falhas graves na aprendizagem dos 

seus alunos). 

A análise geral referente a esta categoria encontra-se na Tabela 4.22.  

 
Tabela 4.22 Análise geral da mediação planeada ao longo dos anos em FIS 1, na dimensão DM3 (Estruturação 

do trabalho do aluno) 

DM-c3 Antes: 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

i) É previsto tempo para os alunos 
se apropriarem dos problemas? 
ii) É previsto tempo para os alunos  
resolverem os problemas? 
 
iii) Desenho do acompanhamento 
dos alunos nas aulas  
 
iv) Desenho do acompanhamento 
dos alunos fora das aulas 

i) Pouco 
 

i) Sim 

ii) Pouco ou nenhum ii) Nas orais laboratório, TPC’s  

 ii) aulas TP e T 
 iii) Discussões na T , TP 
 iii) autoavaliação 
 iv) TPC’s semanais, Tarefas on-line 

  iv) debates on-line, 
atendimentos 
personalizados 

 

De acordo com o que tinha sido identificado na literatura, se o professor fizer o devido 

acompanhamento das aprendizagens dos alunos, mais facilmente assegura que os objectivos 

de ensino se tornam aprendizagens consolidadas (Lopes, 2004). O esforço incremental 

realizado foi no sentido de permitir aos alunos trabalho autónomo, sendo o papel do professor 

fundamental como facilitador da sua aprendizagem. 

4.1.2.4 Categoria DM-c4: Avaliação e feedback 

A avaliação nesta disciplina, tal como geralmente acontece com outras disciplinas (segundo 

vários autores como Lopes, 2004; Mestre, 2001; Redish, 1994; Roldão, 2003), estava centrada 

no final do processo de ensino, versava essencialmente os conteúdos e tinha uma lógica de 

contabilização de erros. Face aos novos objectivos de aprendizagem houve a necessidade de 
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alterar por completo esta filosofia, utilizando a avaliação e o feedback como ferramenta de 

aprendizagem, tornando-a uma mais-valia para os alunos. 

A avaliação preconizada passou a visar não só a certificação das aprendizagens para o 

professor, mas também promoção, alinhamento e consolidação do desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos rumo aos objectivos delineados. Esta característica formadora da 

avaliação ocorreu, por exemplo, nas aulas T, quando o professor lançava uma questão e 

obrigava todos os alunos a optarem, servindo-se da avaliação não para classificar os alunos 

mas para percepcionar dificuldades remanescentes. Também ao introduzir um novo assunto 

através de uma questão pretendia-se, mais uma vez, não verificar quem sabia mas perceber o 

nível de conhecimentos gerais sobre o assunto e ajudar a contextualizar e a clarificar a 

relevância do novo conhecimento.  

Analisando os exemplos dados na Figura 4.1 segundo esta categoria, podemos caracterizar 

o tipo de questões dadas nas aulas T como: 
DM-c4: i) formadora (porque permite aos alunos utilizarem estas questões para auto regulação) 

ii) avaliação contínua (porque é efectuada ao longo de todo o semestre)  

iii) é diversificada (uma vez que o tipo de pergunta não envolve apenas questões conceptuais, mas 

também perguntas tipo POE) 

iv) informativo e formativo (embora os alunos ao discutirem entre eles obtivessem um feedback 

formativo, o feedback final dado pelo professor seria informativo  

v) este feedback era obtido na própria aula. 
 

Uma grande modificação deu-se na avaliação e feedback dos TPC’s. Estes passaram a 

responsabilizar mais os alunos, instituindo um prazo mais rígido para entrega, de forma a 

receberem o respectivo feedback individualizado do professor durante as 24 h que antecediam 

a aula TP seguinte (exemplo na Figura 4.3). O objectivo era que nessa aula o professor 

soubesse quais tinham sido as principais dificuldades dos seus alunos e poder agir em 

consonância, caso houvesse necessidade; por outro lado permitia que regularmente o aluno 

tivesse o seu trabalho comentado pelo professor, de forma a ter maior segurança nas 

aprendizagens mais autónomas, desenvolvidas durante o trabalho em grupo na aula.  
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DM-c4: i) avaliação formadora (os TPC’s constituíam uma avaliação que visava identificar atempadamente dificuldades que os 
alunos ainda pudessem ter depois de ter explorado esses assuntos nas aulas) 
ii) avaliação contínua (os TPC’s eram semanais, ao longo de todo o semestre) 
iii) o tipo de questões eram variados   
iv) feedback formativo (as indicações dadas aos professores, caso os alunos não conseguissem solucionar o problema, foram no 
sentido de os ajudar a evoluir e não fornecer a solução 
v) o feedback era dado directamente na plataforma, nas 24 h antes da aula seguinte 

Figura 4.3 Exemplo da visualização de um dos TPC’s de FIS 1 em 06/07 e respectivos prazos de entrega 

 

Analisando as fichas de disciplina dos vários anos lectivos, das quais constava o tipo de 

avaliação realizada, resume-se essa informação na Tabela 4.23, organizada segundo as 

categorias desta dimensão.  

 
Tabela 4.23 Análise geral da mediação planeada ao longo dos anos em FIS1, na dimensão DM-c4 

(Avaliação/Feedback) 

DM-c4 Antes: 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

i) Avaliação formadora/ certificadora  i) certificadora 
 i) formadora 

ii) Avaliação discreta / contínua? ii) discreta ii) contínua 
iii) Avaliação diversificada? ii) exame final, 

relatórios  e 
mini-testes 

ii) exame final, relatórios, orais lab, TPC, tarefas on-line 

 ii) questões conceptuais teóricas 

 ii) projecto, autoavaliação 

iv) Feedback informativo ou formativo iv) informativo  iv) informativo e formativo  iv) formativo  
v) Feedback na aula/ plataforma de e-
learning 

v) na aula v) na aula e na plataforma  

 

Antes da intervenção, a avaliação contínua recaía apenas em testes e relatórios, dando 

pouca informação tanto aos professores como aos próprios alunos, da forma como a 

aprendizagem se estava a processar e ao basear-se em avaliações discretas, não se estava a 

fomentar o carácter integrador das aprendizagens. O feedback proporcionado era meramente 



111 

informativo e muitas vezes dado ao aluno muito tempo após ele ter realizado o trabalho. A 

mais-valia que este processo podia trazer na aprendizagem seria a auto regulação (dos alunos 

que o conseguiam, ou seja, os que se iam apercebendo das suas dificuldades e/ou melhorias 

que tinham de efectuar).  

Como Redish (2003) afirma, uma das ajudas mais preciosas que se pode dar aos alunos é 

o feedback detalhado do seu trabalho em circunstâncias que lhes permita progredir. Assim, o 

primeiro esforço foi realizado no sentido do primeiro feedback dado ao aluno ser muito antes 

do final do semestre.  

A partir de 2004/05, deu-se o primeiro passo no sentido do trabalho contínuo (já descrito 

no capítulo anterior) associando a avaliação ao feedback. Nesse primeiro ano de intervenção, 

o feedback aos TPC’s era feito genericamente à turma, acerca dos pontos essenciais que o 

professor achava importante ver esclarecidos. Em 2005/06 acrescentou-se a defesa do 

trabalho por um aluno mas que se constatou ocorrer muitas vezes passado três semanas dos 

alunos terem feito os problemas. Em 2006/07 o feedback passou a ser individualizado, dado 

pela plataforma moodle, acerca do trabalho de cada aluno, centrado na sua discussão, não na 

sua solução e mais atempado: dado em 24 h. Embora nem todos os professores (e alunos) o 

tenham conseguido realizar sempre atempadamente, este facto constituiu uma diferença 

marcante face aos anos anteriores. 

4.1.2.5 Síntese dos resultados de análise na dimensão DM (Desenho da mediação) 

A análise efectuada realça um esforço de sensibilização para uma modificação da mediação 

até então preconizada na maior parte das aulas. Desde logo foi chamada a atenção dos 

professores para a importância do ambiente de aprendizagem desenvolvido nas suas aulas: 

não só fazendo com que os alunos se sentissem à vontade para discutir e tirar as suas dúvidas, 

sentindo-se como parte integrante da construção e desenvolvimento do conhecimento (dando 

ao aluno o estatuto de sujeito epistémico, como refere Lopes, 2004), como também 

fomentando os trabalhos e discussões em grupo, de forma a estimular a aprendizagem social. 

Este tipo de actividades intensificou-se ao longo da intervenção e alargou-se a actividades 

extra aula, acabando por contrastar muito com o tipo de aulas que ocorriam antes, em que o 

professor tinha o papel dominante e os alunos um trabalho reduzido e muito individualizado. 

A nível da contextualização houve várias formas de exploração na apresentação das 

tarefas aos alunos: introduziram-se tarefas que permitiam a clarificação da pertinência do 

novo conhecimento a explorar, recorrendo à discussão de situações reais ou familiares aos 

alunos. Foi dada uma grande importância ao trabalho real que os alunos produziam em cada 
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tarefa, incentivando sempre a discussão com os colegas antes da sua exploração geral na 

turma. 

No que respeita à estruturação do trabalho, foi aconselhado que os professores 

permitissem que os alunos tivessem tempo suficiente para se apropriarem dos problemas e os 

tentassem resolver autonomamente, não descurando apoios pontuais depois dos alunos terem 

tentado fazer, dando pistas que os ajudasse a continuar o seu trabalho. Foram estabelecidos 

alguns conselhos acerca das metas mínimas que os professores deveriam assegurar dos seus 

alunos.  

Todas estas modificações foram acompanhadas por grande diversificação da avaliação 

formativa, permitindo aos professores utilizá-la como ferramenta de aprendizagem 

(diagnosticando atempadamente dificuldades dos seus alunos) ou mesmo como meio de gerir 

o próprio currículo. O acompanhamento das tarefas realizado ao longo do semestre foi 

também bastante intensificado, surgindo também uma forte componente de acompanhamento 

extra aulas, permitindo aos alunos ter feedback do seu trabalho (atempadamente) e assim 

poder evoluir de forma a conseguir alcançar os objectivos de aprendizagem.  

4.1.3 Dimensão DC: Esforço para desenvolver competências 

Segundo Perrenoud (2003) alerta, os alunos estão habituados a ser avaliados sobre os “saber-

fazer”, trabalhados (muitas vezes) mecanicamente, criando uma abordagem por competências 

exigências suplementares, que podem até funcionar como handicap ao sucesso escolar dos 

alunos. Mas de facto essa preparação é fundamental, em particular na formação de um 

engenheiro, cuja profissão passará certamente por resolver problemas novos e complexos, que 

exigem competências variadas. Assim, o esforço realizado no currículo, no sentido de 

desenvolver competências durante o trabalho dos alunos, foi tido como basilar. 

Ao longo da intervenção didáctica foram sendo realizados esforços variados para 

potenciar o desenvolvimento de competências variadas ao longo do semestre, fazendo parte 

de um todo coerente e concertado entre os vários tipos de aula, alinhado com os objectivos de 

aprendizagem e avaliação final. Apresentam-se estas categorias de análise na Tabela 4.24.  

A primeira categoria definida “alinhamento das tarefas”, refere-se à coesão lógica do 

currículo. Pretende elucidar em que medida as tarefas e mediação desenhadas constituíram, 

sob o ponto de vista do aluno, um todo coerente, isto é, se a sequência das tarefas que lhe 

eram propostas (nos vários tipos de aula), visava desenvolver competências variadas mas com 

um objectivo de aprendizagem comum e se o que era por fim avaliado tinha de facto sido 

trabalhado ao longo do semestre e estava alinhado com os objectivos de aprendizagem. 



113 

Assim, partindo das competências avaliadas em exame e que constavam dos objectivos de 

aprendizagem, procuraram-se identificar tarefas que poderiam ter preparado os alunos nesse 

sentido. Por outro lado, analisaram-se vários grupos de tarefas, para perceber se constituíam 

um todo coerente. Estas evidências foram encontradas e os exemplos da sua análise 

encontram-se na Tabela 4.25 e Tabela 4.26. 

A segunda categoria, “intenção de desenvolver competências”, analisa se essa intenção 

existiu de facto no planeamento do ensino, proporcionando tarefas e mediação adequada que 

permitissem esse desenvolvimento. Segundo Lopes (2004), as competências que um 

professor de física deve ter em mente para desenvolver nos seus alunos são variadas e podem 

ser agrupadas por conjuntos de capacidades subjacentes à performance dos alunos. O foco 

de análise diz respeito a indicadores baseados neste autor, identificados como relevantes de 

analisar neste trabalho: ferramentas conceptuais, trabalho experimental, problemas, 

comunicação, atitudes, modelização e contextualização. A forma como se processou esta 

análise, à semelhança das anteriores, partiu da procura de evidências desta intencionalidade 

em várias tarefas propostas, auxiliada pela identificação das acções que o mesmo autor 

referencia para cada conjunto (e que se encontram especificadas na Tabela 4.24). Nas Tabela 

4.28 e Tabela 4.29 encontram-se dois exemplos do modo como se processou essa análise. 

 
Tabela 4.24 Categorias em análise relativas ao esforço para desenvolver competências (categoria DC-c2 baseada 

em Lopes, 2004) 

Categorias Foco de análise 
DC-c1 Alinhamento 

curricular 
i) entre as várias tarefas simultâneas  
ii) entre o objectivo de aprendizagem, tarefas propostas e a avaliação  

DC-c2 Intenção de 
desenvolver 
competências  

i) Ferramentas conceptuais i1) calcular 
i2) explicar fenómenos/acontecimentos 
i3) estabelecer relações  
i4) identificar variáveis 
i5) organizar informação 

ii) Trabalho experimental ii1) obter dados e dominar técnicas experimentais 
ii2) agir sobre um sistema experimental 
ii3) montar um sistema experimental 
ii4) avaliar soluções 
ii5) planear experiências 
ii6) identificar variáveis 

iii) Problemas iii1) resolver problemas 
iii2) identificar problemas 
iii3) recolher informação relevante 
iii4) formular hipóteses  

iv) Comunicação iv1) defender uma ideia 
iv2) explicitar um argumento  

v) Atitudes v1) cooperar com os colegas 
v2) autoavaliar-se 

vi) Modelização vi1) identificar objectos e/ou sistemas físicos 
vi2) representar conceptualmente uma situação física 
vi3) utilizar modelos  

vii) Contextualização vii1) relacionar Física com o dia-a-dia 
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Os dados utilizados para proceder a esta análise (em FIS 1) foram: 

• Materiais curriculares dos vários semestres lectivos (fichas de disciplina, 

documentos sobre o funcionamento das disciplinas); 

• Tarefas proporcionadas aos alunos durante cada semestre lectivo. 

4.1.3.1 Categoria DC-c1: Alinhamento curricular 

Um dos princípios de ensino identificado por Redish (2003): “se o professor quer que os 

alunos aprendam determinado aspecto, terá de os avaliar nesse aspecto”, traduz a 

necessidade sentida, não só em desenvolver tarefas variadas que versassem os mesmos 

aspectos ao longo do semestre, mas que estas estivessem alinhadas com a avaliação final. 

A tendência iniciada em 2004/05 de colocar os alunos a trabalhar continuamente ao longo 

do semestre, através de tarefas semanais em várias vertentes: laboratorial, tarefas on-line e 

TPC’s, foi incrementada nos anos seguintes com o acompanhamento das aulas T (através das 

leituras, debates, desafios e testes de autoavaliação). Mas, enquanto as aulas T e TP tinham 

entre elas um desfasamento mínimo em relação aos assuntos abordados, a componente L 

estava completamente desfasada, o que fazia com que muitos alunos nem percebessem a 

ligação do laboratório à disciplina. Este facto, corrigido em 2006/07 ao sincronizar assuntos, 

veio minorar este efeito.  

O esforço de alinhamento dos temas entre diversas tarefas e mediação associadas aos 

diferentes tipos de aulas em 2006/07, ilustrado na Tabela 4.25, visava facilitar a aprendizagem 

e, por outro lado, ir de encontro às mais variadas formas dos alunos aprenderem: teorizando, 

praticando, experimentando ou reflectindo (Kolb, 1976). 

 
Tabela 4.25 Exemplo do alinhamento curricular sobre a interligação entre as Leis de Newton e leis do 

movimento, aplicados nas diferentes componentes de aulas em FIS1 06/07 

Dimensão  Tarefas dos alunos Mediação do Professor 
Objectivo de 
aprendizagem 

Relacionar o movimento dos corpos ao sistema de forças nele aplicado 

Aula T  

Porque é que pacote de lenços que 
transportamos na frente do carro, junto ao 
volante não pára de deslizar de um lado para o 
outro sempre que fazemos curvas apertadas? 
 Se virar à direita, o pacote de lenços vai…”: 

A. “…deslizar para a esquerda, porque tenta 
seguir no seu estado de movimento anterior”? 

B. “…deslizar para a direita, para acompanhar o movimento do carro”?  

Inferir os conhecimentos 
anteriores dos alunos através de 
uma situação real, instigando a 
discussão entre os pares. 

Aula TP 

Uma pessoa entra num elevador carregando uma caixa pendurada por um 
fio muito frágil. O elevador parte a meio do edifício, podendo mover-se 
logicamente para cima e para baixo. 
Discuta em que situação o fio poderá partir (quando este inicia o 
movimento ascendente ou descendente, quando pára, ou ainda quando 
está em movimento uniforme). Discuta ainda estes movimentos à luz da 1ª 
lei de Newton. 

Promover discussão 
colaborativa, em grupo nas 
aulas, com a supervisão do 
professor. 
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TPC Exemplo dado na tabela 4.2 (2006/07) 

Acompanhar as aprendizagens 
dos alunos e fornecer feedback 
que lhes permita evoluir e/ou 
detectar incorrecções 

Aula L 

Objecto em queda em diferentes situações: 
Equipamento: Tubo com orifícios laterais, passíveis de serem tapados.  
Descrição: Prever primeiro e depois deixar cair um disco (com 
sensivelmente o diâmetro interno do tubo), nas três situações: orifícios 
todos abertos, todos fechados e fundo fechado e orifícios fechados. Tenta 
quantificar o que observas, de forma a fundamentar as tuas conclusões. 

Promover o desenvolvimento 
das competências dos alunos a 
trabalhar em laboratório e 
desenvolver o raciocínio 
científico. 

Exame 

T1 (exame recurso) – Um elevador de um prédio de 
apartamentos encontra-se, durante um certo tempo, sob a 
acção exclusiva de duas forças opostas: o peso e a tracção do 
cabo, ambas de intensidade igual a 2 000 N. O que poderá 
afirmar acerca do seu estado de movimento? Justifique. 

Avaliação certificadora 

DC-c1: i) há alinhamento curricular entre as tarefas propostas simultaneamente aos alunos nos vários tipos de aula e no TPC, 
uma vez que todos visavam a interligação entre o movimento e as suas causas; a mediação proposta para estas tarefas permitia 
que os alunos discutissem as situações e evoluíssem no sentido de desenvolver competências 
 ii) há alinhamento curricular entre o objectivo de aprendizagem, as tarefas propostas ao longo do semestre e aquilo que é 
objecto de avaliação final no exame  

 

A forma como foram tratados alguns assuntos em 2006/07, através de situações 

formativas (secção 3.2.2.3), permitiu precisamente estabelecer a coerência entre a forma 

como se colocam os alunos a pensar sobre determinado assunto (tendo em conta o que já 

sabem) e à custa da realização de determinadas tarefas, tornar possível a consolidação do 

conhecimento adquirido, desenvolvimento de conhecimento novo ou competências. Desta 

forma, tentou-se o alinhamento entre os objectivos de aprendizagem, as tarefas dadas aos 

alunos (e o que elas potencialmente conseguiriam alcançar) e sobre os quais iriam depois ser 

avaliados. Um exemplo deste alinhamento retirado de uma situação formativa encontra-se 

explicado na Tabela 4.26.  

 
Tabela 4.26 Exemplo do alinhamento entre o objectivo de aprendizagem, as tarefas e a avaliação em FIS 1 

06/07 

Objectivo de 
aprendizagem Conceptualização do carácter vectorial da velocidade e aceleração e suas implicações no movimento. 

Competências Explicar fenómenos/acontecimentos; Estabelecer relações 

Tarefas 
apresentadas aos 
alunos 
simultaneamente 

Nas aulas T: algumas questões de discussão (alguns exemplos na Figura 3.2e Figura 3.3). 
Nas aulas teórico-práticas: tarefa do projecto elevador, como por exemplo a tarefa 4 (ver Tabela 3.5); 
exercícios sobre variados tipos de aceleração e suas consequências no movimento pontual dos corpos; TPC 
sobre o mesmo tema (exemplo apresentado na Tabela 3.6). 
Nas aulas de laboratório: 2 aulas dedicadas à exploração da interligação entre as leis de Newton e leis do 
movimento (ver exemplo na Tabela 3.7). 
Fórum de discussão apresentada na Tabela 3.9.  
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Avaliação final 
sobre este 
objectivo de 
aprendizagem 

T1 (exame normal) – Em relação a um avião que voa horizontalmente com velocidade constante, a 
trajectória das bombas por ele abandonadas é: 

A. uma recta inclinada;  
B. uma parábola de concavidade para baixo; 
C. uma recta vertical; 
D. uma parábola de concavidade para cima. 

 
T3 (exame normal) – Esta figura mostra um carro que na 
altura em que faz uma curva, perde a tampa da roda traseira 
direita. A figura indica essa situação, vista de cima, no 
momento em que a tampa da roda se desprende. 
Desprezando-se a resistência do ar, pode-se afirmar que, 
imediatamente após a tampa da roda se soltar, ela se 
moverá aproximadamente em direcção ao: 

A. Ponto A  
B. Ponto B  
C. Ponto C  
D. Ponto D  

DC-c1: i) há alinhamento curricular entre as várias tarefas propostas simultaneamente aos alunos tanto nas aulas como na 
plataforma de ensino à distância e no TPC; estas tarefas permitiam que os alunos desenvolvessem as competências propostas na 
situação formativa 
ii) há alinhamento curricular entre o objectivo de aprendizagem, as tarefas propostas ao longo do semestre e aquilo que é objecto 
de avaliação final no exame; em todas elas estão subjacentes as competências indicadas  

 

Podemos resumir as modificações que se deram ao nível da categoria DC-c1, em termos 

gerais, segundo o foco de análise identificado, na Tabela 4.27. 
 

Tabela 4.27 Análise geral do esforço para desenvolver competências ao longo dos anos em FIS 1, na dimensão 
DC-c1  

DC-c1: Alinhamento curricular Antes: 2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

Fo
co

 d
e 

an
ál

is
e 

i) entre os vários tipos de 
tarefas simultâneas 

Laboratório completamente desfasadas T, TP e L, TPC, 
Discussões on-line 
alinhados, 
desenvolvendo tarefas 
sobre a mesma temática 
em blocos de 3-4 
semanas 

T e TP com um 
desfasamento 
~3semanas 
Mini-teste 
desfasado 

T e TP com um 
desfasamento 2-
3 semanas 
TPC alinhado 
com as T 

T e TP com um 
desfasamento 
~2 semanas 
TPC alinhado 
com as TP 

Exame integrador 
ii) entre o objectivo de 
aprendizagem e a avaliação 

Explicitamente, não Sim 

 

Assim, em 2006/07, não só os diversos tipos de aulas e outras tarefas estiveram mais 

alinhados entre si, de modo a apoiar a aprendizagem dos alunos de forma mais consistente, 

mas também os objectivos de aprendizagem foram trabalhados e avaliados nas tarefas 

proporcionadas durante o semestre, bem como na avaliação final em exame. 

4.1.3.2 Categoria DC-c2: Intenção de desenvolver competências 

Muitas das tarefas desenvolvidas durante a intervenção tiveram como um dos seus objectivos 

o desenvolvimento de competências. Como exemplo, analisam-se os TPC’s referentes à 

mesma temática (movimento a duas dimensões) em 2004/05 e 2006/07 (Tabela 4.28). Devido 

à organização das temáticas ter sido diferente em 2006/07, de forma a explorar 

simultaneamente a descrição dos movimentos com a sua razão de ser (ou seja, desenvolvendo 
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a dinâmica a par da cinemática), os alunos foram sendo melhor preparados para pensar sobre 

as razões e os efeitos das acções. 

 
Tabela 4.28 Análise do esforço para desenvolver competências em exemplos dos TPC’s de FIS1 em 04/05 e 

06/07, na dimensão DC-c2  

TPC 

04/05 
Uma partícula move-se ao longo de uma trajectória em XYZ, com aceleração segundo o eixo dos X: 

 

a = 3t 2 − 2 (SI) e 

movimento uniforme segundo Y e uniformemente acelerado em Z (com velocidade inicial nula: vz0=0). No instante 

inicial a partícula encontra-se na posição (-100, 20, 0) m e no instante t=2 s, na posição (-500, 100, 30) m. Determinar a 

posição ao fim de 4 s. 

DC-c2: i) Ferramentas conceptuais: i1 – calcular, i4 – identificar variáveis 
é pedido que os alunos determinem a posição da partícula num determinado instante, tendo para isso de integrar a expressão de 
aceleração para encontrar a expressão da velocidade e integrar novamente para determinar a expressão da posição, restando por fim o 
cálculo das constantes de integração através das condições particulares fornecidas    
TPC 

06/07 

Um berlinde encontra-se dentro de uma calha circular de 20 cm de diâmetro, na vertical a 1,5 m do chão. Gira com uma 
aceleração normal de 5 m.s-2 quando a calha se abre no ponto mais alto, deixando o berlinde escapar. A que distância cai 
o berlinde? 

DC-c2: i) Ferramentas conceptuais: i1 – calcular, i2 – explicar acontecimentos, i3 – estabelecer relações, i4 – identificar variáveis 
antes de calcular os alunos têm de perceber o que acontece, tendo por isso que explicar o que vai acontecer ao berlinde, estabelecendo 
relações entre os dois movimentos (movimento circular uniforme e movimento de queda livre com velocidade horizontal – projéctil); 
após esta fase têm de identificar as variáveis pertinentes (altura inicial, aceleração normal, raio) e finalmente calcular o pretendido 

 iii) Problemas: iii1 – resolver problemas, iii3 – recolher informação relevante, iii4 – formular hipóteses 
esta tarefa representa um problema e não um simples exercício, uma vez que é descrita uma situação hipotética e é pedido ao aluno 
que a interprete, formule hipóteses (que o movimento do berlinde na calha seria circular uniforme e que entra em queda livre a partir 
do momento que perde o contacto com ela; tem ainda se supor a altura do centro de massa de calha como a medida que é dada, ou 
considerá-la simplesmente como a altura de queda, mas tem de o explicitar),  procure as informações relevantes para determinar as 
variáveis de que necessita (altura, velocidade inicial) para poder finalmente resolver o problema 

vi) modelização: vi1- identificar sistemas físicos, vi2 - representar conceptualmente uma situação física, vi3 - utilizar modelos 
neste caso, mediante a situação descrita, o aluno terá de identificar e representar o sistema físico (através de um esquema, por 
exemplo), para o auxiliar na utilização dos modelos (movimento circular uniforme e projécteis) 

 

Também o trabalho experimental sofreu modificações com vista ao desenvolvimento de 

competências. Como se explicou na secção 3.2.2.3 os guiões tipo “receita” foram 

praticamente abolidos, optando por trabalhos mais simples e de acordo com a temática que 

estava a ser discutida nos outros tipos de aulas. Na Tabela 4.29 exemplifica-se essa 

modificação na experiência sobre o estudo de colisões. 

 
Tabela 4.29 Análise do esforço para desenvolver competências em exemplos do TE de FIS1 antes de 06/07 e 

06/07, na dimensão DC-c2  

Excerto 

do TE 

antes 

de 

06/07 

Objectivos 
- Demonstrar que se verifica, de facto, conservação da quantidade de movimento em colisões 
- Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre o cálculo de incertezas, procedendo ao cálculo das incertezas de todas as 
grandezas envolvidas 
- Desenvolver o trabalho de equipa, colaborando activamente na produção de um relatório sucinto sobre o trabalho 
experimental 
Material Necessário  
• 1 Registador (Smart Timer®)  
• 2 Deslizadores com “flag”  
• 1 Sistema de calha de ar  
• 1 Balança;   
• 2 Detectores (Photogate)  
• 2 Réguas de leitura óptica (flag)  
• 4 massas  
 Procedimento  
1. Verifique a horizontalidade da calha, ajustando os parafusos de nivelação se necessário. Para o fazer, ligue o gerador 
de ar forçado e regule-o para a posição 6, colocando um deslizador sobre a calha. Quando atingida a horizontalidade, o 
deslizador deverá permanecer imóvel;  
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2. Desligue o gerador de ar forçado;  
3. Determine e registe a massa de cada deslizador, com a montagem completa;  
4. Posicione os detectores conforme a montagem; posicione os deslizadores na calha de modo que a colisão ocorra entre 
os dois detectores;  
5. Conecte os detectores ao Smart Timer®;   
6. Ligue o Smart Timer® e configure-o(*) para medir velocidade: colisão (cm/s); pressione o botão START para 
activar o Smart Timer®;  
7. Ligue o gerador de ar forçado e regule-o para a posição 3;  
8. Proceda às seguintes colisões, fazendo variar a massa do deslizador 2 colocando nele sucessivamente as massas de 50 
g, mantendo sempre constante a massa do deslizador 1. Para cada um dos ensaios determine as massas e registe os 
valores numa tabela construída para esse efeito. Coloque o deslizador 2 em repouso entre os detectores; forneça uma 
velocidade inicial sempre constante ao deslizador 1, utilizando o elástico do batente como propulsor, de modo a que os 
deslizadores colidam. Se necessário, aumente o fluxo de ar na calha. Repita, para cada um dos valores diferentes de 
massa do deslizador 2, este procedimento pelo menos 5 vezes.  
Tabelas e outras informações  
 De seguida, apresenta-se um modelo de tabela que pode ser utilizado para efectuar o registo dos valores lidos (e de 
alguns cálculos):  

 
DC-c2: i) Ferramentas conceptuais: i1 - calcular, i4 – identificar variáveis 
embora guiados os alunos têm de identificar as variáveis pretendidas na execução da experiência, e calcular através das equações 
dadas o que é pretendido 

ii) Trabalho experimental: ii1 – obter dados e dominar técnicas experimentais, ii2 – agir sobre um sistema experimental 
os alunos têm de dominar tecnicamente o dispositivo experimental para conseguirem obter os dados convenientemente, para isso 
devem agir sobre o sistema experimental, colocando-o em condições ideais de leitura 

iv) Comunicação: iv1 – defender uma ideia, iv2 – explicitar um argumento  
os alunos devem saber a razão pela qual estão a medir aquelas variáveis e saber explicar como é que essas leituras os ajudam a 
estudar as colisões 

v) Atitudes: v1 – cooperar com os colegas 
o desenvolvimento desta competência, embora não se possa avaliar pelo enunciado, estava presente uma vez que tinham de realizar 
a experiência e o relatório em grupo 

 

Excerto 

do TE 

06/07 

 

OBJECTIVO: Demonstrar conservação de momento e de energia numa colisão 
elástica. 
 
EQUIPAMENTO: calha de ar, planadores, sensores de tempo, massas de vários 
tamanhos. 

DESCRIÇÃO: Os planadores da trilha de ar são usados para ilustrar as colisões 
elásticas. Um temporizador na porta da foto célula é usado para medir o tempo 
feito para obter assim a velocidade dos planadores. 

Porque se pode considerar a colisão elástica (teoricamente)? 

Qual a forma de obter uma colisão inelástica com o mesmo dispositivo experimental? 

Medir nessa situação o que achar necessário para verificar se existe ou não conservação da quantidade de movimento. 
DC-c2: i) Ferramentas conceptuais: i1 - calcular, i2 – explicar fenómenos, i3 – estabelecer relações, i4 – identificar variáveis, i5 – 
organizar informação  
os alunos têm de explicar os fenómenos (colisão elástica e inelástica ou plástica) e relacionar com os modelos de conservação 
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(energia e momento linear) que podem estar presentes, para após identificar as variáveis (velocidades antes e após a colisão dos 
dois planadores bem como suas massas) que lhes vão permitir estabelecer relações e calcular o que precisam para verificar o 
pretendido (comparando valores experimentais com o que podiam prever teoricamente que acontecesse) 

ii) Trabalho experimental: ii1 – obter dados e dominar técnicas experimentais, ii2 – agir sobre um sistema experimental, ii4 – avaliar 
soluções, ii5 – planear experiências  
os alunos têm de planear a experiência uma vez que só é dado o objectivo e disponibilizado o material; têm portanto de agir sobre o 
sistema experimental de forma a montarem e medirem as variáveis que considerem pertinentes, dominando para isso técnicas 
experimentais, de forma a fazerem-no correctamente; no final devem avaliar se a solução encontrada respondeu ao problema 

iii) Problemas: iii1 – resolver problemas, iii2 – identificar problemas, iii3 – recolher informação relevante, iii4 – formular hipóteses 
é pedido expressamente no enunciado que os alunos formulem hipóteses (sobre o porquê de poder considerar a colisão elástica 
teoricamente) e pensem sobre o problema, identificando as condicionantes (entre o que se modifica na colisão elástica e inelástica 
ou plástica) e as variáveis pertinentes para solucionar o problema 

iv) Comunicação: iv1 – defender uma ideia, iv2 – explicitar um argumento 
idêntico ao anterior 

v) Atitudes: v1 – cooperar com os colegas 
 idêntico ao indicado para o exemplo anterior de TE (antes de 2006/07), acrescido do facto dos alunos discutirem entre eles o 
caminho mais adequado para solucionar o problema experimental 

vi) Modelização: v3 – utilizar modelos 
 é pedido explicitamente que utilizem modelos (conservação de energia e conservação da quantidade de movimento) 

 

Apresenta-se na Tabela 4.30 a análise geral que advém da descrição feita no capítulo 

anterior, em que aqui apenas se deram alguns exemplos. Nesta tabela apresentam-se as 

principais modificações no currículo da disciplina, a nível dessas acções e estão indicadas, por 

siglas, as tarefas associadas a cada tipo de aulas, segundo a legenda indicada.  

 
Tabela 4.30 Resumo das modificações a nível de potenciar o desenvolvimento de competências na disciplina 

FIS1 de 2001 a 2007 

DC-c2: Intenção de desenvolver competências  Antes:  
2001-04 2004/05 2005/06 2006/07 

O
bj

ec
to

 d
e 

an
ál

is
e 

i) Ferramentas conceptuais 
  i1 - calcular 
  i2 - explicar fenómenos/acontecimentos 
  i3 - estabelecer relações  
  i4 - identificar variáveis 
  i5 - organizar informação 

i1 - TP-E, 
mT, L- 
TE 
i4 - L- TE 

i1 - TP-E, 
TPC, L- TE 
i3 – L- O, TE 
i4 - TP-TPC, 
L- TE 

i1 - TP-E, TPC, 
L-Proj.L, TE 
i2 - T-QC, TP-
P, L-Proj.L 
i3 - L-Proj.L, 
O, TE 
i4 - TP-TPC, L-
Proj.L, TE 

i1 - TP-E, Pr, TPC, L-
Proj.L, TE 
i2 - T-Dol, QC, TP-Pr, 
TPC, L-Proj.L, TE 
i3 - L-Proj.L, TE, T-
QC, D, TP-Pr, TPC 
i4 - L-Proj.L, TE, TP- 
Pr, TPC 
i5 - TP-Pr 

ii) Trabalho experimental 
  ii1 - obter dados e dominar técnicas 
experimentais 
  ii2 - agir sobre um sistema experimental 
  ii3 - montar um sistema experimental 
  ii4 - avaliar soluções 
  ii5 - planear experiências 
  ii6 - identificar variáveis 

ii1 - L-
TE  
ii2 - L-
TE 

ii1 - L-TE 
ii2 - L- O, TE  

ii1 - L- Proj.L, 
TE 
ii2 - L- O, TE 
ii3 - L-Proj.L 
ii4 - L-Proj.L 
ii6 - L-Proj.L 

ii1 - L- Proj.L ,TE 
ii2 - L- O, TE  
ii3 - L-Proj.L  
ii4 - L-Proj.L, TE, TP-
Pr, T-Dol 
ii5 - L-Proj.L, TE 
ii6 - TP-Pr, L- Proj.L ,O 

iii) Problemas 
  iii1 - resolver problemas 
  iii2 - identificar problemas 
  iii3 - recolher informação relevante 
  iii4 - formular hipóteses 

 iii1 - TP-TPC  
iii4 - TP-TPC 

iii1 - TP-P, TPC  
iii2 - T-QC, TP-
P 
iii4 - TP-TPC, 
Tol, T-QC 

iii1 - TP-TPC, L- TE  
iii2 - T-D, TP-Pr , L- TE 
iii3 - L-Proj.L, TE, TP-
Pr, TPC 
iii4 - TP-TPC, Tol, T-
QC, Dol, L- TE 

iv) Comunicação 
  iv1 - defender uma ideia 
  iv2 - explicitar um argumento 

iv1 - L-
TE  
iv2 - L-
TE 

iv1 - L-TE  
iv2 - L-TE 

iv1 - L- Proj.L, 
TE, T-QC, TP-
P 
iv2 - T-QC, L- 
Proj.L, TE 

iv1 - L- Proj.L, TE, T-
QC, Dol, Taa, TP-Pr 
iv2 - T-QC, Taa, Dol, L- 
Proj.L, TE 

v) Atitudes 
  v1 - cooperar com os colegas 
  v2 - autoavaliar-se 

v1 - L- 
TE v1 - L- TE v1 - TP-P, L- 

TE, Proj.L 

v1 - T-QC, Taa, Dol, 
TP-Pr, E, L-TE, Proj.L 
v2 - T-QC, Taa, TP- Pr, 
TPC, Tol 
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vi) Modelização 
vi1 - identificar objectos e/ou sistemas 

físicos 
vi2 - representar conceptualmente uma 

situação física 
vi3 - utilizar modelos 

  

vi1 - T-QC 
vi2 - TP-P, L-
Proj.L 
vi3 - T-QC,  L-
Proj.L 

vi1 - T-QC, Dol, TP-Pr, 
TPC, L-Proj.L, TE 
vi2 - TP- Pr, TPC, L-
Proj.L, TE 
vi3 - T-QC,  TP-Pr, 
TPC, L-Proj.L, TE 

vii) Contextualização 
  vii1 -  relacionar Física com o dia-a-dia   vii1- T-QC, TP-

P vii1 - T-QC, TP-Pr 

Legenda: Trab. experimental (TE), Mini-testes (mT), Projecto (Pr), Projecto de lab. (Proj.L), Trab. casa (TPC), Problemas (P), Exercícios 

(E), Questões conceptuais (QC), Testes autoavaliação (Taa), Discussões on-line (Dol), Tarefas on-line (Tol), Orais (O). 

 

Embora as competências assinaladas na Tabela 4.30 serem apenas indicativas do ano onde 

se desenvolveram mais significativamente, é visível que de ano para ano o leque de 

competências passíveis de serem desenvolvidas se foi alargando, assim como a sua 

abrangência a diferentes tipo de aula. 

4.1.3.3 Síntese dos resultados de análise na dimensão DC (Esforço para 

desenvolver competências 

Da análise de dados efectuada, é visível o esforço do professor por alinhar não apenas as 

tarefas que eram proporcionadas aos alunos nos diferentes tipos de aulas, mas também alinhá-

las com os objectivos de aprendizagem e com a avaliação. Efectivamente, em 2006/07 houve 

um esforço por sincronizar as tarefas proporcionadas aos alunos (sobre a mesma temática) nos 

diferentes tipos de aula e a utilização das situações formativas permitiu clarificar o 

alinhamento destas tarefas com os objectivos de aprendizagem mais facilmente. 

Ficou também explícito o esforço por aumentar o número de tarefas capazes de promover 

o desenvolvimento de competências, assim como uma diversificação das competências 

trabalhadas, visando uma melhor preparação dos alunos para lidar com a interpretação e 

solução de problemas reais. 

4.2 Análise dos resultados da intervenção didáctica no Caso 1 - 

Física 1 em termos de ensino e de aprendizagem 

Para se conseguir tirar melhor partido do ensino, um factor muito relevante a ter em conta 

é o envolvimento dos alunos na aprendizagem. É importante que os alunos desenvolvam uma 

motivação intrínseca para aprender. Assim, é muito relevante compreender como os alunos e 

professores percepcionam o ensino e, em particular, as modificações implementadas. Por fim, 

há que ter em conta não apenas os resultados finais dos alunos, mas também a sua satisfação 

nas aulas, a forma como aprenderam, como percepcionaram as suas aprendizagens e aquilo 

que evidenciam ser capazes de fazer. Deste modo analisam-se os resultados sob várias 
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perspectivas, utilizando as dimensões: DPAE - a percepção dos alunos sobre o ensino; DPPE 

- a percepção dos professores sobre o ensino; DRER - relações observáveis entre 

características do ensino e resultados académicos; DPAA - percepção da aprendizagem dos 

alunos a nível do envolvimento, motivação e empenho; DR - os seus resultados escolares, não 

só de resultados finais, mas também dos resultados parciais; DDC - a análise das 

competências desenvolvidas pelos alunos.  

4.2.1 Dimensão DPAE: Percepção dos alunos sobre o ensino 

Era importante perceber a forma como os alunos estavam a compreender as modificações 

implementadas, nos vários anos da intervenção. Não apenas a sua perspectiva sobre o 

planeamento do ensino (nomeadamente quanto à disponibilização de tarefas ou recursos), mas 

perceber a sua perspectiva acerca de como de facto essas modificações estavam na sua 

opinião a resultar no ensino praticado. Embora fosse interessante analisar estas duas 

perspectivas separadamente, os dados recolhidos apenas nos permitem avaliar com rigor a 

perspectiva dos alunos face ao ensino praticado. Assim focamo-nos apenas na categoria 

“percepção dos alunos sobre o ensino praticado” representando a perspectiva dos alunos 

acerca de como sentiram a organização curricular, mediação praticada em sala de aula e 

avaliação. 

Os focos de análise identificados na Tabela 4.31 têm por base o estudo efectuado por 

Cravino (2004). 

O modo como se analisou esta categoria decorreu da comparação dos resultados obtidos 

entre os três anos de intervenção. Assim, nem sempre se consegue comparar com o ano 

lectivo 2004/05, uma vez que os dados recolhidos nesse ano não foram idênticos aos 

utilizados nos anos subsequentes. Parte dos dados, a partir de 2005/06, são provenientes do 

instrumento também utilizado pelo mesmo autor, Cravino (2004), QEAME (1ª parte baseada 

em Ramsden, 1991 - Tabela 3.19 e 2ª parte - Tabela 3.20 da sua autoria). Esta análise é 

sempre que possível cruzada com outro tipo de dados provenientes de comentários informais 

dos alunos (em 2005/06) ou entrevistas (em 2006/07). 

 
Tabela 4.31 Categorias em análise relativas à dimensão DPAE (baseada em Cravino, 2004) 

Categorias Foco de análise 
DPAE-c1 Percepção dos alunos sobre o 

ensino praticado 
i) esforços deliberados no sentido do bom ensino 
ii) avaliação permanente 
iii) organização e quantidade de trabalho 
iv) interacção permanente 
v) estímulo à independência do aluno 
vi) objectivos e padrões claros bem definidos 
vii) ligação ao dia-a-dia 
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Os dados recolhidos junto dos alunos que forneceram a sua perspectiva face ao ensino (de 

FIS 1) foram: 

• Respostas a um questionário interno do Departamento de Física do ISEP, aplicado 

em 2004/05 no final do 1º semestre, onde eram colocadas algumas questões acerca 

da perspectiva dos alunos face ao ensino (ver Tabela 3.18); 

• Respostas a um questionário acerca do Ensino, Aprendizagem e Modo de Estudar 

- QEAME (Cravino, 2004; Ramsden, 1991) efectuado aos alunos no final do 

semestre (em 2005/06 e 2006/07) com várias questões sobre a percepção que os 

alunos tiveram das aulas e das disciplinas (ver Tabela 3.19 e Tabela 3.20); 

• Entrevistas a um grupo de alunos de modo a conhecer a sua percepção acerca de 

aspectos particulares do ensino em 2006/07; 

• Registo de comentários informais dos alunos em 2005/06. 

4.2.1.1 Categoria DPAE-c1: Percepção dos alunos sobre o ensino praticado 

Esta categoria foi analisada à luz da percepção evidenciada pelos alunos face aos novos 

currículos (e em particular de alunos com mais do que uma inscrição) e da sua sensibilidade 

face às modificações efectuadas. Alertados pela literatura (Chang & Bell, 2002, Crouch & 

Mazur, 2001) de que por vezes os alunos não percepcionam bem os métodos activos, em que 

têm a seu cargo uma maior quantidade de trabalho, havia interesse em perceber até que ponto 

o novo currículo estimulava os alunos para a sua aprendizagem. 

Esta perspectiva dos alunos face ao planeamento e prática do ensino foi sendo avaliada 

nos anos de intervenção através de questionários, registo de comentários informais e 

entrevistas.  

Análise dos questionários 

Os questionários foram sempre realizados ao universo dos alunos sendo (em média) a amostra 

dos que responderam cerca de 20%, em cada semestre, relativamente ao nº total de alunos que 

tentou fazer a disciplina. 

No ano lectivo 2004/05, o inquérito realizado aos alunos foi diferente daquele que se 

efectuou nos outros anos de intervenção, conforme foi explicado no capítulo 3, secção 3.2.5, 

cujas questões mais relevantes se apresentaram na Tabela 3.18, apresentando-se os resultados 

mais relevantes na Tabela 4.32. O resultado obtido no fim do semestre nestas questões teve 

um valor médio de 3,3 numa escala de Likert (1 como valor mínimo e 5 como valor máximo). 
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Tabela 4.32 Resumo dos resultados relevantes acerca da percepção de alunos em FIS 1 04/05 

Legenda: Q2 – Os métodos de avaliação melhoraram? 
Q3 – Os métodos de avaliação encontram-se adequados? 
Q4 – Há organização entre as aulas T-TP-P? 
Q5 – Adquiriu conhecimentos relevantes para o curso? 
Q6 – Qual o grau de importância que atribui à disciplina? 

Amostra: 

 

Antes: 

29 respostas (de alunos com mais de 

1 inscrição) antes de iniciar o 

semestre;  

86 respostas (de alunos 1ª inscrição) 

antes de iniciar o semestre;  

 

Depois: 

62 respostas depois de terminar o 

semestre. 

 

Foi também importante perceber a perspectiva dos alunos com mais de uma inscrição na 

disciplina (referentes às 29 respostas dos alunos com mais de uma inscrição): a grande 

maioria percepcionou bem as modificações, tendo mais de metade considerado que os 

métodos de avaliação tinham melhorado face ao ano anterior (Q2: 24% atribui nível 4 e 35% 

nível 5). Em geral, há uma evolução positiva entre as respostas obtidas antes e depois. 

Relativamente à importância que dão a esta disciplina, Q6, consideram de importância média-

alta (3,6 na escala de Likert). 

Nos restantes semestres foi aplicado o questionário QEAME. Na primeira parte do 

questionário as respostas foram agrupadas segundo as dimensões estudadas por Cravino 

(2004), indicadas na Tabela 3.19 e que foram aqui utilizadas como categorias. Os resultados 

obtidos em 05/06 e 06/07 são apresentados na Figura 4.4.  
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Figura 4.4 Resultados do QEAME na disciplina de FIS 1 em 2005/06 e 2006/07 
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É visível o incremento de satisfação dos alunos e a melhoria da sua percepção face ao 

ensino na grande maioria dos indicadores relativos ao foco de análise estudado. 

Na segunda parte do QEAME (Tabela 3.20) pode-se observar (Figura 4.5) que estes 

alunos percepcionam bem as aulas T, considerando que o professor distingue entre conceitos, 

leis e outras entidades (pouco inferior a 4,5) e que os assuntos são enquadrados em contextos 

ligados à realidade (acima de 4). Uma vez que a grande modificação nas aulas T começou em 

2005/06 e foi depois continuada em 2006/07, estes valores indiciam uma boa receptividade 

por parte dos alunos relativamente a essas modificações. 

Nota-se também uma melhoria acentuada a nível dos laboratórios de 2005/06 para 

2006/07, considerando os alunos que estão mais de acordo com contextos reais e notando uma 

melhor distinção entre conceitos, leis e outras entidades físicas por parte dos professores. Esta 

melhoria sentida pelos alunos está de acordo com o esforço realizado, neste ano lectivo, de 

sintonizar estas aulas de laboratório com as restantes e de fazer experiências mais simples mas 

que evidenciassem esta ligação. 

Nas aulas TP não são evidentes melhorias, havendo uma percepção razoável destas aulas 

(pontuação acima de 3,5). 

 

QEAME - 2ª parte - Resultados da perspectiva dos alunos 
acerca do ensino em FIS 1

1 2 3 4 5 6

Q35- Os assuntos são
enquadrados em contextos

ligados à realidade nas aulas L?

Q35- Os assuntos são
enquadrados em contextos

ligados à realidade nas aulas TP?

Q35- Os assuntos são
enquadrados em contextos

ligados à realidade nas aulas T?

Q32- O professor das aulas L
distingue conceitos/leis…

Q32- O professor das aulas TP
distingue conceitos/leis…

Q32- O professor das aulas T
distingue conceitos/leis…

Escala de concordância de Likert (1-min; 5-max)

Fis1 05/06 Fis1 06/07

 
Figura 4.5 Resultados de algumas questões da 2ª parte do QEAME em FIS 1 em 2005/06 e 2006/07 
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Os alunos reconhecem também uma forte ligação ao dia-a-dia, principalmente nas aulas T, 

como se pode observar da Figura 4.6, que ilustra as respostas dos alunos face a uma questão 

do QEAME directamente relacionada com este indicador, para cada tipo de aula (Tabela 

3.20). É de notar o incremento que os alunos percepcionaram ao nível do laboratório, indo de 

encontro aos esforços produzidos nesse sentido. 
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Figura 4.6 Resultados obtidos na questão 31 do QEAME, relativa ao professor das aulas T(31a), TP (31b) ou 
Lab (31c) utilizar exemplos do dia-a-dia, em FIS 1, 05/06 e 06/07 

 

Análise de comentários informais dos alunos e entrevistas 

Em 2005/06 foi auscultada a opinião dos alunos, através de um fórum no moodle, em que se 

recolheram alguns comentários informais relativamente ao funcionamento da disciplina de 

FIS 1. 

Em 2006/07 foram registados os comentários dos alunos através de entrevistas realizadas 

no final do semestre. Por uma questão de anonimato foram aleatoriamente atribuídas letras 

aos alunos em 2006/07 (e números em 2005/06), código esse que se respeita sempre que 

excertos das respectivas entrevistas forem referenciados.   

Ilustram-se os diferentes indicadores que representam o foco de análise com alguns destes 

comentários: 

i) Esforços deliberados no sentido do bom ensino: 
2005/06 (comentários informais):  
“Depois de uns anos sem estudar reparo que o que estava na biblioteca está agora on-line, o que até é normal porque vivemos outros 

tempos, mas a nível pratico em ambos os casos havia possibilidade para o aluno satisfazer a sua curiosidade fora das aulas. Agora já os 

casos on-line (as perguntas e os exemplos) são particularmente bem sacados é como se na biblioteca estivesse lá o docente. Parabéns” 

(Aluno 4, 1ªinscrição na disciplina em 1993) 

“Quem assistiu à disciplina no passado e volta novamente este ano fica bastante surpreendido. Só tenho pena que as restantes disciplinas 

ainda não sigam pelo mesmo caminho. Parabéns!” (Aluno 1, 3ª inscrição) 

2006/07 (excertos das entrevistas): 
“gostei [da disciplina], foi interessante, percebi melhor e consigo refutar um pensamento” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 
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“eu acho que até posso ser um exemplo de aluno, porque vim do secundário e era um aluno fraco, e aqui no 1ºsem até consegui ter um 16! 

Acho que dependeu de mim, porque no secundário não ia tanto às aulas, mas também da forma como aqui foi diferente; acho que as 

teóricas de física eram as únicas que têm algum aproveitamento em relação às outras teóricas todas...é diferente porque não é uma aula em 

que estão a passar matéria, faz-nos pensar, faz-nos puxar pela cabeça...falo por mim, isso foi um salto...” (Aluno E, 1ª inscrição, FIS1: 16 

val) 

 “acho que é de continuar com este tipo de actividade [projecto TP], é muito importante para percebermos melhor o relacionamento (com a 

física) e como as coisas funcionam” (Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

“[trabalhar autonomamente nas aulas TP] era muito melhor do que fazer logo no quadro porque aí nós nem sequer íamos ter a dúvida e 

isso é muito importante, se nós não tivermos dúvidas quer dizer que não trabalhámos, foi estimulante” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“achei as teóricas interessantes, explica as coisas de forma que a gente percebe, com linguagem que percebemos” (Aluno I, 1ª inscrição, 

FIS1: 6 val) 

 “se [a aula T] fosse só expositiva se calhar nem ia…dispersamos muito mais, estar ali só a passar acetatos e a ler, acaba-se por perder 

muito, se não houver questões com aquilo que se está a fazer, se não puxar pelos alunos, eles dispersam muito mais facilmente…” (Aluno E, 

1ª inscrição, FIS1: 16 val) 

“as questões é aquilo que nos põe a pensar, quebra o ritmo e capta a atenção porque se fosse só teórico, uma pessoa começa num patamar 

elevado e depois vai decaindo, e esses momentos permitiam que subisse um bocadinho, depois caia e subia mais um bocadinho...atenua 

aquela queda, porque uma aula teórica já de si é mais monótona e essas perguntas fazem com que esse ritmo fique mais variado” (Aluno O, 

1ª inscrição, FIS1: 16 val) 

Estes comentários apontam também no mesmo sentido (já evidenciado pelo questionário, na 

Figura 4.4) de uma melhoria quanto à percepção do esforço realizado no sentido de um bom 

planeamento de ensino, aqui principalmente visível pelo apreço das diferentes tarefas 

proporcionadas ao longo do semestre.  

ii) Avaliação permanente 
2005/06 (comentários informais):  
“Acho que este novo metodo de fazer testes online é bom! Mas penso que 3 dias para responder a uma pergunta é muito pouco...” ( Aluno 

2, 2ª inscrição) 

 “Acho q o funcionamento da displina ajuda mt os alunos. So axo nos testes online... q podiam deixar fazr os minitestes ... é q eu so reparei 

nisso na semana passada :\\\ lol” (Aluno 5, 1ª inscrição) 

2006/07 (excertos das entrevistas): 
“este tipo de avaliação ritmada ajuda a manter-me a estudar física” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“funcionou bem, a prova disso é que foi uma das cadeiras que fiz, muito por causa da avaliação contínua que desenvolveu, sendo ela uma 

avaliação contínua simplifica muito o acompanhamento” (Aluno P, 1ª inscrição na disciplina em 2001, FIS1: 12 val) 

“acho que desta forma de avaliação contínua, os conhecimentos ficam muito mais duradouros do que estudar só para exame” (Aluno P, 

1ªinscrição na disciplina em 2001, FIS1: 12 val) 

 “faço os TPC’s regularmente, acho que é útil para ir acompanhando, o facto de ter prazo de entrega é bom para obrigar o aluno a ir 

trabalhando” (Aluno Q, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“acho que há muita imaturidade [nos alunos que copiam os TPC’s], mas acho que se deve continuar porque há muita gente que aproveita” 

(Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

“[as questões das aulas T] ajudam a perceber se estamos ao nível que devíamos estar, já me aconteceu ir rever a matéria e repensar as 

questões” (Aluno I, 1ª inscrição, FIS1: 6 val) 
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“isso [testes de autoavaliação] ajuda, pelo menos para ver como nós estávamos, assim temos de pensar e ver que é melhor estudarmos 

mais, porque nós durante o semestre não estudamos muito, mas assim sempre temos de o fazer” (Aluno G, 1ª inscrição, FIS1: 13 val) 

Estes comentários permitem evidenciar que embora os alunos apreciem a diversificação na 

avaliação e o seu carácter contínuo, alguns admitem falta de hábito em corresponder a estas 

solicitações atempadamente. No entanto é perceptível uma evolução de 2005/06 para 

2006/07, em que são muitos os alunos a referir que aproveitam essas oportunidades, não 

apenas como acompanhamento para avaliação formal, mas também como autoavaliação e 

auto regulação. Esta melhoria está de acordo com os dados observados decorrentes do 

questionário, na Figura 4.4. 

iii) Organização e quantidade de trabalho: 
2005/06 (comentários informais):  
“O DEFI [Departamento de Física] está de parabéns! A organização desta disciplina demonstra a organização do Departamento de 

Engenharia Física. Os meus parabéns aos professores envolvidos, administradores, moderadores e obviamente ao IDT [entidade que geria 

a plataforma de ensino à distância]. Cumprimentos. ” (Aluno 3, 1ª inscrição na disciplina em 1999) 

2006/07 (excertos das entrevistas): 
“este ano [o laboratório] foi mesmo aplicação e estava tudo mais interligado, estávamos a aplicar na prática aquilo que estávamos a dar” 

(Aluno T, 4ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“[o exame] está muito bem distribuído, nas partes T e TP e P” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“[os TPC’s no moodle] era um estímulo para estar sempre a estudar qualquer coisa de física, ir vendo como estava a acompanhar e não 

deixar acumular” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“acho que [as aulas] estão bem estruturadas e gostava das perguntas porque nos ajuda a olhar para as coisas com um ar mais científico” 

(Aluno G, 1ª inscrição, FIS1: 13 val) 

 “a estratégia não é má, obrigar os alunos a trabalhar, mas pode melhorar a performance…fica alguma insegurança por parte dos alunos 

acerca daquilo que fizeram, porque, embora a doutora passe para ver se chegamos lá, os valores finais, etc., às vezes ficamos com 

duvidazinhas pequenas que acabamos por não tirar” (Aluno H, 1ª inscrição na disciplina em 2000, FIS1: 12 val)  

“participei em alguns [debates on-line] e até achei engraçado, só que a disponibilidade... como não é obrigatório…” (Aluno D, 1ª 

inscrição, FIS1: 14 val) 

Relativamente à organização da disciplina, nota-se que os alunos reconheceram uma melhoria 

efectiva logo em 2005/06. Embora cada aluno evidencie algum aspecto da disciplina que o 

motivou particularmente a acompanhá-la, no seu conjunto a carga de trabalho que os alunos 

tinham de realizar semanalmente aumentou, e, como alguns alunos comentam, o trabalho 

feito em sala de aula pelos professores diminuiu, o que leva alguns a sentir maior insegurança. 

Isto pode estar na origem do resultado evidenciado pelo questionário, na Figura 4.4. 

iv) Interacção permanente: 
2006/07 (excertos das entrevistas): 
“eu notei muita diferença entre este ano e o 1º ano que cá entrei [2004/05], agora as aulas de física não são estar sentados a "comer" a 

matéria, há aquela interacção que foi bastante importante” (Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

 “comecei por responder ao 1º [debates on-line], e alterei a minha ideia, acho que é bom” (Aluno I, 1ª inscrição, FIS1: 6 val) 

http://www.defi.isep.ipp.pt/�
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“gostei muito, principalmente das teóricas, gostava muito das discussões, é bom fazer as pessoas interagir, até para chamar à atenção” 

(Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“prefiro [as aulas teóricas] assim (com perguntas) porque nos dava capacidade para raciocinar e conversar com o colega do lado porque 

podíamos ter pontos de vista diferentes e discutíamos ideias” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“podíamos fazer menos exercícios [na TP], mas sentíamos que tínhamos trabalhado mais do que aquilo por causa das discussões (que se 

tinham gerado entre nós); no primeiro ano que tive a disciplina o professor ia para o quadro resolver os exercícios, nós limitávamo-nos a 

passar, não pensávamos…” (Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

Grande parte dos alunos apreciam momentos de interacção, sentir-se activos nas aulas e serem 

levados a pensar e debater com os colegas sobre o que estão a estudar: sentem que é mais 

produtivo para eles, do que simplesmente ouvir o que o professor explica. 

v) Estímulo à independência do aluno: 
2006/07 (excertos das entrevistas): 
“eu ia lá ver no início da semana [o TPC no moodle], depois tinha tempo para pensar, tentava fazer qualquer coisa que me pudesse ajudar 

e só depois então tentava responder, enquanto que quando é um mini-teste, é na hora que temos de fazer tudo isto” (Aluno A, 1ª inscrição, 

FIS1: 12 val) 

 “as experiências [laboratoriais] eram giras e interessantes; gostei de mexer, o fazer é diferente de pensar e de ver feito” (Aluno O, 1ª 

inscrição, FIS1: 16 val) 

“[as actividades no moodle] dá para estar sempre com a mente activa em relação ao que damos nas aulas” (Aluno N, 2ª inscrição, FIS1: 13 

val) 

“[nas aulas TP] obriga-nos a trabalhar por nós próprios, ou seja, não é o professor que nos obriga mas sim nós como grupo fazemos as 

coisas livremente e depois se havia alguma dúvida que o grupo não consegue resolver, aí sim pedimos ajuda do professor;  a aula é 

conduzida por nós e pelo nosso desempenho e trabalho, acho que é positivo, mesmo mais fácil para nós estudar, era só tipo lembrar” 

(Aluno R, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“ao fazer [os problemas na TP], uma pessoa está a puxar pelos conhecimentos, e portanto em casa não tem de trabalhar tanto; se fosse a 

engenheira a fazer no quadro era pior, porque como não tinha sido obrigada a pensar durante o semestre, é como se pegasse pela primeira 

vez” (Aluno T, 4ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“o facto de trabalharmos autonomamente [nas aulas TP] rende mais” (Aluno V, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

Embora os alunos reajam de formas diferentes à autonomia solicitada, acabam por ser 

praticamente unânimes em considerar que mesmo produzindo uma menor quantidade de 

trabalho, conseguem-no com o seu esforço e que dessa forma o ensino poderá tornar-se mais 

eficaz. 

vi) Objectivos e padrões claros bem definidos: 
2006/07 (excertos das entrevistas): 
“[o projecto da TP] teve muito a ver com matéria, a princípio nem tinha percebido como iria ter tanta ligação” (Aluno R, 2ª inscrição, 

FIS1: 13 val) 

“vi a ligação [das aulas de laboratório] com a disciplina e embora não tenha feito a disciplina, acho que ajudou” (Aluno I, 1ª inscrição, 

FIS1: 6 val) 

“o objectivo [de trabalhar experiências mais simples, mas de acordo com a matéria] foi percebido por alguns alunos, outros não, porque 

também há muita gente que não vai às teóricas e que nem se apercebem que estava a ser feito dessa maneira, mas para quem acompanha...é 

bom para perceber melhor aquilo” (Aluno E, 1ª inscrição, FIS1: 16 val) 
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Embora não de uma forma geral, alguns alunos aperceberam-se do esforço realizado na 

organização da disciplina em torno do desenvolvimento de tarefas com objectivos delineados 

e bem definidos. Exemplos disso são estes comentários de alguns alunos quanto à interligação 

entre o tipo de aulas ou entre as tarefas e os objectivos de aprendizagem.   

vii) Ligação ao dia-a-dia 

Também se encontraram referências relativamente ao esforço realizado pelos professores na 

contextualização do ensino e a regular ligação ao dia-a-dia: 
 “as questões estavam muito aplicadas ao dia-a-dia e ajudou a perceber como se usa a física no dia-a-dia” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 

val)  

“as aulas com as questões ajudam muito, porque a eng. procura coisas que tenham a ver com o nosso dia-a-dia, e assim a gente já 

percebe…porque se chegasse lá e espetasse fórmulas, ficava a olhar para aquilo…” (Aluno F, 1ª inscrição, FIS1: FT [faltou aos dois 

exames]) 

“gostei de fazer as experiências [laboratoriais], ajuda muito e vi a interligação com o dia-a-dia” (Aluno D, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“[o projecto] ajuda a encaixar a disciplina no dia-a-dia” (Aluno D, 1ª inscrição, FIS1: 14 val, FIS2: 12 val) 

Desta análise podemos concluir que o esforço realizado por contextualizar o ensino através de 

exemplos do dia-a-dia é bem percebido pelos alunos nos dois anos avaliados, estando mais 

presente para os alunos nas aulas T, resultado que se comprova nos dois tipos de dados 

avaliados (questionário QEAME e entrevistas) e em que os alunos estão mais em sintonia (o 

desvio padrão é muito menor). A nível da ligação do laboratório com o dia-a-dia, os alunos 

apontam para uma melhoria em 2006/07, como aliás também é salientado nas entrevistas, 

aqui exemplificado pelo comentário do aluno D. 

4.2.1.2 Síntese dos resultados da análise na dimensão DPAE (Percepção dos 

alunos sobre o ensino) 

Desta análise torna-se visível o apreço que a grande maioria dos alunos mostra pelos métodos 

de ensino activos adoptados e avaliação contínua. Os pontos fortes referidos por mais alunos 

foram relativos às aulas T, com as questões e debates, às aulas TP com o estimulo de trabalho 

de grupo e o projecto desenvolvido, ao laboratório com experiências ligadas à matéria que se 

estava a desenvolver nos outros tipos de aulas e ainda à organização da disciplina no moodle. 

É reconhecido pelos alunos o esforço dos professores na sua prática de ensino a nível da 

ligação com o dia-a-dia, nos diversos tipos de aulas, apresentando no laboratório uma 

melhoria no último ano, que também está de acordo com a reestruturação efectuada. 

A análise sobre a “organização e quantidade de trabalho” que no questionário QEAME, 

tanto em 2005/06 como em 2006/07, tinha obtido valores mais baixos que as demais 

categorias, pela análise das entrevistas percebe-se que os alunos percepcionam a disciplina 
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bem organizada, havendo alguma diferença de opinião relativamente à quantidade de trabalho 

semanal que é solicitada aos alunos para que eles acompanhem a disciplina de forma 

contínua. É salientado por alguns alunos que embora gostem de trabalhar em grupo 

autonomamente, ficam com poucos problemas realizados, tendo depois “mais trabalho para 

casa”. Este dado está de acordo com a literatura (como se referiu no início desta secção) mas 

mesmo estes alunos acabam por referir que de outra forma não teriam sido eles a pensar sobre 

os problemas.  

A percepção dos alunos face ao ensino, em particular, dos alunos com mais de uma 

inscrição face às modificações implementadas, foi na sua maioria muito favorável. Embora 

alguns alunos sejam mais resistentes a abandonar uma postura mais passiva, praticamente 

todos acabam por concordar na vantagem que sentem em relação à sua aprendizagem. 

4.2.2 Dimensão DPPE: Percepção dos professores sobre o ensino 

É também útil perceber de que forma os diferentes professores foram perspectivando as 

modificações implementadas e de que forma as sentiram na sua prática de ensino, ou seja, se 

eram fazíveis, produtivas e se, segundo eles, suscitavam aceitação por parte dos alunos e 

desenvolvimento de boas práticas.  

Assim, no caso dos professores, identificaram-se duas categorias de análise: a sua 

percepção sobre o planeamento do ensino e sobre a prática de ensino. 

A primeira categoria “percepção dos professores sobre o ensino planeado” visa elucidar 

em que medida os professores estavam de acordo e se reviam nas modificações incrementais 

operadas. O corpo docente foi sempre variável, embora alguns professores se tenham mantido 

ao longo da intervenção. Assim, a análise refere-se à opinião do conjunto de professores em 

cada ano, fruto da sua experiência passada (mesmo que noutras disciplinas). 

A segunda categoria “percepção dos professores sobre o ensino praticado” refere-se à 

experiência efectiva que cada professor teve ao tentar implementar as modificações 

desenhadas. O foco de análise identificado empiricamente foi constituído por indicadores 

como a motivação que sentiram por parte dos seus alunos e a respectiva participação nas 

tarefas propostas.  

A análise de ambas as categorias realizou-se recorrendo, sempre que possível, ao 

cruzamento de dados entre os vários recolhidos. Embora os dados recolhidos em cada ano 

provenham de instrumentos diferentes, versaram o mesmo foco de análise (embora não 

necessariamente com as mesmas perguntas). Este facto deveu-se a se terem utilizado, em 

2004/05, os instrumentos elaborados pelo Departamento de Física no âmbito do projecto 
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pedagógico com consultoria externa (já mencionado); em 2005/06 se ter realizado uma 

tentativa de adaptação da 2ª parte do questionário QEAME aos professores mas face à 

constatação que algumas respostas não eram muito claras, optou-se por em 2006/07 realizar 

entrevistas. Para cruzamento de dados auscultaram-se as opiniões informais dos professores 

da disciplina (em cada ano) antes e/ou depois do semestre. Embora a disponibilidade de 

pessoas e informação (relativamente a respostas acerca da sua percepção) condicionasse a 

selecção dos dados, estes factos são vistos pelos investigadores (Cohen, et al., 2007) como 

processos legítimos em investigação.  

 
Tabela 4.33 Categorias em análise relativas à dimensão DPPE 

Categoria Foco de análise 
DPPE – c1 Percepção dos professores sobre o ensino planeado 

DPPE – c2 Percepção dos professores 
sobre o ensino praticado 

i) motivação que as tarefas suscitaram 
ii) participação dos alunos nas tarefas  

 

Os dados recolhidos sobre o ensino (de FIS 1) junto dos professores foram: 

• Respostas a um questionário interno do Departamento de Física do ISEP, aplicado 

em 2004/05, e que permitiu recolher a opinião dos professores no início e no final 

do semestre (na Tabela 3.18 encontram-se as questões mais relevantes e utilizadas 

neste estudo); 

• Registo de reflexões e comentários informais dos professores em 2004/05 e 

2005/06 acerca da sua percepção do ensino; 

• Respostas a um questionário aos professores em 2005/06 (com algumas questões 

do QEAME, adaptadas), com vista a registar as opiniões dos professores face ao 

ensino praticado e sua perspectiva acerca do seu impacte; 

• Entrevistas a professores no ano lectivo 2006/07 de modo a perceber de que forma 

decorreu a sua mediação e a participação dos alunos; 

• Registo da perspectiva do professor investigador de como decorreu a sua mediação 

e a aprendizagem dos alunos; 

• Relatórios de disciplina elaborados no final de cada semestre; 

• Registo de conversas informais e de reuniões de disciplina com os professores 

acerca da sua perspectiva sobre as implementações curriculares. 
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4.2.2.1 Categoria DPPE-c1: Percepção dos professores sobre o planeamento do 

ensino 

No 1º semestre de 2004/05, no arranque da intervenção didáctica, foi realizada uma 

auscultação faseada aos professores que iam leccionar a disciplina de Física 1 (através do 

questionário já mencionado no capítulo 3, Tabela 3.18): primeiro, aos que já tinham dado a 

disciplina em anos anteriores, de forma a ajudar a diagnosticar problemas; após a discussão 

do novo currículo, repetiu-se o questionário para percepcionar a sua visão acerca das 

alterações que tinham sido propostas (antes de serem implementadas); e por último, no final 

do semestre, para perceber de que forma percepcionavam os seus efeitos. Os resultados 

obtidos apresentam-se sumariados na Tabela 4.34. 

 
Tabela 4.34 Resumo dos resultados relevantes acerca da percepção dos professores em FIS 1 04/05 

Legenda: Q1 – Os métodos de avaliação encontravam-se 
adequados à disciplina? 
Q2 – Os métodos de avaliação melhoraram? 
Q3 – Os métodos de avaliação encontram-se adequados? 
Q4 – Há organização entre as aulas T-TP-P? 

Amostra: 

 

Antes  

2 respostas relativas aos anos 

anteriores;  

4 respostas antes de iniciar o 

semestre;  

 

Depois 

3 respostas depois de terminar 

o semestre. 

 

Do inquérito efectuado aos professores que tinham leccionado a disciplina, em anos 

anteriores, foram obtidas duas respostas que evidenciavam concordância entre si, mas ao 

classificar quase todas as questões (acerca do que achavam da disciplina até então) com o 

nível de concordância médio da escala de Likert (razoável), não forneceram muita 

informação. 

Na apreciação do currículo apresentado em 2004/05, depois de discutidas as 

modificações, todos os professores concordaram que os métodos de avaliação propostos 

tinham “melhorado muito” e se mostravam “adequados” ou “muito adequados” à disciplina, 

no entanto no final do semestre os professores consideram que afinal a avaliação “melhorou, 

mas pouco”, referindo no entanto que os métodos se encontravam “muito adequados”, o que 

claramente indicava ainda insatisfação e consciência de que se poderia ainda melhorar, mas 

ao mesmo tempo alguma falta de entendimento de como se poderia fazê-lo. Quanto à 

Percepção dos professores em FIS 1 04/05
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organização da disciplina e interligação entre os vários tipos de aula, todos classificaram de 

“boa”, tanto antes como depois. 

Também se percebeu claramente pelas respostas dos professores ao inquérito no final do 

semestre, que o número de horas semanais que dedicaram ao trabalho na escola (incluindo 

aulas) aumentou, indicando todos o item “superior a 40 horas” (anteriormente apenas um dos 

professores tinha referido esse nível, um tinha referido 30-35 horas semanais, e dois 25-30 

horas semanais), como ilustra o comentário registado por um colega: “O trabalho extra para os 

professores por vezes tornou-se violento (correcção semanal de TPC’s e tarefas on-line e na elaboração das 

questões para as semanas seguintes)”. 

No questionário realizado no final de 2005/06, os professores mostraram claramente a 

avaliação formativa realizada, ao longo do semestre, como um factor muito positivo do 

planeamento do ensino, identificando com o nível máximo os TPC’s e o trabalho de projecto, 

como é indicado na Figura 4.7. 

Figura 4.7 Relevância atribuída aos elementos de avaliação, pelos professores de 2005/06  

 

Em 2006/07, os professores concordaram que as actividades propostas aos alunos que 

envolviam trabalho autónomo eram em geral muito produtivas, não apenas em entusiasmo 

como em aprendizagens e desenvolvimento de competências, estando assim de acordo com as 

modificações introduzidas. No entanto durante o semestre, fizeram algumas referências a 

aspectos particulares do ensino: “…[os alunos] trataram o projecto [das aulas TP] como tarefas 

individuais e não como um todo…não perceberam o objectivo e como tal, no final, não corresponderam às 

expectativas”. Relativamente ao laboratório: “talvez se deva fazer menos experiências, mas por tema ter 

experiências mais abrangentes e desenvolver mais trabalhos tipo o de projecto”, no entanto outro 

professor refere “as experiências eram simples mas objectivas, cheguei mesmo a levar algumas para as 

minhas aulas teóricas de outro curso”. Estas diferentes opiniões mostram como a experiência de 

cada professor acaba por moldar a sua opinião face ao planeamento do ensino e mostra a 

pertinência da análise da segunda categoria.  

Relevância dos elementos de avaliação, segundo os 
professores, em 2005/06
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4.2.2.2 Percepção dos professores sobre a prática de ensino 

Analisa-se, sob o ponto de vista dos professores, a reacção dos alunos face ao ensino e 

respectiva participação nas diferentes actividades propostas, assim como o envolvimento que 

sentiram e as mais-valias, que na sua opinião eram desenvolvidas durante esse desempenho.  

 

Em 2004/05, no âmbito do projecto pedagógico com consultoria externa, foi pedida uma 

pequena reflexão aos professores acerca da sua experiência a nível dos laboratórios. A nível 

do envolvimento dos seus alunos registaram-se as seguintes opiniões: “...incutiu-lhes maior 

sentido de responsabilidade”, ou “o facto de se chamar a atenção de alguns alunos para melhorarem o seu 

desempenho no final das orais, resultou positivamente na maioria dos casos”. 

Também em 2005/06, os professores salientaram aspectos em que mais notaram este 

envolvimento e os principais problemas que detectaram: “(os debates) incentivam os alunos que já 

de si são interessados”, outro refere que os debates e discussões tinham tido “participações muito 

positivas” e um terceiro que “os alunos se mostraram interessados e participativos”. Relativamente às 

aulas de laboratório referem “o projecto laboratorial foi muito positivo, a adesão foi muito boa, 

terminando muitos alunos antes do prazo estabelecido, tal foi o entusiasmo”, ou “foi bem aceite pelos alunos, 

mas mostraram uma grande dependência do professor”. Quanto às orais, as opiniões dividem-se: “os 

alunos apareciam na aula melhor preparados e compreendiam melhor...”, ou “os alunos não compreendem 

bem quais os objectivos destas orais”, ou ainda “os alunos vinham mal preparados, notava-se que se 

restringiam ao guião”. Aqui constata-se que esta tarefa não terá ficado clara para alguns alunos, 

que por essa razão não se terão empenhado nela.  

Em 2006/07 a maior parte dos professores salientaram um bom incremento do empenho, 

entusiasmo e participação nas tarefas proporcionadas: “o projecto de laboratório funcionou muito 

bem, aliás acho que foi motivador mesmo nos grupos mais fracos, que tiveram a possibilidade de demonstrar 

alguma autonomia e por vezes uma criatividade que surpreendeu”, ou outro que afirma “Espectacular! Aí 

90% dos alunos perceberam o seu objectivo e conseguiram realizar com sucesso e até com mais destreza na sua 

realização do que os outros [trabalhos]” embora tenha sido registada uma opinião diferente: “houve 

alunos que não ficaram motivados e não acharam interessante; era preciso mais tempo para que pudessem 

fazer mais dentro da aula....”. 

Assim, percebeu-se que os professores foram percepcionando positivamente, na sua 

prática de ensino, a implementação das modificações efectuadas, embora por vezes partilhem 

opiniões diferentes, fruto da sua experiência com os alunos. 
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4.2.2.3 Síntese dos resultados da análise na dimensão DPPE (Percepção dos 

professores sobre o ensino) 

Os professores interpretam positivamente as modificações efectuadas ao ensino, concordando 

com a variedade de actividades em que os alunos foram sendo colocados a trabalhar 

autonomamente ao longo do semestre. Concordam (embora com opiniões ligeiramente 

diferentes) que o ensino planeado e as tarefas propostas foram relevantes e que na prática 

efectiva conseguiram em geral motivar os alunos. No entanto, nem todos os professores 

trabalharam as tarefas de igual forma com os seus alunos, até porque percepcionaram a sua 

importância de formas diferentes, o que se pode ter repercutido em diferentes envolvimentos 

dos alunos. Por outro lado, também foi importante perceber que, face à sua experiência de 

ensino e à mediação praticada, os professores iam ajustando a sua percepção sobre o 

planeamento do ensino. 

4.2.3 Dimensão DRER: Relações observáveis entre características do 

ensino e resultados académicos 

Uma vez que o ano de 2006/07 foi o culminar de várias modificações curriculares que foram 

sendo testadas e implementadas ao longo da intervenção, analisa-se nesta dimensão relações 

entre o ensino e o impacte que determinadas tarefas alcançaram a nível de resultados 

observáveis neste último ano de intervenção. 

Os objectos de análise identificados e estudados nesta dimensão estão indicados na Tabela 

4.35. Em primeiro lugar realiza-se uma análise acerca da relação entre o feedback praticado 

pelo professor ao longo do semestre relativo aos TPC’s e a participação dos alunos nessa 

tarefa. Pretendeu-se desta forma perceber se a participação dos alunos tinha ficado de alguma 

forma constrangida pela própria participação dos professores. Analisaram-se primeiro os 

constrangimentos que ocorreram em geral e que condicionaram esse feedback face ao que 

tinha sido proposto. De seguida analisou-se a assiduidade de alunos e professores na 

participação nesta tarefa ao longo do semestre, considerando a participação dos professores 

no fornecimento de um feedback ao aluno que não fosse simplesmente indicativo de que o 

aluno tinha errado. Esta análise (mais à frente designada por feedback válido ou inválido) foi 

realizada à totalidade de feedback’s que os professores realizaram na plataforma moodle, 

quantificando-se em cada semana o número de participações dos alunos e o número de 

participações dos professores. 
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Por outro lado, foi também importante perceber que impacte essa participação e 

envolvimento dos alunos nas tarefas tinha a nível de resultados em exame. Estudou-se em 

particular esse impacte em duas tarefas: TPC com respectivo feedback e bonificação. Analisa-

se esse impacte recorrendo à correlação existente entre a participação de cada aluno nos 

TPC’s ou bonificação obtida e a respectiva nota de exame. 

 
Tabela 4.35 Objectos de análise relativas à dimensão DRER  

Objectos de análise 
Relação entre o feedback proporcionando pelo professor ao longo do semestre e a participação dos alunos 

Impacte do feedback e das bonificações nos resultados académicos dos alunos 

 

Os dados utilizados para análise nesta dimensão foram obtidos no último ano de 

intervenção (em FIS1): 

• Registo de comentários informais dos professores, em 2005/06, acerca da sua 

percepção do ensino; 

• Entrevistas a professores, no ano lectivo 2006/07, de modo a perceber de que 

forma decorreu a sua mediação e participação dos alunos; 

• Registo da perspectiva do professor investigador de como decorreu a sua mediação 

e a aprendizagem dos alunos; 

• Registo da mediação ocorrida no processo de feedback dado pela plataforma de 

ensino à distância, em 2006/07; 

• Registo de assiduidade nas aulas teóricas, participação nos desafios no moodle e 

participação nos testes de autoavaliação (bonificação), em 2006/07; 

• Resultados escolares (classificações em exame) obtidos pelos alunos, em 2006/07. 

4.2.3.1 Relação entre o feedback proporcionado pelo professor ao longo do 

semestre e a participação dos alunos 

A avaliação e feedback proporcionado pelos professores aos alunos sofreu algumas 

modificações face ao inicialmente previsto (descrito no desenho curricular) devido a aspectos 

circunstanciais ou a constrangimentos por parte dos professores (detectados no final do 

semestre, com as entrevistas aos docentes, ou contactos informais). Apontam-se na Tabela 

4.36 as principais modificações face ao proposto no currículo, em 2005/06 e 2006/07, para 

que se perceba que tipo de feedback foi realmente proporcionado aos alunos, em geral.  
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Tabela 4.36 Modificações do feedback proporcionado em FIS 1 (face ao proposto), em 05/06 e 06/07 

Modificações da mediação face 
ao desenho curricular FIS 1 05/06 FIS1 06/07 

Circunstanciais 

Devido às diferenças de horários entre as 
várias turmas e algumas faltas pontuais, os 
professores não conseguiram proporcionar a 
discussão do TPC na aula prevista (pois isso 
poria em vantagem alunos mais atrasados). 

 

Constrangimentos dos 
Professores 

Alguns professores acabaram por não 
realizar a discussão dos TPC’s devido aos 
frequentes adiamentos e ao grande 
desfasamento temporal. 

Alguns professores não perceberam o 
objectivo do feedback e simplesmente 
classificavam, davam a solução ou um 
feedback muito pobre. 
Alguns professores não conseguiram 
proporcionar o feedback atempadamente 
aos seus alunos. 

 

O impacte que esta tarefa obtém junto dos alunos depende certamente do tipo de feedback 

que recebem. Uma vez que, em 2006/07, as diferenças entre o que tinha sido proposto 

inicialmente e o que realmente aconteceu foram relevantes, uma clara distinção teve de ser 

feita relativamente aos feedback’s que foram sendo dados ao longo do semestre aos alunos. 

Foi realizada uma distinção analisando o feedback fornecido (mediante o seu conteúdo e o 

sincronismo entre a resposta e a necessidade do aluno) para verificar se potencialmente 

poderia ter ajudado os alunos a superar algumas dificuldades e/ou avançar no seu 

desenvolvimento.  

Assim, nesta análise, consideram-se feedback’s inválidos os que não deram qualquer tipo 

de apoio aos alunos que não tinham compreendido ou não tinham realizado correctamente, no 

todo ou em parte, o seu trabalho. Recebendo simplesmente a nota qualitativa (abaixo de A) ou 

uma indicação de “errado”, o aluno dificilmente perceberia onde estava o seu erro, sendo esse 

tipo de feedback de utilidade muito reduzida. De facto, o tipo de feedback inválido ia 

completamente contra o que tinha sido idealizado e poderia até de alguma forma ter 

prejudicado a motivação dos alunos.  

Consideraram-se como feedback’s válidos sempre que o professor discutia o trabalho que 

o aluno tinha realizado (por exemplo, “parece que considerou a conservação de 

energia…porque razão não o pode fazer?”), a forma como os alunos estavam a realizar as 

suas aprendizagens (por exemplo, “está correcto, mas também podia ter aplicado os 

conceitos de trabalho e energia que estamos a desenvolver agora. Tente.”), ou fazendo 

comentários acerca da autonomia ou persistência dos alunos (por exemplo, “certo, mas veio 

atrasado…”, ou “ainda que a sua resposta esteja correcta, podia ter feito as contas simples 

para o provar”). Por vezes o professor dava ainda um feedback positivo apenas para estimular 

a auto-regulação dos alunos (por exemplo, “muito bem!”), ou dava um alerta ao aluno, 

convidando-o a combinarem um horário de atendimento personalizado, face às grandes 
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dificuldades reveladas. Foram ainda considerados válidos os feedback’s em que o aluno 

respondia correctamente, não tendo o professor nada a acrescentar. 

 

O impacte do feedback foi mensurado através da correlação entre o tipo (quantidade e 

qualidade) de feedback de algumas dessas tarefas e o resultado em exame de cada aluno. 

Optou-se por analisar esta correlação comparando com a classificação final em exame, por 

serem duas classificações independentes entre si (o que não aconteceria se se correlacionasse 

com o resultado final – média ponderada de todas as componentes de classificação). Na 

Figura 4.8 analisa-se a participação dos alunos nesta tarefa, ao longo do semestre, e o número 

de feedback’s válidos dados em cada uma. O universo (176 alunos) refere apenas o número de 

alunos que tentou completar pelo menos uma tarefa. 

Participação dos alunos nos TPC's versus  o nº de feedback's  
válidos dados pelos professores ao longo do semestre 
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Figura 4.8 Participação nos TPC’s e respectivos feedback’s válidos obtidos em FIS 1 06/07 

 

Observa-se uma flutuação ao longo do semestre, não apenas quanto à participação dos 

alunos nesta tarefa, mas também no acompanhamento dado pelos professores, que sofre uma 

queda no meio do semestre, o que poderá ter feito diminuir a participação dos alunos. 

4.2.3.2 Impacte do feedback e das bonificações nos resultados académicos dos 

alunos 

Analisa-se agora o impacte que algumas das tarefas implementadas teve a nível dos resultados 

académicos.  

 

i) Análise do impacte do feedback dos TPC’s 

Poderia especular-se se os tipos de feedback’s recebidos por cada aluno poderiam ter alguma 

repercussão na sua avaliação em exame final. Com vista a analisar esta correlação considerou-
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se o nº total de feedback’s válidos que cada aluno recebeu e a respectiva classificação em 

exame. Procedeu-se da mesma forma para o nº total de feedback’s inválidos que cada aluno 

recebeu. As duas análises estão apresentadas na Figura 4.9. 

 
Figura 4.9 Correlação entre a classificação dos alunos em exame e: 

A – o nº de feedback’s válidos que cada um recebeu 
B – o nº de feedback’s inválidos que cada um recebeu 

 

Embora não existindo correlação significativa, as rectas analisadas são visivelmente 

diferentes e indiciam que os feedback’s válidos podem ter alguma contribuição para o 

desenvolvimento de melhores aprendizagens e consequente obtenção de melhores resultados 

finais (embora não sendo único nem sequer um factor determinante para grande parte dos 

alunos). Por outro lado, os feedback’s inválidos parecem não apresentar qualquer influência 

no processo de aprendizagem. 

 

ii) Análise do impacte da bonificação  

A bonificação foi expressamente desenhada para estimular o envolvimento dos alunos na 

disciplina e a sua motivação, pontuando os alunos não pelas respostas dadas, mas 

principalmente pela participação (Mazur, 1997). Pretendia-se premiar o acompanhamento 

assíduo dos alunos nas aulas T, participação nos desafios no moodle e participação nos testes 

de autoavaliação.  

A correlação entre essa bonificação e a classificação em exame final (Figura 4.10) é 

superior à que se obteve para os feedback’s válidos, o que parece evidenciar que os alunos 

que investem no acompanhamento da disciplina (em particular nas aulas T) podem de facto 

desenvolver aprendizagens mais consolidadas, o que transparece na sua classificação em 

exame. 
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Figura 4.10 Correlação entre a bonificação obtida e a classificação dos alunos em exame de FIS 1 0607 

 

Desta análise pode-se concluir que de facto são poucos os alunos que tendo uma boa 

bonificação (que significa acompanhamento ao longo do semestre) não conseguem obter 

aprovação à disciplina. Por outro lado, o caso inverso já é mais frequente, ou seja, há vários 

alunos que não tendo grande bonificação, conseguem no entanto realizar a disciplina com 

sucesso. Assim, este acompanhamento não sendo indispensável, prova ajudar a maior parte 

dos alunos. 

4.2.3.3 Síntese dos resultados da análise na dimensão DRER (Relações 

observáveis entre características do ensino e resultados académicos) 

Nota-se que o acompanhamento das tarefas não é realizado de uma forma uniforme ao longo 

do semestre, nem pelos alunos, nem pelo conjunto de professores. Nota-se uma quebra de 

participação no meio do semestre que poderá estar relacionada com o feedback que cada 

aluno foi tendo e a correspondente percepção da produtividade dessas tarefas. 

Os valores das correlações existentes entre o número de feedback’s válidos que cada aluno 

recebeu e a bonificação com a respectiva classificação em exame denota que esta avaliação 

formativa os ajudou nas suas aprendizagens e na sua motivação, conforme eles próprios 

tinham afirmado nas entrevistas (já registado na análise da dimensão DPAE e é também 

evidenciado na análise da dimensão seguinte).  

4.2.4 Dimensão DPAA: Percepção dos alunos sobre a sua aprendizagem 

Para muitos alunos a motivação em completar a disciplina significa simplesmente obter 

aprovação. Embora legítima, essa aspiração por si só poderá não ser suficiente. A 

aprendizagem tornar-se-á mais produtiva se a motivação for aprender. Muitos dos esforços 
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analisados nas secções anteriores tinham como um dos objectivos motivar os alunos nesse 

sentido. A análise da primeira categoria “motivação sentida pelos alunos para o desempenho 

nas tarefas” visa perceber até que ponto esse objectivo foi sendo alcançado.  

As categorias seguintes emergiram com a análise dos dados e estão de acordo com Engle 

e Conant (2002). A segunda categoria “envolvimento dos alunos com os seus pares no esforço 

de aprendizagem” visa esclarecer se o esforço da mediação desenhada, no sentido de 

estimular o envolvimento e a aprendizagem social, realmente se traduziu em real colaboração 

dentro da aula. O tipo de participação efectiva que os alunos tiveram ao longo da disciplina 

nas diversas tarefas poderá ser um indicador do envolvimento dos alunos e em particular do 

seu impacte na aprendizagem. É também importante perceber se as características deste novo 

currículo ajudaram o envolvimento dos alunos em discussões autónomas de problemas 

contextualizados, tanto dentro como fora das aulas.  

A análise da categoria seguinte “procura de informação” tenta elucidar se as tarefas de 

cariz mais aberto fomentaram a procura de informação por parte dos alunos, uma vez que 

representa um indicador de motivação intrínseca na aprendizagem, principalmente se se tratar 

de procura de informação adicional, extrapolando o currículo da disciplina. A última categoria 

identificada “ligação ao dia-a-dia realizada autonomamente pelos alunos” está relacionada 

com o tipo de estímulo que os alunos possam ter desenvolvido por criar hábitos de relacionar 

o que estão a aprender com a sua realidade quotidiana.  

 
Tabela 4.37 Categorias em análise relativas à dimensão DPAA  

Categorias Foco de análise 
DPAA-c1 Motivação sentida pelos alunos para o desempenho nas tarefas 
DPAA-c2 Envolvimento dos alunos com os seus 

pares no esforço de aprendizagem 
i) envolvimento em discussões nas aulas 
ii) envolvimento em discussões fora das aulas 
iii) hábitos de estudo em grupo 
iv) esforço por perceber o ponto de vista dos colegas 

DPAA-c3 Procura de informação 
DPAA-c4 Ligação ao dia-a-dia realizada autonomamente pelos alunos 

A análise de todas estas categorias realizou-se recorrendo à triangulação de resultados, 

decorrente dos dados acerca dessas percepções dos alunos obtidos nas entrevistas e 

questionários. 

Estes aspectos são analisados através dos dados dos inquéritos e entrevistas realizadas aos 

alunos que fornecem a sua perspectiva face à forma como decorreu a sua aprendizagem. Estes 

resultados são triangulados com os dados acerca de como se envolveram, participaram e 

colaboraram com os colegas em actividades ao longo do semestre, que promovessem a sua 

aprendizagem. Assim, os dados utilizados para analisar o envolvimento dos alunos (em FIS 1) 

foram: 
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• Respostas a um questionário acerca do Ensino, Aprendizagem e Modo de Estudar 

– QEAME (Cravino, 2004; Ramsden, 1991) efectuado aos alunos (2005/06 e 

2006/07) com várias questões sobre a percepção que os alunos tiveram das aulas e 

da sua aprendizagem (ver Tabela 3.20); 

• Entrevistas a um grupo de alunos (06/07) de modo a conhecer a sua percepção 

acerca de aspectos particulares do currículo e o modo como contribuíram ou não 

para a melhoria das suas aprendizagens e envolvimento na disciplina. 

4.2.4.1 Categoria DPAA-c1: Motivação sentida pelos alunos para o desempenho 

nas tarefas 

A motivação que os alunos sentem em realizar as tarefas propostas é um indicador do seu 

envolvimento e uma forma de perceber como se está a processar a sua aprendizagem. Se os 

alunos não se sentirem motivados para as realizar, fazendo-as simplesmente por obrigação, 

muito provavelmente é porque não perceberam a sua razão de ser, o que não lhes permite 

desenvolver a motivação intrínseca, tão importante para alcançar o sucesso. De seguida 

apresentam-se dados que podem exemplificar a motivação sentida pelos alunos (recolhidos 

em 2006/07 através das entrevistas): 
“foi muito importante, fiz sempre as tarefas [tpc’s], acho que ajuda muito” (Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

“[no moodle] fazia os tpc e ajudava a manter a matéria em dia, era isso que me obrigava a estudar em casa” (Aluno V, 2ª inscrição, FIS1: 

13 val) 

“os prazos [dos tpc’s] eu não ligo muito, faço mas nem sempre no prazo, quando sei logo mando, se não sei fazer, vou tentando perceber 

até saber, eu gosto de estudar quando gosto da matéria” (Aluno O, 1ª inscrição, FIS1: 16 val) 

“faço os tpcs regularmente, acho que é útil para ir acompanhando, o facto de ter prazo de entrega é bom para obrigar o aluno a ir 

trabalhando” (Aluno Q, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

 “isso [o feedback aos tpc’s] dava jeito…para perceber o caminho, até para motivação” (Aluno S, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“[o feedback] motivava o aluno se estivesse certo…” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“nas [aulas] teóricas, cria motivação aos alunos, não é tão teórico, não é só passar do quadro (como noutras disciplinas)” (Aluno N, 2ª 

inscrição, FIS1: 13 val) 

“as discussões [das aulas teóricas] ajudavam muito, faziam mudar de opinião, o confronto era bom” (Aluno Q, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“eu não percebo nada…não vim com bases, tive química de 11º e 12º porque queria ir para saúde e portanto tenho muitas dificuldades…nas 

aulas teóricas, até podia não perceber muito mas saíamos de lá com a sensação de que percebemos alguma coisa, agora nas práticas não” 

(Aluno F, 1ª inscrição, FIS1: FT [faltou aos dois exames]) 

 “esses testes [de autoavaliação] também foram muito importantes porque tínhamos de estar com atenção às aulas ou então não 

conseguíamos fazer” (Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

“a ideia em si é motivante [trabalho autónomo nas TP], mas às vezes o grupo não ajuda e acaba por ser um ou dois a trabalhar, há colegas 

que não vêm às aulas [T] e o trabalho assim não rende” (Aluno E, 1ª inscrição, FIS1: 16 val) 
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“… [o trabalho autónomo nas TP] foi estimulante, se os exercícios fossem feitos no quadro, concordo que ia acabar por passar, sem 

raciocinar” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“o facto dos grupo ser autónomo era muito mau…o nosso grupo era sui generis…se soubéssemos começávamos a fazer, mas se não 

estivéssemos a ver…enquanto discute e não discute…falávamos de outra coisa, enquanto estavam à espera da professora, dispersava…os 

alunos são um bocado preguiçosos, mas os professores têm de fazer o papel deles e chamá-los à atenção!” (Aluno S, 1ª inscrição, FIS1: 12 

val) 

“gostei, sermos nós a resolver [autonomamente nas TP], foi importante, tentarmos ser nós a fazer, desenvolve mais, era melhor que se fosse 

feito no quadro” (Aluno V, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“[o projecto do elevador] não sei que se não teria mais relação com Mecânica do que em Civil… para esse projecto não fiquei muito 

motivado, mas ajudou a estudar e a ver a ligação entre as matérias” (Aluno G, 1ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“não puxou o interesse em ir lá [debates on-line], por falta de tempo talvez…mas do que ouço falar dos meus colegas, havia sempre 

confronto de ideias e era bom ter ido lá” (Aluno Q, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“o que dávamos nas aulas [de laboratório] não ligava, já tínhamos feito no 12º e portanto não motivava, não tem grande efeito, não 

funciona muito bem, sinceramente não” (Aluno Q, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“o projecto [laboratorial] foi bastante motivante, ao princípio até pensei que ia ser uma seca, mas depois foi muito engraçado de 

desenvolver, fazer o guião e tudo” (Aluno S, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

Os dados evidenciam que, devido à diversidade das tarefas propostas aos alunos (mesmo 

aqueles alunos que expressam não se terem sentido motivados em alguma(s) dela(s), 

confessam a sua motivação noutras (aluno Q, S)), a maior parte dos alunos envolveu-se na 

disciplina. Também se constata que os alunos com mais de uma inscrição na disciplina são 

aqueles que demonstram mais apreço pelas modificações (já referido na secção 4.2.1) e maior 

motivação nas várias tarefas. 

No entanto, houve tarefas que reuniram grande consenso como por exemplo as aulas T 

com questões conceptuais e a sua relação com o dia-a-dia (aluno N, Q, F, C) ou o acompanhamento 

semanal através dos TPC’s (aluno C, V, O, Q, S, B).  

Desta exemplificação de opiniões dos alunos percebe-se facilmente que qualquer medida 

nunca agrada a todos os alunos (aluno G e S, relativamente ao projecto laboratorial; V e S, relativamente à autonomia nas 

TP; O e Q, relativamente à existência de prazos de entrega nos TPC’s) - o que é de certa forma universal - seja por 

causa do seu estilo de aprendizagem (aluno Q), por achar que não é nada de novo (aluno Q), por ser 

tudo novo (aluno F) ou simplesmente por não verem a ligação com o que querem desenvolver 

(aluno G).  

Por outro lado, através das respostas a algumas questões da 2ª parte do QEAME (Tabela 

3.20), pode-se constatar que os alunos embora confessem não formular com frequência 

questões aos professores (talvez devido à autonomia e aprendizagem social solicitada), 

mostram melhorias quanto à percepção da sua aprendizagem, evidenciadas pelas respostas às 

questões 46 e 47 (Figura 4.11). 
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QEAME - 2ª parte - Resultados acerca da aprendizagem 
em FIS 1

1 2 3 4 5

Q47-Na sua opinião conseguiu compreender o
essencial dos assuntos que foram abordados ao longo

do semestre nesta disciplina?

Q46-Necessita de memorizar intensivamente para
aprender o essencial de cada assunto desta disciplina?

Q42- Costuma formular questões ao professor do L?

Q42- Costuma formular questões ao professor da TP?

Q42- Costuma formular questões ao professor da T?

Escala de concordância de Likert (1-min; 5-max)

Fis1 05/06 Fis1 06/07

 
Figura 4.11 Percepção dos alunos face à sua aprendizagem (algumas questões do QEAME) em FIS 1 06/07 

 

4.2.4.2 Categoria DPAA-c2: Envolvimento dos alunos com os seus pares no esforço 

de aprendizagem 

Considerando a aprendizagem predominantemente um acto social, segundo a linha de 

pensamento de Vygotsky, seguida por inúmeros investigadores contemporâneos, entre os 

quais Lopes (2004), Mortimer e Scott (2003) ou Redish (2003), incentivaram-se várias formas 

de colocar os alunos a interagir. Os alunos foram colocados perante situações em que eram 

solicitados a ouvir, interpretar, criticar a opinião dos colegas e tentar explicar o seu ponto de 

vista. Analisamos os registos do envolvimento dos alunos nessas actividades, na tentativa de 

perceber até que ponto estas iniciativas tiveram o sucesso desejado, ou seja, cumpriram o seu 

objectivo, envolvendo de facto os alunos e fomentando a sua aprendizagem. 

Entre outras, estimularam-se discussões nas aulas e fora das aulas sobre problemas que 

envolvessem os alunos e fomentassem a aprendizagem pelos pares. Também se recorreu à 

correcção dos testes de autoavaliação por um colega, que visava estimular o respeito pelas 
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ideias dos outros e a interpretação do seu ponto de vista. Encontraram-se evidências a nível 

de: 

 

i) Envolvimento em discussões nas aulas 

Em geral os alunos percepcionam bem a aprendizagem activa em que são envolvidos, 

nomeadamente nas discussões tanto nas aulas T, como nas aulas TP. A maior parte reconhece 

que são produtivas para a sua aprendizagem, conforme é evidenciado pelos comentários 

realizados pelos alunos nas entrevistas em 2006/07: 

“Gosto do género [das aulas teóricas], acho que são produtivas, a aula é um pouco levada a que participemos bastante e isso faz com que 

nós gostemos mais, é mais estimulante” (Aluno J, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

 “foi muito bom trabalharmos em grupo, porque podíamos tirar dúvidas uns aos outros” (Aluno  C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val)) 

“os debates ajuda porque eu posso estar errado e o colega estar certo, ele pode ter uma maneira de explicar diferente da professora e até 

conseguir explicar melhor a mim ou eu a ele” (Aluno G, 1ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“as discussões entre nós só às vezes senti que ajudava, porque nem todos os alunos estão a par da matéria, é mais do que se lembram ou 

intuição, eu não estou ali para discutir, houve algumas que sim, ajudaram, lembro-me que até houve uma de um avião que estávamos três e 

cada um dizia de maneiras diferentes... depois no final tivemos de dizer "ah afinal tinhas razão..."” (Aluno O, 1ª inscrição, FIS1: 16 val) 

“assim é mais livre, há troca de opinião, às vezes se for com o professor temos vergonha de dizer e entre nós é mais fácil de exprimirmos e 

às vezes mudarmos de opinião” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“o meu grupo funcionava muito bem, ajudávamo-nos bastante uns aos outros, às vezes havia alguns que não estavam a perceber e um 

começava a explicar, e outro completava, funcionou muito bem” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“às vezes nem todos os alunos estão virados para a aula e portanto é um pouco complicado relacionarmos com os colegas; quando vão por 

ir, não têm maturidade…o 1º ano é difícil” (Aluno T, 4ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“trabalhávamos bem até um certo ponto, às vezes, quando surgiam pontos de vista diferentes dentro do grupo, não conseguíamos avançar” 

(Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“os debates ajudavam, e às vezes quase que havia “porrada”…porque todos achavam que estavam certos” (Aluno U, 1ª inscrição, FIS1: 12 

val) 

Esta análise mostra a potencialidade fomentada pela aprendizagem com os pares. Em relação 

às discussões geradas nas aulas entre os alunos, é unânime entre eles que foi muito salutar, 

embora alguns deles registem algumas reservas relativamente à produtividade (relacionada 

com a quantidade e não com a qualidade, como alguns também deixaram claro).  
 

ii) Envolvimento em discussões fora das aulas 

Era importante perceber se as características do ensino, nomeadamente o facto de terem sido 

estimulados a trabalhar/discutir ideias com os colegas nas aulas e na plataforma moodle, 

teriam fomentado nos alunos alguma diferença a nível da aprendizagem social autónoma. Os 

indícios apontam que terão sido ainda casos esporádicos, conforme a análise de alguns dos 

comentários que os alunos de FIS 1 fizeram, em 2006/07, durante a entrevista:  
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 “o facto de termos trabalhado em grupo [nas aulas TP] ajudou a que conseguíssemos discutir e tirar dúvidas com os colegas (fora das 

aulas) muito mais facilmente, mais à vontade” (Aluno M, 2ª inscrição, FIS1: 12 val) 

 “os TPC’s ajudam, porque mesmo entre nós (alunos) discutíamos as resoluções: - tu fizeste o tp4 ou tp5, e como é que fizeste? - e tirávamos 

dúvidas entre nós” (Aluno M, 2ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“não me estimulou a ter mais contacto com os colegas de turma após as aulas, porque não eram os meus colegas de ano, se calhar se 

fossem sentiria, mas assim raramente os via, embora quando foi preciso funcionou (no projecto)” (Aluno  C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

“por acaso não participei [nos debates on-line], talvez por inibição (sabendo que ia ser lido por toda a gente…)” , (Aluno C, 3ª inscrição, 

FIS1: 15 val)  

Estes registos foram em muito menor número (do que os efectuados acerca das discussões nas 

aulas), embora seja de salientar que alguns alunos explicitam que o facto de nas aulas se 

envolverem em discussões com os colegas, potencia fazerem-no (autonomamente) também 

fora das aulas. 

iii) Hábitos de estudo em grupo  

À questão 39 do QEAME, “Costuma estudar sozinho esta disciplina?”, tanto em 2005/06 

como em 2006/07, os alunos respondem (em média) com um valor muito elevado na escala 

de Likert (4,26 e 4,03, respectivamente). Embora o valor tenha diminuído e alguns alunos 

comecem a contrariar esta tendência, nota-se ainda alguma resistência relativamente ao estudo 

em grupo, conforme se exemplifica também com excertos das entrevistas realizadas em 

2006/07: 

“a interacção com os colegas é muito bom, e devia ser feita em mais disciplinas, eu procurei fazer isso quando estudei para os exames, 

estudar com colegas, porque é muito mais rentável, porque se há alguma coisa que eu não sei, pergunto ao do lado e discutimos e a ideia 

que eu tenho pode não ser a correcta, mas até ter alguma base e depois, com ajuda um do outro, conseguimos”  (Aluno E, 1ª inscrição, 

FIS1: 16 val) 

“nas aulas, ajuda [estarmos a trabalhar em grupo] porque ainda estamos a descobrir, eles ajudam-me a mim e eu a eles. Agora no estudo 

final, não. Às vezes dizem que estudar em conjunto é melhor…para mim não é, estudei para todos os exames sozinho e fiz tudo, portanto não 

é assim tão linear…se descobrirmos por nós não esquece” (Aluno G, 1ª inscrição, FIS1: 13 val) 

Embora os alunos ainda não possuam grandes hábitos de estudo em grupo, dar este primeiro 

passo nas aulas pode estimular a percepção da mais-valia que a aprendizagem pelos pares 

poderá ter, embora os resultados não sejam imediatos. 
 

iv) Esforços por perceber o ponto de vista dos colegas 

Os alunos não estão habituados a fazer este tipo de esforço, mas percepcionam que é um 

passo importante para o seu desenvolvimento, admitindo que mudaram de opinião durante as 

discussões e/ou fizeram alguém mudar. Os excertos das entrevistas realizadas em 2006/07, 

relativas a FIS 1, exemplificam isso mesmo: 
“as correcções feitas do outro colega era útil para ver o ponto de vista dos colegas” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val, FIS2: 15 val) 
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“as discussões com os colegas do lado eram boas até porque ajudava a conhecer os colegas; às vezes mudava de ideias ou completava as 

minhas ideias e outras vezes também consegui mudar a dos outros” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val)  

“durante as discussões com os colegas do lado mudei muitas vezes de opinião, pois faziam-me ver o seu ponto de vista e ajudou-me 

bastante” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“mesmo com os colegas, tentar ver pelo ponto de vista deles, eles tentam explicar e essas discussões [nas aulas teóricas] são úteis; muitas 

vezes mudei de opinião pelas explicações que me davam, ficava claro!” (Aluno L, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“foi útil corrigir o [teste de autoavaliação] do colega, pois assim somos obrigados a estar com atenção à correcção, se fosse (simplesmente) 

feita no quadro não prestaríamos tanta atenção nem ao que fizemos nem ao que o colega fez; faz com que eu tenha de interpretar o que ele 

fez e isso ajuda” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“o interpretar o que os colegas fizeram [nos testes de autoavaliação], às vezes é difícil” (Aluno L, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

Registaram-se comentários muito positivos relativamente ao esforço que cada aluno realizou 

em prol de perceber e interpretar o que os colegas tinham feito, embora como alguns 

referiram, era uma actividade difícil e à qual não estavam habituados. 

4.2.4.3 Categoria DPAA-c3: Procura de informação  

O envolvimento do aluno na sua aprendizagem pode também ser analisado à luz da 

necessidade ou vontade de procura de informação, autonomamente ou de forma induzida, que 

vise completar ou complementar o seu estudo e consolidar as suas aprendizagens. 

Encontraram-se algumas evidências nos comentários de alguns alunos, em 2006/07, nas 

entrevistas: 
“os TPC’s ajudam porque são da matéria que estivemos a dar nessa semana e ajuda muito a estudar, somos obrigados a ver para fazer o 

problema” (Aluno G, 1ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“[o moodle] ia vendo, não todos os dias, mas ajudou muito aquelas leituras (fis1) que a eng. disponibilizava na net; eu sou muito teórico e 

isso ajudou-me muito porque lia antes de vir para a aula (embora nem sempre) mas sinto que me ajudou muito até porque não tinha livro” 

(Aluno M, 2ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“o problema laboratorial foi interessante pois tivemos de pesquisar as várias maneiras de o fazer e acabamos por optar pela mais simples 

mas mais imprecisa por razões do material disponível” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val) 

“convém acompanhar as aulas, porque nesta parte tive de faltar e agora estou com dificuldades, neste tipo de ensino, é mesmo obrigatório 

ir às aulas teóricas” (Aluno T, 4ª inscrição, FIS1: 13 val) 

“às vezes para fazer os TPC’s, ia pesquisar na net, descobrir como funciona porque eram problemas mais do dia-a-dia” (Aluno T, 4ª 

inscrição, FIS1: 13 val) 

 

No entanto apenas se sentem alguns esforços dos alunos por busca de informação que 

complete o seu estudo, seja a nível dos materiais disponibilizados ou outros, não foram 

registados dados que permitam inferir que os alunos procuram informação para além daquilo 

que estão a estudar. 
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4.2.4.4 Categoria DPAA-c4: Ligação ao dia-a-dia realizada autonomamente 

pelos alunos 

O envolvimento dos alunos na sua aprendizagem pode também ser sentido a partir da 

percepção que desenvolvem acerca da importância da física no seu dia-a-dia e se 

autonomamente foram fazendo essas ligações: estimulando ou preservando hábitos de pensar 

sobre a razão (física) de ser de situações do quotidiano. Este hábito, sem dúvida muito útil a 

qualquer engenheiro, pode potenciar o envolvimento dos alunos. A questão que se coloca é se 

o esforço realizado nas aulas nesse sentido conseguiu estimular nos alunos esse mesmo 

esforço autónomo.  

Na Figura 4.12 mostra-se o resultado obtido com as duas questões colocadas no QEAME, 

relacionadas com esse esforço autónomo dos alunos. 
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Figura 4.12 Resultados obtidos nas questões 40 e 41 (Tabela 3.20) do QEAME, em FIS 1, 05/06 e 06/07, 
relativas aos alunos relacionarem com situações do dia-a-dia e terem iniciativa de realizar experiências, 

respectivamente 

 

Não se evidencia melhoria quanto a este aspecto (antes pelo contrário) e os resultados nas 

entrevistas em 2006/07 permitem perceber que os alunos que já o faziam continuam a fazê-lo 

mas ainda são poucos os alunos que mostram mudança significativa dos seus hábitos neste 

sentido: 
“já interpretei e usei a física no meu dia-a-dia, o que já costumava fazer” (Aluno B, 1ª inscrição, FIS1: 14 val, FIS2: 15 val) 

“não senti muita diferença porque já estou habituado a fazê-lo no dia-a-dia, até com o meu pai” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val) 

“às vezes sim [tento fazer a ligação da física em situações do dia-a-dia], e é engraçado fazer isso” (Aluno  C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val) 

“acho que agora dou mais importância [à ligação com o dia-a-dia]” (Aluno V, 2ª inscrição, FIS1: 13 val) 

 

Os registos acerca dos alunos desenvolverem esta ligação autonomamente apontam ainda, 

principalmente, para os que já tinham esse hábito. 
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4.2.4.5 Síntese de resultados na dimensão DPAA (Percepção dos alunos sobre a 

sua aprendizagem) 

A participação dos alunos nas tarefas proporcionadas ao longo do semestre evidencia 

motivação de muitos alunos e mesmo aqueles que confessam não sentir apetência por alguma 

em particular, referem o seu apreço por outras, o que terá decerto levado a um bom 

envolvimento, contribuindo para a aprendizagem na disciplina. Também se mostraram 

bastante favoráveis a todos os processos que lhes permitiu ter uma melhor percepção da sua 

aprendizagem ao longo do semestre. 

Realça-se mais uma vez que grande parte dos alunos, com mais de uma inscrição, 

evidenciaram um grande envolvimento e uma motivação intrínseca para aprender e não 

apenas para alcançar o sucesso.  

Os dados apontam também para um bom envolvimento nas actividades que promoviam a 

aprendizagem social: praticamente todos os alunos referem as vantagens que as interacções e 

discussões tiveram não só para a sua aprendizagem como também na sua motivação dentro 

das aulas, principalmente nas aulas T. Alguns alunos confessam que muitas vezes mudaram 

de opinião e fizeram os outros mudar, após essas discussões. Alguns até referem que isso os 

estimulou a continuar este tipo de interacção fora da aula.  

Houve no entanto ainda poucos indicadores dos alunos procurarem informação ou 

fazerem ligações ao seu dia-a-dia autonomamente. 

4.2.5 Dimensão DR: Resultados escolares 

Embora não entendamos o sucesso da intervenção didáctica como uma simples melhoria do 

sucesso escolar dos alunos, mas sim como a globalidade entre a satisfação com que 

realizaram as suas aprendizagens e os resultados alcançados (tanto a nível escolar como a 

nível de desenvolvimento de competências), este indicador é sem dúvida essencial para 

perceber em que medida as modificações incrementais estavam a traduzir-se na aprendizagem 

dos alunos. Como foi já explanado ao longo da secção 4.1, os resultados aqui obtidos não 

advêm de facilitismos na avaliação dos alunos, antes pelo contrário, a exigência na 

diversidade de provas e no grau de complexidade foi aumentando, assim como os requisitos 

mínimos para poder completar a disciplina. 

A análise realizada nesta secção baseia-se em dados de seis anos lectivos, os três anos da 

intervenção didáctica e os três anos anteriores. No ano lectivo 2006/07 os alunos da 2ª fase 

entraram muito tarde (mais de um mês depois) e em grande número, pelo que foram 
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constituídas turmas especiais: uma turma teórica e várias turmas práticas (o que nunca tinha 

ocorrido antes). A metodologia aplicada nestas turmas não pôde ser exactamente a mesma, 

mas mesmo assim, optou-se por considerar estes alunos nos resultados globais apresentados, 

uma vez que essas diferenças serão posteriormente analisadas no capítulo 5.  

Analisam-se os resultados obtidos em cada uma das componentes avaliadas nesta 

disciplina (componente de avaliação contínua e componente de avaliação em exame), de 

forma a melhor percepcionar os seus efeitos e mostrar que nem uns nem outros escamoteiam 

as conclusões relativamente aos resultados finais. Uma vez que a avaliação final de cada 

aluno representa uma média pesada entre estas duas componentes de avaliação, podia dar-se o 

caso de existirem alunos com uma componente de classificação preponderante que 

condicionasse o seu resultado final, não sendo a correlação entre cada uma das componentes e 

o resultado final representativa. 

Desta forma, optamos por comparar sempre as várias componentes de avaliação com a 

prova de exame (duas componentes de avaliação independentes) e dado o significado 

institucional com que a prova de exame é conotada, sendo em grande parte das instituições de 

ensino até a única prova de avaliação dos alunos (tendo muitos professores a ideia de que é a 

única prova de avaliação fiável), o objectivo é perceber se de facto as modificações 

implementadas também provocam alterações positivas a esse nível, reduzindo o impacte das 

dúvidas que subsistissem quanto às conclusões que se possam obter. Todavia, como veremos, 

as competências e conhecimentos avaliados em exame não cobrem todo o espectro de 

competências e conhecimentos avaliados na disciplina. Assim, no ano de 2006/07, são 

analisadas as correlações entre as classificações de cada aluno na componente de avaliação 

contínua e a classificação final de exame. 

Foi identificado na literatura que uma avaliação diversificada permite ao aluno 

desenvolver competências a vários níveis, potenciando assim a sua aprendizagem. Pretende-se 

perceber se os alunos que conseguem boas prestações nas componentes de avaliação contínua 

da disciplina, fazem de facto um bom acompanhamento ao longo do semestre que lhes 

permite perante mais uma tarefa global (exame), obter sucesso.  

Estes três tipos de resultados escolares definem as categorias que são analisadas nesta 

secção (Tabela 4.38).  

A primeira categoria “avaliação contínua”, refere-se à avaliação que os alunos estavam 

sujeitos durante todo o semestre. Esta avaliação refere-se aos tipos de aula obrigatórios na 

disciplina. Embora também tenham existido, em 2006/07, elementos de avaliação (formativa) 

nas aulas T, estas não eram obrigatórias. Assim, o foco de análise debruça-se sobre 
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indicadores dos três tipos de resultados: laboratoriais, TP e frequência. A última representava 

a ponderação de todos os elementos de avaliação obtidos ao longo do semestre em cada um 

dos anos analisados, para se perceber o peso desta componente na avaliação final dos alunos. 

Além das comparações entre as classificações nos vários anos lectivos, analisa-se também no 

último ano algumas correlações entre as componentes de avaliação e o exame final.   

A segunda categoria “avaliação em exame” envolve a análise da comparação entre os 

resultados dos alunos nesta prova (sempre obrigatória) ao longo dos anos. 

Por último, a categoria “avaliação final” representa a composição, para cada aluno, de 

todas as componentes de avaliação a que foi sujeito ao longo do semestre, tendo em conta os 

respectivos pesos de cada uma. O foco de análise nesta categoria envolve os resultados 

obtidos na pauta de classificações finais nos vários anos lectivos.  

 
Tabela 4.38 Categorias em análise relativas à dimensão DR 

Categorias Foco de análise 
DR-c1 Avaliação contínua i) resultados laboratoriais 

ii) resultados nas aulas TP 
iii) resultados de frequência 

DR-c2 Avaliação em exame i) resultados em exame 
DR-c3 Avaliação final i) resultados finais 

 

O universo de alunos em todos os anos foi sempre aquele que tentou fazer a disciplina (e 

dentro desse universo, para os estudos específicos de laboratório e de frequência, os alunos 

que frequentaram laboratório ou tiveram nota de frequência nesse ano lectivo, 

respectivamente). O número de alunos que frequenta o laboratório não é coincidente com o 

número de alunos que tem frequência, ou que tenta fazer a disciplina, porque há alunos que 

têm laboratório (ou frequência) do ano anterior ou que pedem dispensa da avaliação contínua 

(permitido a trabalhadores estudantes) e portanto, não frequentam essas componentes nesse 

ano (embora a maior parte assista às aulas TP, apenas realiza exame).  

Os dados recolhidos que permitiram esta análise foram (obtidos para FIS 1): 

• Resultados escolares (classificações de laboratório, classificações de frequência, 

classificações em exame e resultados finais) obtidos pelos alunos nos anos lectivos 

em estudo e nos três anteriores; 

• Resultados das componentes de avaliação contínua, em 2006/07. 

4.2.5.1 Categoria DR-c1: Resultados de avaliação contínua 

A avaliação ao longo do semestre na disciplina (representada mais à frente por frequência à 

disciplina) incluía a avaliação nas aulas L e TP.  
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Antes de 2004/05 a nota de frequência era apenas ditada pelas notas em mini-testes e 

média de relatórios, resultando muitas vezes em classificações que não correspondiam 

verdadeiramente às aprendizagens de cada aluno (ora por não se conseguir fazer a distinção 

entre os elementos do grupo em laboratório, ora por a avaliação ser constituída por testes 

esporádicos, geralmente apenas com uma ou duas questões, e realizados na sala da TP que 

não estava preparada para avaliações). 

Assim, nos anos de intervenção, foi-se incrementalmente aumentando a componente de 

avaliação contínua. 

Laboratório  

Na literatura (Cachapuz, et al., 1989; Etkina, Heuvelen, Brookes, & Mills, 2002; Hart, et al., 

2000) encontram-se estudos que realçam a importância do trabalho experimental (Cachapuz, 

embora em contexto do ensino secundário, refere-se a ele como “insubstituível”), indicando 

que as competências desenvolvidas neste tipo de actividades são importantes para a 

aprendizagem dos alunos.  

Antes da intervenção, a avaliação nesta componente reduzia-se à avaliação de relatórios e 

um teste sobre incertezas dos resultados. Nos anos de intervenção foi sendo diversificada, 

passando a incluir as orais e nos dois últimos anos o trabalho final de projecto laboratorial. O 

objectivo era acompanhar melhor a aprendizagem dos alunos. 

Os resultados obtidos a nível de classificações finais de laboratório evidenciam uma 

distribuição de classificações mais próxima de uma curva normal, centrada nos 12 valores. 

Comparativamente à distribuição encontrada antes da intervenção que evidenciava uma 

distribuição mais próxima da rectangular entre 10 e 14 valores. O facto de uma menor 

percentagem de alunos ter classificações mais baixas ou mais altas, pode ser indicativo de 

uma maior abrangência ao número de alunos que consegue desenvolver competências a este 

nível. 

Em 2006/07, analisou-se o impacte que a frequência do laboratório teve a nível do 

resultado em exame através da correlação entre a classificação no laboratório de cada aluno e 

a respectiva classificação em exame, como mostrado Figura 4.13.  
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Correlação entre a classificação de laboratório e a classificação em exame
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Figura 4.13 Correlação entre as classificações de laboratório e de exame final, em FIS 1, 06/07 

 

O valor desta correlação em anos anteriores é dentro da mesma ordem de grandeza 

(exceptuando 2001/02, em que é substancialmente mais baixo), o que indicia que a nova 

metodologia usada não provocou uma melhoria (pelo menos significativa) relativamente às 

classificações em exame dos alunos.  

Este resultado não será certamente alheio ao facto das questões de exame serem em geral 

questões que visavam avaliar outro tipo de competências e conhecimentos, o que pode 

explicar a baixa correlação (Redish, 2003): por um lado, cada aluno, devido ao seu estilo de 

aprendizagem, pode desenvolver melhor uma ou outra parte; por outro lado, esse facto pode 

levar ao não investimento nessa componente laboratorial pelos alunos com uma abordagem de 

aprendizagem estratégica. Embora, em 2006/07, existisse pela primeira vez no exame uma 

questão relacionada com competências laboratoriais, essa questão apenas valia 10% da 

cotação do exame e como foi o primeiro ano em que tal aconteceu, pode (ainda) não ter 

resultado em melhorias a nível do esforço e envolvimento de todos os alunos no laboratório 

como seria desejável (de acordo com Chang (2005), por vezes os resultados não são 

imediatos).  

Sobretudo, como já foi referido, a aprendizagem dos alunos não se pode apenas aludir da 

classificação obtida em exame. Por outro lado, em laboratório são desenvolvidas 

competências de natureza diferente, que embora visem consolidar aprendizagens, nem todos 

os alunos se sentem à vontade neste tipo de aulas, por não estarem particularmente 

estimulados a experimentar, medir, comprovar, refutar, criticar os resultados, devido aos seus 

diferentes estilos de aprendizagem (Larkin-Hein, 2001). 
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Avaliação contínua nas aulas TP 

Também esta componente de avaliação se foi diversificando. O tipo de avaliação antes da 

intervenção (baseado em mini-testes) direccionado à certificação, não funcionaria (para a 

maior parte dos alunos) como impulsionador da sua aprendizagem, talvez apenas da sua auto-

regulação. Nos anos seguintes a avaliação foi sendo mais dedicada a acompanhar as 

aprendizagens dos alunos, fornecendo-lhes feedback para que conseguissem evoluir. O facto 

de, em 2006/07, se ter optado por realizar os trabalhos de casa (TPC) pelo moodle, segundo 

Bonham, Deardorff e Beichner (2003) não representaria alterações significativas 

relativamente à aprendizagem dos alunos, uma vez que as competências a trabalhar seriam 

semelhantes. Mas o seu acompanhamento semanal (também pelo moodle) feito de modo 

individualizado pelo professor constituiu um factor extra, que poderá ter contribuído para 

melhores aprendizagens dos alunos. 

Analisando a correlação entre a avaliação total nos TPC’s de cada aluno e a respectiva 

classificação em exame final (Figura 4.14), verifica-se uma melhor correlação (que a 

observada em laboratório), facto que poderá estar também ligado ao formato das questões de 

exame ser mais próximo desses trabalhos de casa. 

Correlação entre a avaliação dos TPC's e a classificação em 
exame em FIS 1 06/07 y = 0,7321x + 2,9872
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Figura 4.14 Correlação entre as classificações nos TPC’s e em exame final, em FIS1 06/07 

 

A avaliação global das aulas TP (média entre os TPC’s, participação nas aulas e trabalho 

de projecto) evidencia uma correlação melhor à apresentada no laboratório (embora da mesma 

ordem de grandeza), e mais baixa do que simplesmente os TPC’s, como se mostra na Figura 

4.15. Este facto poderá também ficar a dever-se à avaliação das aulas TP incluir resultados de 

âmbito mais diversificado do que simplesmente o exame final. 
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Correlação entre a classificação da TP 06/07 e a 
classificação em exame y = 0,2295x + 9,8446

R2 = 0,0757
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Figura 4.15 Correlação entre as classificações na TP e em exame final, em FIS1 06/07 

 

Resultados de frequência 

Os resultados finais de frequência (média pesada entre a classificação no laboratório e na TP) 

que evidencia o acompanhamento do aluno durante o semestre são apresentados na Figura 

4.16. Uma vez que o tipo de avaliação efectuada antes da intervenção foi sempre semelhante 

(laboratório e mini-testes), compara-se a média obtida nos 3 anos antes da intervenção com 

cada um dos 3 anos de intervenção separadamente. Consideraram-se apenas os alunos com 

frequência que tentaram fazer a disciplina (vieram a pelo menos um exame). 
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Figura 4.16 Distribuição de classificações de frequência de FIS1 de 01/04 a 06/07 
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Estes resultados indiciam alguma diferença entre os vários anos apresentados. Desde logo 

a curva de 2006/07 aproxima-se melhor a uma curva normal, com um valor médio nos 12 

valores. Nos outros anos isto não é tão evidente, havendo maior dispersão de resultados.  

O facto de um maior número de alunos ter positiva mas um menor número ter negativa ou 

notas altas (já observado no laboratório), poderá ser um indicador de que esta avaliação mais 

diversificada ajuda a maior parte dos alunos a acompanhar minimamente a disciplina por 

trabalhar e avaliar ao longo do semestre competências variadas, tornando-se assim uma 

avaliação mais abrangente e mais próxima da realidade.  

4.2.5.2 Categoria DR-c2: Resultados de avaliação em exame 

Para esta análise foi considerado o melhor resultado em exame, obtido por cada aluno (no 

caso de ter vindo aos dois exames – época normal e de recurso). Como referência, comparam-

se os resultados médios obtidos nos 3 últimos anos antes da intervenção (uma vez que 

também não apresentaram diferenças na estrutura de exame) e os dados dos três anos de 

intervenção. Estes dados são apresentados na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 Distribuição de classificações em prova de exame de FIS1 de 01/04 a 06/07 

 

Notam-se alguns ganhos, nomeadamente nos anos de 2004/05 e 2006/07. Em 2005/06 os 

resultados não foram tão bons. Efectivamente foi neste ano que se deu a grande modificação 

na prova de exame (ver Tabela 4.12), que passou a ter uma componente teórica (conceptual) 

muito mais forte, e pela primeira vez um problema que envolvia competência (e que valia 4 

valores). Embora os alunos tivessem tido acesso a um exame “tipo” para perceberem a forma 

como iriam ser avaliados, este só foi disponibilizado algumas semanas antes do exame, o que 
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de certo não foi suficiente nem atempado, de forma aos alunos poderem ter dado mais atenção 

aos problemas mais abertos que semanalmente discutiam nas aulas TP.  

As modificações efectuadas em 2006/07, em relação à distribuição das questões de 

competência entre um problema (que valia 3 valores) e questões conceptuais parecem ter 

dado mais equilíbrio à avaliação total dos alunos. 

De notar ainda a existência de um pico na classificação dos alunos nos “8 valores”, 

observado em todos os anos precedentes a 2006/07. Este facto tem relação directa com a nota 

mínima exigida para poder obter sucesso na disciplina. Em 2006/07, os requisitos mínimos 

foram alterados para abarcar uma preparação mais variada dos alunos (conforme foi explicado 

na secção 4.1.1.5), exigindo mínimo de classificação na parte teórica e na parte prática (3,5 

valores em cada uma). Este facto fazia com que o requisito mínimo em exame (globalmente) 

fosse de “7 valores” mas nos resultados observados na Figura 4.17 esse pico não aparece, o 

que indicia que o facto dos alunos saberem à partida que isso lhes ia ser exigido e trabalharem 

ao longo do semestre em tarefas variadas, fez com que globalmente se preparassem melhor, 

encontrando-se agora um pico praticamente nos “10 valores” e uma menor percentagem de 

classificações mais baixas. 

4.2.5.3 Categoria DR-c3: Resultados de avaliação final 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos ponderando a nota de frequência e o exame (o 

melhor, para cada aluno). Embora nas pautas oficiais apenas aparecessem as notas numéricas 

acima de 8 valores (considerando os restantes SM – sem mínimo), os resultados aqui 

analisados representam a média ponderada efectiva (só se consideram SM os alunos que, 

embora tivessem média para aprovação, reprovam por não cumprir os requisitos mínimos 

exigidos no exame; estes requisitos mínimos só foram alterados no último ano lectivo, 

conforme já explicado). 

Na Tabela 4.39 pode observar-se as percentagens de aprovações e reprovações, ao longo 

dos anos lectivos, relativas ao universo de alunos em estudo (apenas se consideraram os 

alunos que frequentaram a disciplina e que compareceram a pelo menos um dos dois exames).  

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Nº alunos diurnos 136 147 141 146 166 169
DT (desistiram no exame) 0,7% 0,7% 2,1% 1,4% 1,8% 0,0%
SM (sem mínimo) 0,7% 0,7% 8,5% 7,5% 9,0% 13,6%
Negativas numéricas 24,3% 34,7% 36,9% 26,0% 34,9% 21,3%
Positivas 74,3% 63,9% 52,5% 65,1% 54,2% 65,1%  

Tabela 4.39 Representação da distribuição em percentagem da classificação final para a totalidade de alunos que 
tentam fazer a disciplina FIS1 nos anos lectivos de 01/02 a 06/07 
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Analisando a percentagem de alunos que reprova numericamente, o último ano de 

intervenção é sem dúvida o que apresenta melhores resultados, embora o número de alunos 

com SM seja superior, uma vez que os alunos tinham agora várias fasquias para ultrapassar 

(requisitos mínimos em cada uma das partes do exame - teórica e prática), ou seja, tinham de 

demonstrar competências variadas, o que não acontecia antes.  

Se compararmos o número de positivas somadas com o número de SM, nos dois anos 

limite - ano 2001/02 (por ser o que apresenta melhores resultados antes da intervenção) e o 

último ano de intervenção – ficamos com percentagens semelhantes. A ilação que se pode 

tirar é que, embora o número de alunos aprovados não tenha melhorado relativamente a esse 

ano, os alunos demonstram ter desenvolvido competências a vários níveis, algo que não tinha 

sido exigido antes, e que se tal não tivesse sido imposto, a percentagem de aprovados seria até 

ligeiramente superior.   

A distribuição dos resultados numéricos, observada na Figura 4.18, confirma esta 

tendência de melhor preparação dos alunos, apresentando uma tendência de melhores 

resultados no último ano, especialmente das notas mais baixas e mais altas. Face à 

distribuição de classificações ser semelhante nos anos anteriores à intervenção apresentamos, 

mais uma vez, estes 3 anos agrupados na média de resultados obtidos. 

O pico da curva sofre um pequeno deslocamento para a direita em todos os anos de 

intervenção, tornando-se evidente a diferença entre o pico da curva nos anos de 2001/02 a 

2003/04 sempre em 10 valores e no ano 2006/07 em 12 valores. 

O facto de, em 2006/07, a distribuição de classificações ser mais aproximada a uma curva 

normal poderá evidenciar mais coerência nos resultados.  
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Figura 4.18 Distribuição de resultados finais de FIS1 de 01/04 a 06/07 
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Importa salientar que embora nem a classificação de frequência nem a classificação de 

exame sejam substancialmente melhores no último ano de intervenção, os resultados na 

classificação final são, mesmo assim, relativamente melhores. Isto poderá ser mais um 

indicador de uma melhor consistência na preparação dos alunos e de um leque mais variado 

de competências desenvolvido. 

4.2.5.4 Síntese de resultados na dimensão DR (Resultados escolares) 

A avaliação de frequência evidencia uma distribuição de classificações mais próxima de uma 

distribuição normal e com menos dispersão. Este resultado indicia que ao ter colocado os 

alunos a trabalhar continuamente em tarefas variadas ao longo de todo o semestre, um maior 

número de alunos conseguiu desenvolver algum tipo de aprendizagem (a inferir pela baixa 

percentagem de alunos com notas baixas) e sendo as competências trabalhadas bastante 

variadas, mais fiáveis se tornam os resultados obtidos pelos alunos relativamente às 

aprendizagens realmente desenvolvidas.  

Os valores das correlações obtidas entre a classificação em exame e as componentes 

laboratorial e TP, indicam que são avaliados aspectos totalmente diferentes, o que mostra o 

quão importante é uma avaliação contínua diversificada, mais próxima do que aconteceu ao 

longo de 2006/07.  

 

Os resultados escolares analisados apontam para uma melhoria gradual tanto a nível da 

distribuição final das classificações em exame (embora não seja ainda significativa), como a 

nível de classificação final obtida (média pesada entre a nota de frequência e nota de exame). 

Constata-se que esta melhoria não se ficou a dever à inflação das classificações de frequência 

(antes pelo contrário) ou a facilitismos na prova de exame (antes pelo contrário também, visto 

exigir-se maior diversidade nos requisitos mínimos nesta prova, em 2006/07, para que os 

alunos pudessem ficar aprovados). Os dados apontam para que esta melhoria possa ser 

justificada pela melhor preparação que as modificações curriculares permitiram desenvolver. 

4.2.6 Dimensão DDC: Desenvolvimento de competências 

Como foi referido na secção 4.1.3.2, o esforço por proporcionar tarefas aos alunos, alinhadas 

com os objectivos de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de competências foi sendo 

incrementado. Nesta dimensão mostram-se os resultados que os alunos conseguiram alcançar 

a nível de competências através de alguns exemplos das tarefas por eles realizadas, tanto ao 

longo do semestre como na prova final de exame.  
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Estabeleceram-se assim essas duas categorias para a análise do desenvolvimento de 

competências (Tabela 4.40).  

A categoria “competências demonstradas durante o semestre” abrangem um leque mais 

variado, uma vez que dela fazem parte muitas tarefas nos três tipos de aula e mesmo para 

além das aulas. Parte delas tinha como objectivo principal a preparação dos alunos, 

representando um suporte ao desenvolvimento de competências. 

A categoria “competências demonstradas em exame”, embora abranjam um leque mais 

restrito, dado o seu cariz integrador também são importantes.  

O foco de análise, por uma questão de coerência, mantém o identificado a nível do 

desenho das tarefas (na categoria DC-c2, Tabela 4.24) e são comuns às duas categorias. 

 
Tabela 4.40 Categorias em análise relativas ao desenvolvimento de competências (baseadas em Lopes, 2004) 

Categorias Foco de análise 
DDC-c1 Competências 

demonstradas durante o 
semestre 

i) ferramentas conceptuais 
i1 - calcular 
i2 - explicar fenómenos/acontecimentos 
i3 - estabelecer relações  
i4 - identificar variáveis 
i5 - organizar informação 

ii) trabalho experimental 
ii1 - obter dados e dominar técnicas experimentais 
ii2 - agir sobre um sistema experimental 
ii3 - montar um sistema experimental 
ii4 - avaliar soluções 
ii5 - planear experiências 
ii6 - identificar variáveis  

iii) problemas 
iii1 - resolver problemas 
iii2 - identificar problemas 
iii3 - recolher informação relevante 
iii4 - formular hipóteses 

iv) comunicação  
iv1 - defender uma ideia 
iv2 - explicitar um argumento  

v) atitudes 
v1 - cooperar com os colegas 
v2 - autoavaliar-se  

vi) modelização 
vi1 - identificar objectos e/ou sistemas físicos 
vi2 - representar conceptualmente uma situação física 
vi3 - utilizar modelos 

vii) contextualização 
vii1 - relacionar a física com o dia-a-dia 

DDC-c2 Competências 

demonstradas em exame 

 

Os dados recolhidos que permitiram a análise do desenvolvimento de competências dos 

alunos foram: 

• Respostas ao teste de competências aplicado no final do semestre aos alunos de 

FIS 1, em 2005/06 e 2006/07 (ver Tabela 3.21); 

• Respostas das provas de exame realizadas pelos alunos, em 2006/07; 

• Tarefas efectuadas pelos alunos pela plataforma de ensino à distância, em 2006/07; 

• Trabalhos realizados pelos alunos durante os anos de intervenção. 
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4.2.6.1 Categoria DDC-c1: Competências demonstradas durante o semestre 

De acordo com a análise realizada na categoria DC-c2, na Tabela 4.27, foram várias as tarefas 

proporcionadas ao longo do semestre que tinham o intuito de desenvolver competências, 

principalmente em 2005/06 e 2006/07. Os exemplos dados de seguida, visam mostrar esse 

desenvolvimento e recaem sobre três tipos de tarefas proporcionadas aos alunos ao longo do 

semestre e que sofreram alguma evolução nestes dois últimos anos: trabalhos no laboratório, 

problemas nas aulas TP e debates on-line (desafios no moodle). 

Trabalho no laboratório 

Em 2005/06 foi pedido aos alunos para implementarem uma experiência sozinhos (sem 

protocolo). Um dos trabalhos de projecto pedia para montar uma máquina simples que 

reduzisse para ¼ a força necessária aplicar. Mas ao disponibilizar apenas roldanas para a sua 

realização, indiciou-se a montagem e necessariamente as competências que se poderiam ter 

desenvolvido se tivessem sido os alunos a chegar à conclusão do material que teriam de 

utilizar (não necessariamente roldanas) para resolver o problema. Desta forma apenas tiveram 

de pensar na montagem necessária para reduzir a força do factor indicado, o que foi sem 

dúvida muito mais limitativo.  

Outro dos problemas apresentados consistia em determinar experimentalmente a 

velocidade inicial de um projéctil lançado horizontalmente. Mais uma vez disponibilizou-se o 

material (dispositivo do pêndulo balístico) e os alunos apenas tiveram de pensar no 

procedimento experimental, sendo a forma como iam conseguir medir o alcance praticamente 

a único factor que variava entre os trabalhos, como se ilustra nos dois trabalhos representados 

pelas figuras seguintes (Figura 4.19 e Figura 4.20) em que um dos grupos utilizou uma caixa 

de areia e outro papel químico. 

A análise dos trabalhos realizados pelos alunos aqui exemplificados (na Figura 4.19, em 

que se mostra parte desse trabalho evidenciando a montagem efectuada e na Figura 4.20, em 

que se mostra a primeira página, demonstrando o procedimento adoptado) demonstra 

evidências nesta categoria: 
DDC-c1: i) ferramentas conceptuais: i3 - conseguem estabelecer relações entre o alcance que o projéctil adquire (que medem de maneira 

diferente) e a velocidade inicial horizontal com que este é lançado; i4 - identificam quais as outras variáveis necessárias para esse cálculo e o 

que teriam de medir - um dos grupos (Figura 4.19) opta por medir a altura de queda, para posteriormente calcular o tempo e assim cumprir o 

objectivo de determinar a velocidade inicial e o segundo grupo (Figura 4.20) opta por medir directamente o tempo de queda;  

ii) trabalho experimental: ii1 - obtiveram dados e dominaram técnicas experimentais; ii2 - agiram sobre o sistema experimental; ii4 - avaliaram 

soluções (sob a forma de conseguir medir o alcance); ii3 - e montaram o dispositivo experimental; 

v) atitudes: v1 – os trabalhos foram realizados em grupo, havendo cooperação entre os colegas 

vi) modelização: vi2 – ambos os grupos conseguiram representar conceptualmente a situação física que iam tratar; vi3 – ambos 

utilizaram o modelo teórico implícito ao problema 
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Figura 4.19 Parte de um trabalho de projecto de laboratório (de alunos) de FIS 1 05/06 sobre a determinação da 

velocidade inicial de um projéctil 

 
Figura 4.20 Parte de um trabalho de projecto de laboratório (de alunos) de FIS 1 em 05/06 sobre a determinação 

da velocidade inicial de um projéctil 
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A mais-valia, face às experiências efectuadas ao longo do semestre - com protocolo - foi 

sem dúvida, a autonomia com que os alunos tinham de pensar sobre o procedimento 

experimental, que grandezas medir, que cuidados ter, e verificar se o que estavam a 

desenvolver respondia à questão levantada. 

Assim, em 2006/07, esta iniciativa continuou, embora os alunos fossem sendo preparados 

para trabalhar sem protocolos ao longo do semestre, o projecto final constituiu um incremento 

ao desafio habitual, em que praticamente todos os alunos se empenharam. De facto, muitos 

dos professores sentiram esse empenho e alguns referiram mesmo um desempenho muito 

acima do normal por parte de alguns alunos, como foi já referido na secção 4.2.2. O facto da 

escolha de material ter sido deixada mais em aberto, pedindo aos alunos uma primeira fase de 

pesquisa e a apresentação de um esboço de uma possível resolução do problema (antes de 

verificar o material disponível) e permitindo que os alunos (que quisessem) trouxessem algum 

material e colaborassem na construção da sua experiência, contribuiu de certo para um maior 

envolvimento dos alunos no projecto. Esta modificação terá também dado maior abertura ao 

desenvolvimento de competências mais variadas por parte dos alunos.  

Além disso, em 2006/07, os alunos foram sendo preparados ao longo do semestre a fazer 

pequenas experiências, prever acontecimentos e pensar sobre o que observavam, como 

ilustram os exemplos desses relatório - sumário (entregues no final de uma dessas aulas sobre 

a 1ª lei de Newton): 
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Figura 4.21 Parte de dois relatórios-sumário de laboratório de FIS 1 em 06/07 sobre a primeira lei de Newton 
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Podemos estabelecer que, segundo o foco de análise identificado, os alunos foram capazes de: 
DDC-c1: i) ferramentas conceptuais: i3 - estabelecer relações entre o que observam e o modelo; i2 - explicar as situações experimentadas; 

iii) problemas: iii4 - formular hipóteses (na fase de previsão); 

iv) comunicação: iv1 - defender uma ideia, ao tentar explicar o que ia acontecer ou o que tinha de facto ocorrido; iv2 - explicitar argumentos 

que pudessem suportar as suas explicações; 

v) atitudes: v1 – cooperar com os colegas na discussão da experiência; v2 - auto avaliar a sua aprendizagem, pois muitas vezes mudavam de 

opinião, face ao que inicialmente pensavam 

vii) contextualização: vii1 - relacionar a física com o dia-a-dia. 

Assim, verifica-se que durante o último ano de intervenção, os alunos foram 

desenvolvendo, ao longo de várias tarefas, competências a vários níveis no laboratório e não 

só com o projecto final. 

Problemas abertos na aula TP 

Em 2005/06 os alunos eram convidados a discutir, em cada aula TP, sobre problemas abertos, 

mais contextualizados, que permitiam mostrar a pertinência dos assuntos tratados, mas que 

não tinham um fio condutor ao longo do semestre.  

Em 2006/07, com o projecto do Elevador, os alunos foram levados a integrar partes de um 

mesmo problema ao longo de todo o semestre (ver exemplo na Figura 4.22). Durante o 

desenvolvimento do projecto, tarefa a tarefa, semana a semana, os alunos foram 

diversificando as competências trabalhadas. No final do semestre tiveram de dar corpo ao seu 

projecto, desenvolvendo outro tipo de capacidades:  
DDC-c1:  i) ferramentas conceptuais: i1 - calcularam (ao longo das várias tarefas determinaram parâmetros que lhes permitiu no final 

caracterizar o seu elevador); i3 - estabeleceram relações entre as situações analisadas (exemplos: situação de emergência, elevador rotativo) e 

a física que estavam a estudar; i4 - durante o semestre tinham sido capazes de identificar as variáveis que estimaram/pesquisaram; i5 - 

organizaram as suas tarefas já desenvolvidas ao longo do semestre dando corpo a um projecto coerente; 

ii) trabalho experimental: ii4 - avaliaram soluções (embora não experimentalmente) mediante as condições e opções que tinham realizado 

quanto ao seu elevador; 

iii) problemas: iii3 - recolheram informação relevante como no caso do projecto dos alunos exemplificado (Figura 4.22) que foram pesquisar 

acerca da legislação em vigor, aplicável a ascensores; 

iv) comunicação: iv1 – defendem o seu projecto por escrito 

v) atitudes: v1 - estimulou-se o desenvolvimento de competências sociais de cooperação com os colegas, ao incentivar que trabalhassem em 

grupo na aula e fora dela;  v2 - autoavaliaram-se e avaliaram os colegas no final do projecto;  

vi) modelização: vi1 - esforço por identificar o sistema físico por detrás do funcionamento do elevador;  

vii) contextualização: vii1 – conseguiram ir relacionando as diferentes partes da matéria num objecto do dia-a-dia 
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Figura 4.22 Exemplo do índice do projecto final do elevador, incorporando as tarefas desenvolvidas nas aulas 
TP, em 2006/07 

Debates on-line em 06/07 

Estes desafios surgiam na plataforma moodle e constituíam questões mais abertas fomentando 

que os alunos pudessem pensar e discutir ideias, reformulando as suas hipóteses e 

reconstruindo os seus conhecimentos. Apresentamos na Tabela 4.41 um excerto de um dos 

diálogos (cada diálogo funcionava num fórum paralelo, dependendo se os alunos respondiam 

a alguma questão já levantada ou queriam ser eles a fomentar um novo tópico) criados entre 

os alunos e professores acerca do Desafio 2 lançado (ver Tabela 3.17). 
 

Tabela 4.41 Excerto de um dos diálogos mantidos no fórum de discussão acerca do Desafio 2 em FIS 1 06/07 e 
análise das categorias na dimensão DCA1 

Identificação Comentário Análise DDC-c1 

por Aluno 10 - 
Quarta, 18 
Outubro 2006, 
23:03 

“Penso que se for criado um campo gravitico no centro do 
"pneu" poderemos andar na superficie exterior do mesmo, 
pois teremos duas froças a actuar sobre nos a Fg criada e a 
reacção normal a essa força mantendo-nos em equilibrio, tal 
e qual acontece na terra. Será?” 

i2 - tenta explicar o fenómeno 
iii4 - formula uma hipótese 
iv1 - tenta defender a sua ideia 
iv2 - explicita um argumento 

por Aluno 11 - 
Quinta, 19 
Outubro 2006, 
08:01 

“Viva «Aluno 10». Concordo com o que dizes, pois parece-
me que a ideia será mesmo a de criar um campo gravitico, 
simulando condições identicas ás da terra.” 

v1 - coopera com o colega 

por Professor 2 - 
Quinta, 19 
Outubro 2006, 
11:56 

“fixe... e como faço para criar/simular esse campo 
gravítico...” 

 

por Aluno 10 - 
Quinta, 19 
Outubro 2006, 
14:12 

“Depois de ler alguns apontamentos sobre a Teoria da 
Relatividade Generalizada de Einstein, penso que com a 
estação em movimento se lhe imprimir-mos uma aceleração 
vertical (de dentro para fora), consegue-se obter uma força 
em sentido contrario de valor identicoa g. Será??” 

iii3 - realiza pesquisa  
i5  - após essa pesquisa tenta 
organizar a informação 



168 

por Professor 2 - 
Quinta, 19 
Outubro 2006, 
15:48 

“isso é verdade... mas para isso não poderia nunca ter a 
estação parada, esta estaria que estar sempre a acelerar... 

não era muito prático... deve haver outra maneira...” 

 

por Aluno 10 - 
Sábado, 21 
Outubro 2006, 
17:10 

“não me expliquei bem, o que eu queria dizer era, com a 
estação em movimento circular, isto é rodando sobre o seu 
próprio eixo e mantendo-se no mesmo local.” 

vi1 - tentativa de modelização, 
identificando um sistema físico 

por Professor 1 - 
Sábado, 21 
Outubro 2006, 
21:48 

“Força, então vamos lá ver como se pode fazer isso!”  

4.2.6.2 Categoria DDC-c2: Competências demonstradas em exame 

Como se referiu em secções anteriores, nos dois últimos anos de intervenção foram 

trabalhados e avaliados problemas que envolviam alguma competência dos alunos para 

explicar acontecimentos, identificar variáveis, estabelecer relações ou mesmo interpretar 

situações.  

Os problemas de exame (nestes dois anos lectivos), que visaram fundamentalmente 

avaliar as mesmas competências, foram apresentados na Tabela 3.21. Na Tabela 4.42 

apresenta-se a análise das competências que estavam a ser avaliadas com essas questões e a 

análise dos exemplos de resolução dos alunos nestes dois anos lectivos (escolhidos por serem 

os que obtiveram melhores cotações em cada ano: entre 75%-100%): exemplos 1 e 2 de 

2005/06 (Figura 4.23 e Figura 4.24) e exemplos 3 e 4 de 2006/07 (Figura 4.25 e Figura 4.26). 

 

 
Tabela 4.42 Análise das questões de exame de FIS 1 (que constam da Tabela 3.21) para avaliar competências 

em 05/06 e 06/07 

Competências a avaliar:  
Exame Fis1 05/06 (P) Exame Fis1 06/07 (TP1) 

i) ferramentas conceptuais:  
i1 - calcular todas as grandezas de que necessita para resolver o 
problema (velocidades, quantidades de movimento e energias); 
i3 - estabelecer relações entre as várias informações que são 
dadas (entre o facto de não existir aceleração e não existir força 
de atrito; entre o facto de não existir força de atrito implicar que 
existe conservação de energia antes e depois do choque; 
relacionar o choque com uma possível perda de energia);  
 
iii) problemas:  
iii1 - resolver o problema (dizer se existe ou não conservação de 
energia no choque); iii2 - identificar o problema (choque entre 
dois corpos em condições ideais);  
iii3 - recolher informação relevante do gráfico (através do 
declive determinar as velocidades) e através da alínea b) 
consegue-se obter dados suficientes para verificar a conservação 
de energia durante o choque;  
 
iv) comunicação:  
iv2 - explicitar argumentos, para responder a alínea a) e c);  

i) ferramentas conceptuais:  
i1 - calcular as grandezas de que necessita para resolver o problema 
(amplitude e fase inicial); i3 - estabelecer relação entre o movimento 
do elevador e o MHS da partícula suspensa no elevador;  
 
iii) problemas:  
iii1 - resolver o problema (relacionar a velocidade do elevador com a 
velocidade máxima da partícula no MHS; deduzir em que ponto de 
oscilação se encontrava no instante inicial) ; iii2 - identificar o 
problema (MHS associado à partícula a partir da paragem do 
elevador); iii3 - recolher informação relevante do enunciado (sentido 
da velocidade, sentido do eixo do movimento da partícula no MHS);  
 
iv) comunicação:  
iv2 - explicitar argumentos, para justificar porque é que a velocidade 
da partícula é a velocidade do elevador e quando ele pára 
instantaneamente essa velocidade corresponde à velocidade máxima 
do MHS com que fica a oscilar – invocando a 1ª lei de Newton e o 
aparecimento da força elástica a partir do momento que a partícula 
inicia o alongamento da mola; explicar na alínea b) porque razão a 
partícula se vai dirigir para a extremidade negativa da sua oscilação. 

Análise DDC-c2: 
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Exemplo 1 
i) ferramentas conceptuais:  
i1 - sim, embora não totalmente correcto (não determina 
correctamente a velocidade final do carro A); i3 - sim, algumas 
(estabelece a relação entre a velocidade ser constante e a não 
existência de atrito) 
iii) problemas:  
iii1 - não completamente; iii2 - sim; iii3 - sim 
iv) comunicação:  
iv2 - sim, embora não completamente  
 
Exemplo 2  
i) ferramentas conceptuais:  
i1 – sim (embora se engane no final da alínea b) na fracção, 
calculando a inversa, o raciocínio está correcto); i3 - sim, 
algumas (estabelece a relação entre a velocidade ser constante e 
a não existência de atrito e estabelece a conservação de energia 
durante o choque) 
iii) problemas:  
iii1 - sim; iii2 - sim; iii3 - sim;  
iv) comunicação:  
iv2 - sim, embora não completamente (não argumenta sobre a 
conservação de energia em todas as fases do movimento) 

Exemplo 3  
i) ferramentas conceptuais:  
i1 – sim; i3 - sim 
iii) problemas:  
iii1 - sim; iii2 – sim, embora não o faça explicitamente de forma clara 
iii3 - sim  
iv) comunicação:  
iv2 – sim, embora não explique depreende-se porque toma 
determinadas opções  
 
Exemplo 4  
i) ferramentas conceptuais:  
i1 - sim; i3 - sim 
iii) problemas:  
iii1 – sim;  iii2 - sim; iii3 - sim  
iv) comunicação:  
iv2 - não explicita o seu raciocínio, embora se perceba que resolve a 
alínea a) admitindo conservação de energia da partícula (antes do 
elevador parar e depois dele parar) não diz porque o pode fazer. 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.23 Exemplo 1 de resposta à questão de competência em FIS 1 05/06 
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Figura 4.24 Exemplo 2 de resposta à questão de competência em FIS 1 05/06 

 

 
Figura 4.25 Exemplo 3 de resposta à questão de competência em FIS 1 06/07 
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Figura 4.26 Exemplo 4 de resposta à questão de competência em FIS 1 06/07 

 

Destes dois exemplos, em cada ano, conseguimos perceber que há alunos que conseguem 

fazer associações entre as informações dadas, recolhem informação relevante e tentam 

resolver o problema, mas ainda têm alguma dificuldade em explicitar os seus argumentos. 

Nota-se uma melhoria em termos do desenvolvimento de ferramentas conceptuais nestes dois 

exemplos (como se referiu, escolhidos por terem representado as melhores respostas obtidas 

em cada ano).  

No entanto há a necessidade de verificar se esta melhoria foi de âmbito geral ou se 

aconteceu por acaso nestes exemplos estudados. Assim, e uma vez que as competências 

avaliadas nestas questões (nos dois anos lectivos) tinham por base os mesmos focos de análise 

(Tabela 4.42), comparamos e analisamos os resultados de avaliação destas questões para a 

totalidade dos alunos (Figura 4.27). Verifica-se que estes são muito baixos, revelador de que 

os alunos ainda se sentem pouco à vontade perante a análise de um problema novo que vise 

essencialmente a interpretação e a mobilização de conhecimentos relevantes. No entanto 

confirma-se alguma evolução em 2006/07. 
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Comparação entre os resultados das questões de 
competência no exame

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JAN_0506 JAN_0607

Ano lectivo

Pe
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

al
un

os

>60% entre 40% e 60% <40% 0

 
Figura 4.27 Análise de resultados nas questões de competência em exame de FIS1 

 

Assim, podemos inferir que o esforço do professor para desenvolver tarefas que visassem 

trabalhar a competência dos alunos perante situações mais contextualizadas, ligadas com o 

dia-a-dia, faz com que os alunos se esforcem por perceber as razões que os levam a fazer 

escolhas quanto aos modelos físicos a utilizar e como aplicá-los. Antes de 2005/06 este 

esforço não era exigido explicitamente e por essa razão grande parte dos alunos acabava por 

não o fazer, optando por aplicar as fórmulas, quase que mecanicamente. Esta mudança de 

mentalidade, como refere a literatura (Chang, 2005) leva algum tempo a maturar mas nestes 

dois anos foi dado um passo nesse sentido.  

4.2.6.3 Síntese de resultados na dimensão DDC (Desenvolvimento de 

competências) 

Organizando uma check list a partir de análise da Tabela 4.30, verificamos que as tarefas mais 

susceptíveis de desenvolver competências (pela identificação de um maior número de 

indicadores dentro do foco de análise) são os trabalhos de projecto (no L e também na TP em 

06/07) e os problemas abertos (trabalhados na TP em 05/06, substituídos pela tarefa de 

projecto em 06/07 e no L em 06/07). Esta síntese, a que se acrescenta a tarefa de exame, 

encontra-se na Tabela 4.43. Podemos de facto verificar que houve uma evolução nestes dois 

semestres, sendo desenvolvidas competências mais variadas em actividades também mais 

variadas.  

Por outro lado, confirma-se que as questões de exame versaram competências que foram 

sendo trabalhadas durante o semestre.   
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Tabela 4.43 Check List das competências desenvolvidas em FIS 1, em 05/06 e 06/07 

Competências demonstradas 05/06 06/07 

Proj.Lab Prob.TP Exame Proj.Lab Proj.TP TE Exame 

i1 - calcular √  √ √ √ √ √ 

i2 - explicar fenómenos /acontecimentos √ √  √ √ √  

i3 - estabelecer relações √  √ √ √ √ √ 

i4 - identificar variáveis √   √ √ √  

i5 - organizar informação     √   

ii1 - obter dados e dominar técnicas experimentais √   √  √  

ii2 - agir sobre um sistema experimental      √  

ii3 - montar um sistema experimental √   √    

ii4 - avaliar soluções √   √ √ √  

ii5 - planear experiências √   √  √  

ii6 - identificar variáveis  √   √ √   

iii1 - resolver problemas  √ √   √ √ 

iii2 - identificar problemas  √ √  √ √ √ 

iii3 - recolher informação relevante   √ √ √ √ √ 

iii4 - formular hipóteses       √  

iv1 - defender uma ideia √ √   √ √  

iv2 - explicitar um argumento √  √   √ √ 

v1 - cooperar com os colegas √ √  √ √ √  

v2 - autoavaliar-se     √ √   

vi1 - identificar objectos e/ou sistemas físicos    √ √ √  

vi2 – representar conceptualmente uma sit. física √ √  √ √ √  

vi3 – utilizar modelos √   √ √ √  

vii1 - relacionar a física com o dia-a-dia  √   √   

 

Assim, podemos concluir que o maior esforço efectuado ao longo do semestre de 2006/07, 

no sentido de desenvolvimento de competências, contribuiu para a melhoria observada na 

prestação final no exame, em particular nas questões de competência (Figura 4.27), 

contribuindo decerto para uma melhor aprendizagem dos alunos, também já evidenciada na 

secção 4.2.5.  

4.3 Análise da intervenção didáctica no Caso 2 - Física 2 
Os dados recolhidos do caso 2 (Física 2) foram também objecto de uma análise preliminar, 

avaliando as modificações a nível do currículo planeado, assim como os resultados face a 

esses esforços, observados em termos do ensino implementado através de evidências acerca 

da satisfação dos alunos e dos professores e de aprendizagens efectuadas. Os resultados 

obtidos apontam no mesmo sentido aos que já foram expostos para o Caso 1, mostrando a 

representatividade do estudo de caso analisado. 
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Assim, optou-se por não apresentar detalhadamente a análise do Caso 2, indo apenas 

salientar alguns pontos em que existem resultados interessantes que permitem complementar 

o que já foi observado relativamente ao Caso 1. Os dados em que se baseiam são similares 

aos do Caso 1, unicamente referentes à disciplina de Física 2. 

 

A única tarefa proposta aos alunos em Física 2 que apresentou diferenças incrementais 

relativamente a Física 1 foi a nível do trabalho de projecto. Nesta disciplina apostou-se desde 

2004/05 na implementação desta abordagem para envolver e motivar os alunos na 

aprendizagem (uma vez que não tinha aulas laboratoriais). Por essa razão apresentamos de 

seguida a análise desta tarefa (Tabela 4.44, Tabela 4.45 e Tabela 4.46) segundo as categorias 

já estabelecidas (Tabela 4.4) nos três anos de intervenção. 

 
Tabela 4.44 Apresentação do Projecto de FIS 2 em 04/05 e sua análise na Dimensão DT (Desenho das tarefas) 

Finalidade: Responder o mais profundamente possível a uma questão, numa área do conteúdo da disciplina e desenvolver o 
projecto dando resposta à questão. As modalidades podem ser variadas, conforme as suas preferências, por exemplo projectos 
mais experimentais, pesquisa, simulação, construção de modelos, etc. 
Formato: Trabalho em grupo de 4 alunos (excepcionalmente individual para o regime nocturno) com avaliação individual, 
constituída por três apresentações orais (3ª, 8ª e última semana). O projecto escrito, que deverá ser entregue na penúltima 
semana, não poderá exceder as 10 páginas, ou 5 páginas se for um trabalho experimental ou afim. 
 
Preparação do Projecto: 
1) Escolha do problema (estes são alguns exemplos, cada grupo terá de escolher um problema, que não pode ser repetido): 
a. Quais os riscos para Portugal da existência de uma tsunami? 
… 
b. Quais são as condicionantes de um espectáculo ao ar livre (em termos sonoros)? 
… 
c. Explicar como se processam as perdas de calor numa casa com vidros simples, duplos ou com janelas duplas. 
… 
2) Identificação da Situação Física 
3) Calendarização (apresentações orais a bold): 
a. Recolha selectiva de informação (1ª, 2ª semanas) 
b. Apresentação do projecto (3ª semana) 
c. Organização da informação: domínio dos conceitos envolvidos (semana) Formulação de hipóteses/construção de 

modelos/experiências seu planeamento e execução (4ª, 5ª, 6ª 7ª semanas)  
d. Apresentação preliminar do Projecto (8ªsemana, com mediação do professor) 
e. Tratamento da informação e obtenção de resultados (até à penúltima semana) 
f. Entrega do projecto (penúltima semana) 
g. Apresentação final do projecto (última semana) 
4) Recursos 
Serão disponibilizados em regime livre (fora da ocupação com aulas) os laboratórios de física. 
5) Mediação 
a. Ajudas Pontuais: todos os professores das TP, disponibilizarão 1 a 2hrs de atendimento semanal, por turma, em horário 

combinado logo na 1ª semana de aulas. 
b. Apresentação do problema para o projecto, 5minutos por grupo, na 3ª aula TP, onde o professor avaliará a viabilidade do 

mesmo e dará as directrizes necessárias.  
c. Apresentação preliminar do projecto, na aula TP, a meio do semestre (8ªsemana de aulas) de aprox. 10 min por grupo (5min 

para exposição e 5min para debate), onde o professor tentará dar orientações e avaliar as aprendizagens, 
redireccionando-as se necessário. 

6) Avaliação 
a. Entrega do projecto até à penúltima semana de aulas (50%). 
b. Comunicações orais, (nas aulas TP/T), onde os alunos serão avaliados individualmente: 

i. Apresentação do problema, na 3ª semana (10%) 
ii. Apresentação preliminar do projecto, na 8ª semana (15%) 

iii. Apresentação final do projecto, na última semana (25%) 
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DT-c1, contextualização: i) a escolha por situações reais ou hipotéticas dependia dos alunos, ii) parte de uma descrição  
DT-c2, orientação dada: pistas com exemplos de questões pertinentes 
DT-c3, tipo de obstáculo: representava um desafio diferente de qualquer outra tarefa 
DT-c4, domínio: i) competências variadas, ii) mobilizar conhecimentos, iii) aplicação desses conhecimentos iv) dependendo do 
problema escolhido poderia haver lugar a experimentação, v) manipulações matemáticas, mesmo que simples em alguns casos 
DT-c5, organização: i) contribuição para avaliação final - 40%, ii) estava sujeita a 3 apresentações orais com avaliação 
predefinidas, com avaliação, iii) não tinha requisitos mínimos 

 
Tabela 4.45 Apresentação do Projecto de FIS 2 em 05/06 e sua análise na Dimensão DT (Desenho das tarefas) 

Simulação de um habitação com uma divisão “Casa da Física” que irá ser tratada ao longo de várias aulas TP, segundo 
diferentes perspectivas: 
1) De acordo com os alunos em cada turma TP, escolher o tipo de envolvente (paredes, cobertura, piso, janelas) e orientação, 

dimensões, localização geográfica, temperaturas, etc. 
2) Tratamento (através do cálculo das resistências térmicas envolvidos) da “Casa da Física”, através da envolvente. Ordem de 

grandeza desta resistência na envolvente opaca comparada com a das janelas. 
3) Tratamento dos processos de transferência de calor por radiação e convecção entre a camada de ar (laminar) e a parede, 

tanto internamente como externamente, na “Casa da Física”. 
4) Percepcionar as dificuldades/incorrecções ao fazer o cálculo do fluxo de calor através das paredes, utilizando apenas a 

diferença de temperatura entre o interior e o exterior, para uma situação de Verão – Julho (de dia e de noite). 
5) Constatar, no caso concreto do Projecto, relativamente aos envidraçados escolhidos, como irá variar esta incidência ao longo 

do ano (consultando a tabela de inclinação solar), para diferentes orientações das janelas. Verificar como é possível 
mediante um sombreamento no exterior da janela minorar os ganhos no Verão.  

6) Trabalho de pesquisa (1 página) sobre iluminação natural 
7) Qual a influência que as ondas poderão ter na “Casa da Física”? 
8) Reflexão sobre os factores que podem influenciar a acústica na “Casa da Física”. 
9) Estudar os materiais (ver tabela anexa) utilizados na “Casa da Física” relativamente à absorção sonora. Verificar as áreas de 
cada uma delas. Especificar a ocupação e mobiliário desta. 
10) Determinar a acústica na “Casa da Física”, calculando o seu tempo de reverberação, mediante as condições especificadas 
nas aulas anteriores. Discuta os resultados e possíveis formas de melhorar a acústica, caso seja necessário. 
DT-c1, contextualização: i) situação hipotética, ii) parte de uma descrição 
DT-c2, orientação dada: pistas ou indiciada pelas alíneas, dependendo das tarefas de projecto 
DT-c3, tipo de obstáculo: representava um desafio diferente de qualquer outra tarefa 
DT-c4, domínio: i) competências variadas, iii) aplicação de conhecimentos, v) manipulações matemáticas 
DT-c5, organização: i) contribuição para avaliação final - 25%, ii) etapas semanais, iii) individualmente não tinha requisitos 

 
Tabela 4.46 Apresentação do Projecto de FIS 2 em 06/07 e sua análise na Dimensão DT (Desenho das tarefas) 

Objectivos e Competências a desenvolverem 
Trabalhar em equipa  
Capacidade de ouvir e criticar construtivamente ideias dos colegas 
Defesa de ideias perante colegas e professores 
Mobilizar e aplicar os conhecimentos desenvolvidos na disciplina numa situação real 
Pesquisa e de síntese 
Apresentação pública de um trabalho 
Capacidade de se auto avaliar e avaliar os colegas 
 
Temas: 
Escolha/divisão do tema para cada grupo, em cada turma: os alunos podem desenvolver o seu projecto na área que escolherem.  
1) Ondas e as Energias Renováveis 
2) ISEP: como melhorar algum aspecto, a nível energético, térmico, acústico, iluminação natural, etc.? 
3) Como construir a casa ideal (energeticamente, relativamente ao meio ambiente, …), sem olhar a meios? 
[Para cada uma das áreas foi fornecida uma lista de problemas possíveis e de tarefas a completar, conforme Tabela 3.13] 
 
Prazos: 
5ªsemana: 19-23Março, esboço do poster com a área escolhida e o problema identificado 
9ªsemana: 16-20Abril, Poster em versão “rascunho”, com os tópicos identificados e um rascunho em cada um desses itens; nas 
conclusões fazer uma previsão daquilo que irão encontrar 
13ªsemana: 14-18Maio, Entrega do projecto 
14ªsemana: 21-25Maio, Avaliação do projecto pelo professor 
15ªsemana: 28Maio-1Jun, Autoavaliação do grupo 
 
Recursos: 
Os grupos deverão ser constituídos por 4 ou 5 elementos. 
Discussão em grupo durante as aulas TP 
Discussão geral com o professor nas aulas  
Monitorização do trabalho através da plataforma e-learning, com feedback acerca do seu trabalho. 
Acompanhamento do trabalho através do atendimento a alunos 
Apresentação do Poster na plataforma e-learning 
 
[foi ainda dado um exemplo da grelha de avaliação final a que os alunos iam ser sujeitos, conforme Tabela 3.14] 
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DT-c1, contextualização: i) a escolha por uma situação real ou hipotética dependia dos alunos, ii) parte de uma descrição 
DT-c2, orientação dada: pistas  
DT-c3, tipo de obstáculo: representava um desafio diferente de qualquer outra tarefa 
DT-c4, domínio: i) competências variadas, ii) mobilizar conhecimentos, iii) aplicação desses conhecimentos iv) aprender a 
construir um poster, v) manipulações matemáticas, mesmo que simples em alguns casos 
DT-c5, organização: i) contribuição para avaliação final - 30% ± 5%, ii) etapas predefinidas, sem avaliação quantitativa, iii) 
não tinha requisitos mínimos 

 

O facto destes projectos terem características diferentes (em 2006/07 com a construção de 

um poster e em 2005/06 ter sido desenvolvido em tarefas nas aulas TP) nos vários semestres 

foi intencional, uma vez que se pretendia que todos os alunos (mesmo aqueles com mais de 

uma inscrição) se envolvessem numa tarefa diferente. Por outro lado, procurava-se um 

formato que melhor se adequasse às necessidades e valências dos alunos e permitisse 

desenvolver boas aprendizagens. Em qualquer deles os alunos podiam de facto desenvolver 

competências variadas, tinham o carácter evolutivo e permitiam aos alunos fazerem escolhas 

e desenvolverem uma área da sua preferência (embora no projecto de 2005/06 tivessem de 

trabalhar todas as áreas, podiam desenvolver mais umas que outras). 

A nível dos TPC’s e dos desafios no moodle, os problemas em 2006/07 reforçaram o cariz 

de tarefas mais abertas relativamente ao que tinha acontecido no caso 1, que visavam mais o 

desenvolvimento de competências, como se pode observar dos exemplos dados na Tabela 

3.16 e Tabela 3.17 e cuja análise, em termos gerais (tendo por base as mesmas categorias da 

Tabela 4.4), se pode resumir em:  
DT-c1, contextualização: i) apresentações de situações reais ou hipotéticas, ii) descritas 
DT-c2, orientação dada: pistas ou nenhuma  
DT-c3, tipo de obstáculo: aplicação diferente 
DT-c4, domínio: i) competências variadas, ii) mobilizar conhecimentos, iii) aplicação desses 
conhecimentos, v) alguns casos envolviam simples manipulações matemáticas  
DT-c5, organização: i) contribuição para avaliação final - 15%  5%; no caso dos desafios, 
contava a participação, ii) a frequência dos TPC’s era semanal; no caso dos desafios foram lançados 
4 durante o semestre e a sua discussão prolongava-se por algumas semanas, iii) não tinha requisitos 
mínimos 

 

Também a nível da mediação desenhada para esta tarefa os conselhos dados aos 

professores foram sendo no sentido de permitir trabalho autónomo, mas pediu-se que cada 

professor disponibilizasse pelo menos uma hora de atendimento por semana com cada turma 

(de acordo com o horário dos alunos), de forma a garantir a possibilidade de apoio contínuo 

no desenvolvimento da tarefa. Podemos sumariar o desenho da mediação em termos gerais 

que ocorreu em 2006/07, utilizando as categorias e foco de análise já identificadas (Tabela 

4.15):  
DM-c1, ambiente de aprendizagem a proporcionar: i) fomenta-se o trabalho individual nos 
TPC’s e em grupo nas discussões on-line ii) nos TPC’s a discussão dava-se com cada aluno, embora 
se fomenta-se que os discutissem entre eles, nas discussões on-line a ideia era haver discussão 
explícita entre os alunos 
DM-c2, contextualização: i) as tarefas tinham ligação ao dia-a-dia ou profissional, ii) normalmente 
decorriam da exploração de conteúdos, iii) o objectivo era desenvolver competências, atitudes e 
conhecimentos, iv) proporcionava uma tarefa real ao aluno 
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DM-c3, estruturação do trabalho do aluno: i) e ii) sim, era previsto 1 semana no caso dos TPC’s 
e várias semanas no caso das discussões para os alunos se apropriarem e resolverem os problemas, 
iii) e iv) o acompanhamento destas tarefas estava essencialmente desenhado para ser realizado fora 
das aulas 
DM-c4, avaliação e feedback: i) constituía uma avaliação essencialmente formadora, ii) era 
contínua, uma vez que ocorreu ao longo de todo o semestre, iii) diversificada, iv) o feedback era 
formativo, v) era fornecido através da plataforma de e-learning  

No caso 2, em 2006/07, houve algumas modificações a nível do esforço do professor por 

desenvolver competências mas que são semelhantes às já analisadas para o caso 1, somente 

aconteceram de uma forma mais intensa ao longo do semestre. Além do trabalho de projecto 

que permitia desenvolver um dos temas tratados (à escolha dos alunos) com uma maior 

profundidade, também a nível dos TPC’s se realça este esforço. Estes foram desenhados e 

mediados pelo professor, no sentido de colocar os alunos semanalmente perante problemas 

que envolviam alguma maturação dos assuntos e em que o feedback do professor pudesse 

servir de impulso para melhorar a sua aprendizagem. Estes esforços fizeram-se ainda sentir a 

nível das discussões abertas no moodle, que foram em maior número e mais variadas. 

4.4 Análise dos resultados da intervenção didáctica no Caso 2 - 

Física 2 em termos de ensino e de aprendizagem 
Apresentam-se de seguida apenas alguns dos resultados mais relevantes encontrados na 

análise deste caso, que possam ser mercê de alguma mais-valia face à análise já efectuada 

para o caso 1. 

 

Relativamente à dimensão DPAA (percepção dos alunos sobre a sua aprendizagem), 

recolheram-se algumas opiniões que evidenciam que o trabalho de projecto além de os ajudar 

nas aprendizagens que efectuaram, os motivou a procurar informação mesmo para além dos 

objectivos de estudo traçados (facto que não tinha sido evidenciado em FIS 1 na análise da 

categoria DPAA-c3, “procura de informação”, secção 4.2.4.3): 

 “…até mandámos e-mails a pessoas ligadas ao tema, que responderam, foi mesmo bom, e para quem gosta do curso, foi a parte mais 

fácil e que fizemos com mais gosto… ajudou não só para a disciplina mas o curso em si, obrigou-nos a descobrir coisas que antes não 

sabíamos que existiam” (Aluno K, 2ª inscrição, FIS2: 14 val) 

“deu para criar conhecimentos em relação a outras coisas que não fazia ideia, mesmo em relação ao meu curso, fizemos investigação 

sobre os melhores orientação de envidraçados, melhores isolantes térmicos, melhores isolantes acústicos, e na minha opinião conseguimos 

tirar proveito dessa pesquisa; também de outras em relação ao telhado, ao piso radiante, em que aprofundamos os nossos conhecimentos” 

(Aluno N, 2ª inscrição, FIS2: 17 val) 

“o projecto de física 2 já me cativou: lá está, o projecto era nosso, era a nossa casa ideal; nós dividimos tarefas, mas fazíamos mais, 

íamos ver as coisas, pesquisamos e foi algo que me deu muito prazer em fazer; ajudou a perceber algumas coisas, principalmente porque 

trabalhei mais com elas e é mais interessante” (Aluno O, 1ª inscrição, FIS2: 13 val) 
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Relativamente à análise de competências desenvolvidas (dimensão DDC), realizou-se 

neste caso, em 2006/07, um pré e pós-teste sobre conhecimentos e competências de Ondas 

(que já se apresentou na Tabela 3.24). Estes testes foram realizados pelos alunos nas aulas 

teóricas (antes e depois do tema ter sido debatido nas aulas), mas para aumentar a amostra de 

alunos e analisar se as competências desenvolvidas tinham sido duradouras, comparámos os 

resultados no pré-teste com os resultados nas questões de exame que versavam as mesmas 

competências, conforme se explicou no capítulo 3 e se mostrou na Tabela 3.24. 

Os resultados foram analisados estudando os ganhos normalizados, g (Hake, 1998): 

pos pre
100 pre

g −
=

−
 obtidos por cada aluno. No entanto a análise descrita por este autor, como já foi 

referido por outros autores (Marx & Cummings, 2007), tem algumas limitações que 

dificultam a interpretação dos resultados (basta pensar que um aluno que obtenha um 

resultado de 100% no pré-teste teria um ganho de -∞ qualquer que fosse a sua classificação no 

pós-teste). Assim, estes autores sugerem uma alteração na análise de resultados, calculando 

um factor c: este factor será idêntico a g, se pós>pré; não se consideram dados de alunos cujo 

pré=pós=100% ou 0%; sempre que os resultados obtidos no pré e pós-teste sejam idênticos, 

considera-se c=0; caso o pós-teste tenha um resultado inferior ao pré-teste, o cálculo de c é 

modificado para: pos pre
pre

c −
= . 

Os resultados obtidos, baseados nesta análise, são apresentados na Figura 4.28, onde cada 

ponto corresponde a um aluno. 

 
Figura 4.28 Análise de resultados do pré-teste e pós-teste sobre Ondas em FIS 2 06/07 
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Nesta análise a interpretação dos resultados torna-se mais simples: no triângulo superior 

aparecem todos os alunos que aumentaram os seus resultados do pré-teste para o pós-teste (as 

rectas a tracejado indicam sucessivamente c=0,20; c=0,40; c=0,60, c=0,80). No triângulo 

inferior são colocados os alunos que baixaram os seus resultados (as rectas a tracejado 

indicam sucessivamente c=-0,20; c=-0,40, etc.). 

Estes resultados permitiram inferir que grande parte dos alunos teve ganhos positivos, 

tendo 34% dos alunos analisados ganhos acima da linha de 0,40. 

4.5 Síntese de resultados, discussão e conclusões 

O objectivo deste capítulo visava responder o mais completamente possível à questão de 

investigação colocada: “Qual é o papel das mudanças incrementais ao currículo no 

desenvolvimento de competências, conhecimentos e no envolvimento dos alunos na 

disciplina?” Ao longo dos três anos de intervenção verifica-se que os esforços, realizados de 

ano para ano, a nível do desenho curricular e das alterações nas práticas de ensino 

implementadas, foram tendo resultados positivos não só a nível do envolvimento dos alunos, 

mas também da sua aprendizagem, incluindo o desenvolvimento de competências. Para o 

explicitar, faz-se de seguida uma breve síntese dos principais resultados alcançados, sua 

discussão e respectivas conclusões que apontam para enunciados do conhecimento.  

4.5.1 Síntese dos resultados 

Ao longo deste capítulo deram-se vários exemplos através dos quais se elucidam as 

modificações incrementais desenvolvidas a nível do currículo planeado: 

- através do desenho de tarefas em maior número ao longo do semestre e mais variadas 

(diversificadas, não só no desafio que se colocava ao aluno mas valorizando além dos 

conhecimentos, as competências e atitudes), capazes de desenvolver os objectivos de 

aprendizagem delineados;  

- através do desenho da mediação dos professores, no sentido de responsabilizar e 

envolver cada vez mais os alunos na sua própria aprendizagem, estimulando o trabalho de 

grupo, as discussões nas aulas, a ligação ao dia-a-dia dos alunos e um acompanhamento 

semanal da sua aprendizagem; 

- através dos esforços no sentido de desenvolver competências na coordenação entre as 

várias tarefas, relativamente aos objectivos de aprendizagem delineados e o seu 

desenvolvimento síncrono em todos os tipos de aula. 



180 

Estas melhorias incrementais a nível de planeamento de ensino levaram a alterações a 

nível da sua implementação e de acordo com os resultados obtidos a nível do envolvimento 

dos alunos na aprendizagem, a nível dos seus resultados escolares e desenvolvimento de 

competências, podemos afirmar que: 

- os alunos e os professores tiveram uma percepção positiva das modificações 

implementadas a nível do desenho do ensino; 

- encontrámos indicadores de relações observáveis entre características de ensino e 

resultados académicos; 

- a nível da percepção dos alunos sobre a sua aprendizagem, nota-se uma evolução 

positiva relativamente à sua motivação e participação nas diferentes actividades propostas, 

realçando-se uma mudança em termos de hábitos relativos à participação em discussões com 

os colegas, dentro e fora das aulas, procura de informação e ligações ao dia-a-dia; 

- a nível de resultados escolares, as classificações aproximam-se mais de uma curva 

normal, com um aumento progressivo (nos vários anos de intervenção) de notas mais altas, 

não sendo este aumento apenas justificado por um incremento na avaliação contínua ou de 

exame, mas sim da sua globalidade, indicando assim uma melhor preparação dos alunos; 

- a nível das competências desenvolvidas podemos afirmar que o seu leque foi sendo 

alargado e que os resultados obtidos apontam para alguma melhoria. 

 

É perceptível deste estudo que as melhorias incrementais aos desenhos curriculares são 

importantes, mas não são suficientes. Os professores têm um papel fundamental na forma 

como implementam o currículo em sala de aula, daí a necessidade de os sensibilizar para uma 

cuidada mediação ao longo do semestre. 

4.5.2 Discussão  

Este trabalho reporta uma implementação incremental ao longo de 3 anos, envolvendo vários 

professores e sucessivas modificações curriculares fundamentadas não apenas na teoria mas 

também na prática efectiva. 

As modificações incrementais, fundamentadas nas alterações sumariadas na secção 

anterior, provaram assim a implementação de um ensino mais eficaz, ajudando um maior 

número de alunos a desenvolver aprendizagens de qualidade (não se restringindo a 

conhecimentos mas estendendo-se a competências e atitudes). 
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Estes resultados são consistentes com outros trabalhos reportados na literatura em 

contextos de Física Universitária ou de Engenharia (como por exemplo: Cravino, 2004; Dijk 

& Jochems, 2002; Ditcher, 2001; Felder, et al., 2000).  

Assim, concordamos com Leach (2007) quando afirma que o desenvolvimento curricular 

focado na investigação e no ensino de aspectos chave em termos conceptuais, pode realmente 

resultar em melhorias da compreensão conceptual dos alunos. No entanto, este estudo 

possibilita identificar também outras condições que a análise permitiu especificar, na sua 

maioria concordante com a literatura mas que permitem reforçar estas conclusões, alargando 

mesmo a sua abrangência, nomeadamente:  

- que a diversificação de tarefas e avaliação permite não só motivar os alunos mas 

também conseguir um melhor alinhamento entre os objectivos de aprendizagem e aquilo que 

realmente os alunos desenvolvem (como vários autores já tinham chamado à atenção: Felder 

& Silverman, 1988; Lopes, 2004; Perrenoud, 2003); 

- que aumentando a diversificação de tarefas propostas ao longo do semestre, incluindo 

as de avaliação, se pode valorizar e chamar a atenção dos alunos não apenas para o 

desenvolvimento de conhecimentos mas também para a sua integração e desenvolvimento de 

competências e atitudes (Lopes, 2004; Perrenoud, 2003); 

- que sendo o trabalho contínuo ao longo do semestre composto por inúmeras tarefas 

(algumas com avaliação) para realizar, muitos alunos se ressentem do trabalho extra que têm 

de realizar (Chang & Bell, 2002; Crouch & Mazur, 2001), embora os nossos resultados 

apontem para melhores desenvolvimentos da sua aprendizagem, mesmo nesses casos; 

- que o aumento da contextualização das tarefas e esforço por criar uma permanente 

ligação ao dia-a-dia e/ou profissão futura dos alunos, facilitou a percepção da pertinência dos 

assuntos que estavam a desenvolver e motivou de facto os alunos (Cravino, 2004; Lopes, 

2004; Stinner, 1994); 

- que a responsabilização e autonomia dos alunos pela sua aprendizagem, levando-os a 

ter um papel cada vez mais interventivo nas aulas, promoveu que grande parte dos alunos se 

envolvesse de facto na aprendizagem, conseguindo melhores resultados académicos (Felder 

& Brent, 1999; Mazur, 1997; Redish, 2003);  

- que o estimulo pela aprendizagem colaborativa fez com que os alunos desenvolvessem 

melhores competências sociais, estando mais atentos à opinião dos colegas e à entreajuda 

mas também que lucrassem na sua aprendizagem através das discussões que mantinham entre 

eles (Cravino, 2004; Felder & Brent, 1999; Lopes, 2004); 
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- que um feedback regular dos professores acerca do trabalho efectuado pelos alunos, fez 

com que muitos deles se envolvessem e gerissem melhor as suas aprendizagens (Hattie & 

Timperley, 2007). 

- que o acompanhamento dos alunos para além da sala de aula através da plataforma de 

ensino à distância, atendimentos personalizados e correio electrónico, com vista ao 

envolvimento na disciplina, levou a melhorias a nível do acompanhamento das aprendizagens 

dos alunos e gestão curricular atempada (Lin, Liu & Yuan, 2001; Toback, 2005). 

 

Outros aspectos foram sendo desenvolvidos empiricamente: 

- percebeu-se que um desenvolvimento síncrono (em temáticas) nas diferentes 

actividades, nos diferentes tipos de aula, era potenciador da consolidação das aprendizagens; 

- o desenvolvimento de um sistema de TPC’s on-line (semanal), passível de proporcionar 

aos alunos um comentário ao seu trabalho, potenciou-se útil para a evolução das suas 

aprendizagens; os resultados obtidos vão para além do que Bonham, et al. (2003) referiram 

acerca de ser indiferente realizar os trabalhos de casa à mão ou em formato digital, porque se 

associou o feedback on-line pertinente e atempado; 

- desenvolveu-se a ideia dos alunos corrigirem trabalhos dos colegas, potenciando o 

desenvolvimento de competências variadas; 

- desenvolveram-se fóruns de discussões abertos na plataforma moodle, em que todos os 

alunos podiam comentar e tentar construir em conjunto uma resposta aos problemas. 

 

Assim, podemos identificar as palavras-chave que dentro das dimensões analisadas 

relativas ao desenho curricular (DT – Tarefas; DM – Mediação e DC – esforço por 

desenvolver competências), melhor definem os esforços tidos em conta e que podem ser 

imputados aos resultados de aprendizagem obtidos: “diversificação”, “integração”, “trabalho 

contínuo”, “autonomia”, “aprendizagem colaborativa”, “contextualização”, “feedback 

regular” e “gestão curricular”. 

4.5.3 Conclusões 

Todos estes aspectos foram tomando corpo através das modificações incrementais realizadas. 

Entendemos por modificações incrementais, as alterações que se foram efectuando ao 

currículo das disciplinas, fundamentadas na teoria e reajustadas perante a prática efectiva, 

levando em conta as suas condicionantes e adaptações a uma certa comunidade (alunos, 

professores e contexto). A principal ilação retirada foi no sentido de que as modificações 
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incrementais que se introduziram ao longo dos três anos lectivos terem levado à construção 

de um currículo mais coeso, mais contextualizado, com uma mediação mais próxima do 

aluno. Estas modificações incrementais podem-se realizar de forma fundamentada estudando 

longitudinalmente uma disciplina ao longo de vários semestres, de forma a dar resposta às 

suas especificidades e ir construindo soluções cada vez mais adequadas às necessidades da 

comunidade a que se dirige. Os nossos resultados permitem concluir que sendo estes passos 

incrementais tomados, o envolvimento dos alunos nas aulas, na disciplina e na aprendizagem 

poderá ser potenciado, levando consequentemente a melhores resultados académicos.  

Identificámos um padrão das modificações incrementais desenvolvidas nos casos 

analisados, que podem ser directamente apontadas como responsáveis pelas melhorias 

sentidas a nível do envolvimento dos alunos e dos seus resultados académicos, que permitem 

inferir que em casos semelhantes (de disciplinas de física introdutória), sendo os aspectos 

enumerados levados em linha de conta de forma assertiva e coerente, recorrendo à 

organização do currículo em situações formativas (Lopes, 2004), o envolvimento, resultados 

escolares e desenvolvimento das competências dos alunos possa ser melhorado. 

 

Assim, baseado em dados empíricos, este estudo permitiu suportar os seguintes 

enunciados do conhecimento que se constituem como respostas à questão de investigação 

colocada:  

1) As modificações incrementais permitem um sucessivo ajuste do currículo, baseado 

nos resultados progressivos da sua implementação (em termos do seu impacte na 

percepção dos alunos e professores acerca do ensino e respectivos resultados de 

aprendizagem), nomeadamente: 

 O desenvolvimento de tarefas cada vez mais contextualizadas, mais 

diversificadas, apresentadas de forma mais contínua ao longo do semestre e 

sujeitas a vários tipos de avaliação, obtém um impacte positivo a nível da 

percepção dos professores, da motivação dos alunos e dos seus resultados 

escolares, tornando-se mais abrangente ao conseguir ajudar um maior número 

de alunos a desenvolver conhecimentos e competências; 

 A construção de uma mediação cuidada dos professores, ressaltando um 

ambiente salutar de aprendizagem, fomento pela autonomia dos alunos no seu 

trabalho, aprendizagem colaborativa, esforço por mostrar a pertinência da 

construção do conhecimento e bom acompanhamento do trabalho contínuo 
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dos alunos, obtém impacte positivo a nível do envolvimento dos alunos na 

aprendizagem; 

 O esforço por ajudar os alunos a desenvolverem competências, trabalhando a 

integração dos conhecimentos, alinhando os objectivos de aprendizagem com 

as tarefas proporcionadas ao longo do semestre, obtém um impacte positivo 

num número restrito de alunos a nível dos resultados escolares e 

desenvolvimento de competências e não prejudica os restantes. 

2) As modificações incrementais ao currículo permitem consolidar a utilização da 

organização do currículo em situações formativas como ferramenta que possibilita a 

construção iterativa de um currículo mais coeso: 

 O melhor alinhamento entre objectivos de aprendizagem, tarefas e mediação 

adequada, permitiu uma melhor integração dos conhecimentos, observada 

através do impacte positivo a nível dos resultados académicos dos alunos. 
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5 Mediação Efectiva dos Professores 

A mediação que cada professor desenvolve com os seus alunos no sentido de suportar as suas 

aprendizagens é de importância crucial (Engle & Conant, 2002; Lopes, 2004; Moll, 2002). 

Têm sido estudados alguns aspectos particulares que influenciam a mediação em sala de aula, 

nomeadamente (e sem pretensão de os enumerar todos) a nível da interacção e diálogo 

utilizado em sala de aula (Dufresne, et al., 1996; Polman & Pea, 2001; Scott, et al., 2006), da 

autonomia fomentada (Pea, 2004), do acompanhamento das aprendizagens (Etkina, 2000), da 

estruturação do trabalho do aluno (Reiser, 2004) ou ainda do ambiente proporcionado em sala 

de aula (Meltzer & Manivannan, 2002). No entanto, como referem Lopes, et al., 2008a, ainda 

há poucos estudos que tentem avaliar todas estas dimensões como um todo e que sejam 

sustentados por estudos empíricos. 

A preparação da mediação, como vimos no capítulo 4, consistiu na estruturação da 

disciplina estabelecendo orientações para os professores como base para funcionamento das 

aulas. Mas mesmo partindo de pressupostos idênticos, factores como a experiência, o 

entendimento que fazem da didáctica, a abertura à mudança, a personalidade, a competência 

científica ou mesmo o tempo que se disponibiliza,  influenciaram certamente o ensino 

proporcionado e a aprendizagem fomentada. Mestre, em 2001, afirmava  que “para ser um 

bom professor de física não basta ser um bom físico!”, embora seja uma condição necessária, 

não é suficiente. 

Uma vez que a mediação teve por base traços previamente estabelecidos, de acordo com 

todos os professores, para cada disciplina, a análise realizada neste capítulo visa somente 

avaliar a sua implementação por cada professor.  

Com vista a responder à segunda questão de investigação - “Que repercussões terão 

diferentes mediações efectivadas em sala de aula (baseadas no mesmo currículo planeado) 

nos resultados escolares, desenvolvimento de competências e envolvimento dos alunos? Que 

traços de mediação efectiva podem ajudar a desenvolver aprendizagens de maior 

qualidade?” - avalia-se a relação entre as características da mediação realmente efectuada 

com possíveis consequências a nível da aprendizagem dos alunos e sua satisfação.  

São analisados os resultados da intervenção em 2006/07 para as duas disciplinas já 

descritas: Física 1 e Física 2. Os casos correspondem a cada professor em relação aos seus 

alunos. Cada caso está caracterizado na Tabela 3.23. Cada caso é analisado para as aulas TP e 
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L (embora estas últimas só existissem em Física 1). Não há evidências na literatura que 

apontem para diferentes tipos de mediação consoante o tipo de aula, no entanto a análise foi 

realizada desta forma como meio de triangular resultados para o mesmo caso, uma vez que 

cada professor tinha quase sempre os dois tipos de aula (embora não com os mesmos alunos) 

e também poder comparar os diferentes casos entre situações o mais similares possível. Não 

se efectua o estudo para as aulas T, uma vez que tendo sido leccionadas por um só professor, 

não é possível fazer análise cruzada de casos. Pela mesma razão não se realiza a análise do 

docente 3. Ao todo analisam-se 7 casos que poderão ser representativos do corpo docente de 

uma disciplina introdutória. 

Na Tabela 3.22 foram indicados os docentes que acompanharam as disciplinas (no regime 

diurno) em cada semestre nos 3 anos lectivos de intervenção.  

Observando esta tabela, pode-se analisar a possível relação de continuidade ao longo da 

intervenção. Pode-se constatar que na disciplina de Física 1 houve uma melhor continuidade 

dos professores: os professores 1 e 7 leccionaram a disciplina nestes três anos lectivos e os 

professores 5 e 6 leccionaram a disciplina nos últimos dois anos lectivos. Na disciplina de 

Física 2 apenas o professor 1 teve continuidade, aliás o professor 4 e o professor 6 que já 

tinham alguma experiência nesta disciplina, nomeadamente com o acompanhamento de 

trabalho de projecto, não leccionaram a disciplina no último ano. 

Organiza-se a análise em dois vectores principais: a caracterização da mediação 

efectivada em cada um dos casos e os resultados referentes a cada um deles. 

Para isso estuda-se o último ano lectivo da intervenção (2006/07), através das duas disciplinas 

já identificadas e caracterizadas no capítulo 3.  

5.1 Caracterização da mediação dos professores 

A caracterização da mediação realmente efectivada pelos diferentes professores é aqui 

realizada identificando quatro dimensões de análise (Tabela 5.1), escolhidas por 

representarem melhor as diferenças encontradas, mediante os dados disponíveis.  

Em primeiro lugar analisa-se o apoio e autoridade dada aos alunos durante o seu trabalho 

semanal (Engle & Conant, 2002; Felder, et al., 2000; Redish, 2003; Reiser, 2004; Scott, et al., 

2006). Como foi já identificado no capítulo anterior, se a autonomia for fomentada pelos 

professores, facilita a evoluição no estado de conhecimento dos alunos. Se o esforço não for 

realizado por eles, mesmo que compreendam o que o professor explica, o mais certo é não 

existir desenvolvimento metacognitivo. Assim, segundo apontam os dados da literatura, ao 
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tornar o aluno um sujeito epistémico (Lopes, 2004), concedendo-lhe um papel de construtor 

do seu próprio conhecimento, o professor estará a facilitar que ele possa desenvolver a sua 

aprendizagem. Assim, os papéis que alunos e professores têm na aula, a forma como 

apresentam as tarefas e o tipo de suporte dado, é de crucial importância para percepcionar a 

oportunidade que os alunos tiveram de se envolver em trabalho realmente produtivo. 

Em segundo lugar, a forma como os professores organizam a aula e envolvem os alunos 

na participação e desenvolvimento das tarefas e sua monitorização, potenciando a interacção 

entre os alunos e a aprendizagem pelos pares, pode não só ajudar a desenvolver competências 

sociais mas também ajudar no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos se estes se 

envolverem em trabalho colaborativo (Felder, et al., 2000; Gokhale, 1995; Mazur, 1997; 

Polman & Pea, 2001).  

Em terceiro lugar, é muito importante que os professores tenham em conta a 

contextualização promovida durante a aprendizagem para que durante o trabalho com os 

alunos, eles possam de facto percepcionar a pertinência do que estão a desenvolver (Duit, et 

al., 2007; Lopes, 2004; Stinner, 1994). Essa percepção torna-se mais clara para o aluno, se for 

ele a interpretar o problema, identificar as condições empíricas e modelizar a situação física 

para o tentar resolver (Lopes, 2004). 

Por último, outra dimensão a ter em conta é a importância que cada professor dá à 

avaliação previamente estabelecida e a forma como a utiliza. Como foi anteriormente 

explicado, os alunos tendem a desenvolver aquilo que sabem que vai ser avaliado mas a 

ênfase que o professor dá à avaliação formativa pode ser determinante para o seu 

envolvimento (Dufresne & Gerace, 2004). Associado à avaliação estava também desenhada a 

forma de promover o feedback das aprendizagens aos alunos, como forma de potenciar o 

envolvimento dos alunos na tarefa, se eles perceberem que esse feedback os pode ajudar a 

evoluir (Etkina, 2000; Hampton & Reiser, 2004; Hattie & Timperley, 2007). Aqui analisa-se a 

forma como cada professor o praticou ao longo do semestre.  

 
Tabela 5.1 Dimensões e categorias em análise na caracterização da mediação efectivada pelo professor 

Dimensões de análise Categorias 

DMAA Apoio e autoridade 
dado aos alunos 

DMAA-c1 – como são apresentadas as tarefas aos alunos? 
DMAA-c2 – qual o papel dos alunos no desenvolvimento dessas tarefas? 
DMAA-c3 – que tipo de suporte é dado durante a aula? 

DMEF 
Tipo de 
envolvimento 
fomentado 

DMEF-c1 – qual o papel da organização da sala de aula no envolvimento dos alunos nas tarefas? 
DMEF-c2 – como é que o professor envolve os alunos nas discussões colaborativas? 
DMEF-c3 – qual é o papel da avaliação formativa no envolvimento dos alunos nas tarefas? 

DMCA 
Contextualização 
durante a 
aprendizagem  

DMCA-c1 – discussão gerada 
DMCA-c2 – identificação das condições empíricas da situação física 
DMCA-c3 – modelização da situação física 

DMAF Avaliação e 
feedback 

DMAF-c1 – avaliação  
DMAF-c2 –  feedback   
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Assim, embora as dimensões identificadas na Tabela 5.1 tenham sido guiadas pelos dados 

recolhidos, todas elas se suportam em aspectos identificados na literatura. As categorias 

surgiram a partir das evidências empíricas encontradas na mediação dos professores e em que 

foram identificadas diferenças entre o que tinha sido planeado (descrito no capítulo anterior) e 

o que de facto se havia realizado na prática efectiva. Percebendo a forma como diferentes 

professores trabalham o mesmo currículo em sala de aula, melhor se podem compreender 

possíveis diferenças que possam surgir na aprendizagem dos alunos. 

A caracterização efectuada da mediação efectiva dos diferentes casos (cada um dos 

professores) tem por base a análise dos dados, levando em conta não só o que os professores 

identificam que ocorreu mas a forma como os seus alunos percepcionaram o que tinha sido 

realizado: 

• Entrevistas a professores, no ano lectivo 2006/07, de modo a obter relatos da 

forma como decorreu a sua mediação e a aprendizagem dos alunos; 

• Registo da perspectiva do professor investigador de como decorreu a sua mediação 

e a aprendizagem dos alunos; 

• Registo de conversas informais e de reuniões de disciplina com os professores 

acerca da sua perspectiva sobre a prática lectiva; 

• Entrevistas a um grupo de alunos de modo a conhecer a sua percepção acerca de 

aspectos particulares do currículo, a forma como foram implementados pelos 

professores em sala de aula, e o modo como contribuíram ou não para a melhoria 

das suas aprendizagens; 

• Respostas ao questionário acerca do Ensino, Aprendizagem e Modo de Estudar - 

QEAME (Cravino, 2004; Ramsden, 1991) efectuado aos alunos no final da 

disciplina de Física 2, com identificação da turma; 

• Registo da mediação ocorrida no processo de feedback dado pela plataforma de 

ensino à distância no ano lectivo de 2006/07. 

 

Estes dados foram comuns à análise em todas as dimensões na caracterização da mediação 

em cada caso. 

5.1.1 Dimensão DMAA: Apoio e autoridade dada aos alunos 

A forma como um professor apresenta a tarefa aos alunos condiciona o seu trabalho, uma vez 

que pode fazê-lo indiciando o caminho (fácil, conhecido por ele) para a sua consecução, ou 

pode pedir que sejam os alunos a fazerem esse esforço não só de mobilizar conhecimentos e 
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competências como de o tentar resolver, mesmo que isso possa implicar o aluno errar e ter de 

tentar novamente. Para este processo se poder desenrolar, o professor tem de disponibilizar 

tempo para que isso aconteça, acreditando que daí advirão mais-valias para a sua 

aprendizagem. Esta dimensão foi analisada mediante as categorias identificadas na Tabela 

5.1, para cada um dos casos. Durante a análise, a definição de cada categoria foi sendo 

operacionalizada, nomeadamente através da fixação do foco, de forma a clarificar esses 

aspectos na mediação dos professores e melhor identificar os traços de mediação presentes em 

cada caso. 

 
Tabela 5.2 Identificação das categorias e respectivo foco de análise da dimensão DMAA - Apoio e autoridade 

dada aos alunos 

Categorias  Foco de análise 

DMAA-c1: Como são apresentadas as 
tarefas aos alunos? 

i) é explicado o que se pretende com cada problema? 
ii) é explicado o caminho a seguir? 
iii) são resolvidas algumas tarefas como exemplo? 
iv) existe ordenação na realização das tarefas? 

DMAA-c2: Qual é o papel dos alunos 
no desenvolvimento dessas tarefas? 

i) trabalham autonomamente  
ii) existe sincronismo entre os grupos? 
iii) é dado tempo aos alunos para resolverem os problemas? 

DMAA-c3: Que tipo de suporte é dado 
durante a aula? 

i) há a resolução de exercícios no quadro? 
ii) explicações para toda a turma/ em cada grupo/ individuais 
iii) o professor explica quando surgem dúvidas/ antes de surgirem as dúvidas 
iv) pistas/ caminho/ solução 

 

Assim, pretende-se caracterizar a mediação em cada caso, utilizando a informação 

recolhida das componentes de aulas leccionadas na Física 1 (aulas L e TP) e Física 2 (aulas 

TP).  

5.1.1.1 Caso 1  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 

Na sua mediação todos os professores, em geral, partiam do princípio que a aula de 

laboratório era preparada previamente em casa, daí adoptarem uma postura mais rígida 

relativamente às dúvidas dos alunos quando estas indicavam claramente a falta de preparação. 

O professor 1 tentava ajudar os alunos nas suas dificuldades através de questões, com a 

intenção de os fazer chegar à solução mas isso não foi do agrado dos alunos: “…das explicações 

da engenheira é que não gostava muito porque era sempre na base de sermos nós a descobrir e isso custava um 

bocado;…em alguns casos poderia dar uma resposta, gostava mais se houvesse um guião...Porque às vezes 

chegávamos ao fim e é que nos apercebíamos que devíamos ter feito de maneira diferente; Embora aceite que às 

vezes é bom tropeçar, e que até nos ajuda a nunca mais nos esquecermos, nós naquela altura só temos a 

preocupação de fazer bem.” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val). Deste comentário é perceptível que 
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embora não sendo do seu agrado, esta mediação os obrigava a pensar e a esforçarem-se no 

sentido de dar significado ao que estavam a fazer. Como explica Perrenoud (2003), há alunos 

que gostam de ter um modelo, um caminho a seguir e que têm necessidade de saber se estão 

certos ou errados, não suportando a incerteza nem as contradições – segundo este autor, estes 

alunos têm medo da abordagem por competências que envolve o desenvolvimento de 

processos mentais de alto nível. Evidenciando isso, alguns alunos dizem ter-se sentido 

perdidos pelo facto de não serem dadas respostas directas às suas dúvidas. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

O professor 1 tenta que os alunos pensem e ultrapassem as dificuldades inerentes a cada 

problema, por eles ou entre eles, de forma a evoluírem e desenvolverem competências. O 

facto dos alunos perceberem desde o início que os problemas não iam ser feitos no quadro 

para eles passarem, ajudou-os a consciencializar-se da necessidade de tentarem fazer por eles: 
“obriga-nos a trabalhar, por nós próprios, ou seja não é o professor que nos obriga mas sim nós como grupo; 

fazemos as coisas livremente e depois se havia alguma dúvida que o grupo não consegue resolver, aí sim, 

pedimos ajuda do professor” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS1: 13 val), até porque sabiam que para terem 

ajuda do professor, tinham de mostrar até onde tinham chegado. O suporte que dava aos 

alunos durante a aula é caracterizado pelo próprio como “visitava cada grupo várias vezes durante 

uma aula...tentava dar apoio no momento certo através das dúvidas apresentadas, sem dar a solução, mas sim 

pistas”. Na maior parte das vezes, este professor dava oportunidade aos seus alunos de 

controlarem e enriquecerem as suas aprendizagens, discutindo e ouvindo dentro de cada 

grupo as opiniões dos colegas, enquanto tentavam construir a solução juntos: “Podíamos fazer 

menos exercícios, mas sentíamos que tínhamos trabalhado mais do que aquilo, por causa das discussões (que se 

tinham gerado entre nós)” (Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val). Mas, este tipo de mediação nem sempre 

foi totalmente compreendido pelos alunos: “Faltou um bocadinho o empurrão que este semestre 

(refere-se ao 2º) sentimos, da parte do engenheiro de FIS 2, que é uma fórmula ou uma dica para arrancar, 

porque ficávamos ali a patinar, a mastigar o exercício e não rendia tanto...mas se calhar é ilusão porque se 

calhar avançamos com base na dica enquanto que no 1º semestre tínhamos de ser nós a chegar lá...se calhar é 

um pouco de ilusão da nossa parte...não é aquilo que nós sabemos mas aquilo que nos é dito..., mas de uma 

maneira geral funcionou até porque fiz a cadeira!” (Aluno P, 1ª inscrição em 2001, FIS1: 12 val). 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

No segundo semestre a caracterização da mediação, no caso do professor 1, já efectuada ao 

longo de Física 1 é reforçada, continuando a ser do agrado da maioria dos alunos. Há alunos 

que se adaptam muito bem a este tipo de mediação em que se fomenta o trabalho em grupo, 

concedendo autonomia e responsabilidade pela sua aprendizagem. A maior parte compreende 
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que mesmo fazendo menos problemas durante a aula, ela se torna mais produtiva, 

relativamente à qualidade das aprendizagens realizadas, fruto das discussões geradas entre 

eles. Outros alunos ficam inseguros devido a esta falta de problemas resolvidos e sentem que 

esse facto os pode vir a prejudicar: “É bom, mas devia haver mais apoio, senti que houve algumas aulas 

em que fazíamos pouco…mas sinto que se fosse a engenheira a fazer não tinha tanto valor; …sinto-me mais 

inseguro por ter menos exercícios feitos, mas os que ficaram, ficaram bem” (Aluno Q, 1ª inscrição, FIS2: 12 

val). Mas este tipo de mediação continua a não ser do agrado de todos, nomeadamente regista-

se alguma insegurança acerca do trabalho realizado pelo facto de não ter sido feito pelo 

professor: “a estratégia não é má, obrigar os alunos a trabalhar, mas pode melhorar a performance…fica 

alguma insegurança por parte dos alunos acerca daquilo que fizeram, porque, embora (a professora) passe 

para ver se chegamos lá, às vezes ficamos com duvidazinhas pequenas que acabamos por não tirar…” (Aluno 

H, 1ª inscrição na disciplina em 2000, FIS2: 11 val). 

Caracterização do Caso 1 

Este professor, ao apresentar as tarefas, dá autoridade aos alunos para trabalharem 

autonomamente, em grupo, no sentido de poderem construir as suas aprendizagens, baseados 

na sua própria experiência (categorias c1 e c2). Nas aulas TP optou por não fazer exercícios no 

quadro e obrigar todos os alunos a desenvolvê-los em grupo, ao seu ritmo (c1 e c2). O 

professor rodava pelos grupos durante a aula e dava apoios pontuais, quando sentia que já 

faziam sentido para os alunos (c3). No entanto segundo a percepção de alguns alunos, o apoio 

dado terá sido, em algumas circunstâncias, menor do que eles gostariam, fosse por ser escasso 

em frequência ou pelo facto de ser baseado em pistas e não em respostas directas (c3). A 

abordagem deste professor manteve-se ao longo do semestre nos dois tipos de aula e também 

não existiram diferenças de Física 1 para Física 2.  

Identificam-se 3 traços de mediação importantes, cada um directamente relacionado com uma 

categoria analisada: c1, “como são apresentadas as tarefas aos alunos?”: T1a - “manter as tarefas 

autênticas até os alunos encontrarem uma solução”; c2, “qual o papel dos alunos no desenvolvimento 

dessas tarefas?”: T2a - “permitir que os alunos trabalhem o mais autonomamente possível em 

busca da solução” e c3, “que tipo de suporte é dado durante a aula?”: T3a - “providenciar ajuda 

baseada em pistas, orientação e explicações apenas em momentos cruciais (quando elas já 

fazem sentido para os alunos)”.  

5.1.1.2 Caso 2  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 
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Este professor adoptou fazer questões orais aos alunos, ao mesmo tempo que ia respondendo 

às suas dúvidas, como refere: “...rodava pelos grupos, fazendo as questões e tirando dúvidas”. Os 

alunos percepcionaram bem esta abordagem: “Senti a ligação com a disciplina, o meu professor 

conseguiu fazer bem essa ligação: - já perceberam? já sabem o que têm para fazer? agora têm de pensar sobre 

isto… -, foi bom” (Aluno O, 1ª inscrição, FIS1: 16 val). Esta mediação mais direccionada, onde há 

evidências de ajuda directa a problemas concretos acerca do trabalho que os alunos tinham de 

efectuar, mereceu o seu apreço e poupou-os de fazerem o esforço adicional referido no caso1. 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

A mediação efectivada pelo professor nas aulas TP de Física 2, confirmada pelo próprio já no 

1º semestre (pois leccionava turmas TP nocturnas) e que tipicamente não alterou (segundo os 

contactos informais ao longo do segundo semestre), era de que “dava um breve apanhado sobre os 

assuntos que iam ser trabalhados na aula e propunha exercícios para eles irem fazendo; havendo dúvidas o 

exercício era feito no quadro”. Este tipo de mediação levou à obtenção de opiniões distintas por 

parte dos alunos. É bem claro no depoimento de alguns alunos a postura de “passar do 

quadro” para mais tarde tentar perceber: “Ele dizia que até ao fim da aula, tínhamos de ter feito x 

exercícios,  - quem tiver dúvidas que diga…- quando a dúvida era só de um grupo ele explicava só a esse grupo, 

se fosse geral ia para o quadro fazer; funcionávamos todos ao mesmo tempo a fazer os exercícios em grupo; 

quando via que nós estávamos ali a olhar uns para os outros, sem fazer nada, faz no quadro e a gente copia…no 

meu caderno de física eu tenho tudo o que ele faz, às vezes ele faz desenhos e eu passo tudo, para ver se depois 

percebo...mas mesmo assim torna-se difícil...” (Aluno F, 1ª inscrição, FIS2: FT). Houve mesmo alunos que 

percepcionaram o facto dos exercícios acabarem por ser feitos no quadro como 

desencorajador de fazer alguns colegas pensar: “...(o professor) dava um tempo e depois fazia no 

quadro, não deixava acabar,  a culpa pode ser dos alunos, havia alunos que estavam distraídos e a conversar, 

se calhar estavam à espera que o professor fizesse no quadro…” (Aluno V, 2ª inscrição, FIS2: 11 val). Este 

professor afirma ainda que “guardava 15 minutos no fim da aula para dar uns tópicos e uniformizar 

soluções”.  

Caracterização do Caso 2 

No L, este professor evidencia uma postura mais directiva, explicando quando os alunos têm 

dúvidas, mas mantendo-os a trabalhar activamente (c1, c2 e c3). Nas TP, a estratégia de dar 

tempo aos alunos para que tentem resolver (c1 e c2) mas em caso de dúvidas discutir a 

resolução no quadro (c3), pode funcionar para os alunos que tentam trabalhar, embora não 

potencie o abandono de uma postura passiva de alguns alunos (c2). Esta abordagem evidencia 

assim algumas diferenças entre os dois tipos de aula e é do agrado da maioria dos alunos, 
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principalmente de L. Os alunos percepcionam a concretização do trabalho, mesmo que não 

seja (completamente) realizado por eles.  

Identificam-se, nesta dimensão, como traços importantes na mediação deste professor: - nas 

aulas TP: c1, T1a (mencionado no caso 1); c2, T2b - “apenas alguns alunos trabalham 

autonomamente” e c3, T3b - “o professor providencia orientação, quando os alunos têm 

dúvidas”;  

- nas aulas L: c1, T1b – “as tarefas são simplificadas pelo professor”; c2, T2b e c3, T3b. 

5.1.1.3 Caso 5  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 

A mediação realizada por este professor foi mais centrada nele. Com este professor, os alunos 

começam as suas experiências após fazer as questões orais (refere o professor: “cada grupo só 

iniciava o seu trabalho após esta tarefa – orais – ter sido cumprida”). Este procedimento não tinha sido 

o combinado previamente, obrigando os alunos a terem uma total dependência no professor, 

embora nenhum aluno o tenha referido nas entrevistas. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Segundo este professor, a aula decorria com alguns exercícios feitos no quadro (os iniciais) e 

geralmente as tarefas de projecto eram trabalhadas no final da aula. O professor não estimulou 

muito a colaboração entre os alunos em sala de aula, preferindo interagir com a turma toda, 

como se pode constatar por alguns comentários dos seus alunos: “O engenheiro ia com muito 

ânimo e conseguia explicar muito bem e fazia os exercícios no quadro, íamos interagindo com ele, mas só 

poucos respondiam, os outros acabavam por passar; só trabalhávamos em grupo no projecto” (Aluno U, 1ª 

inscrição, FIS1: 12 val). Como outro aluno refere: “o engenheiro dizia quais eram os exercícios mais 

importantes e nós começávamos a fazer esses, se tivéssemos dúvidas chamávamos o engenheiro…andávamos 

todos compassados e ao fim de um ou mais exercícios eles eram corrigidos, ou se não houvesse tempo era dada 

a solução…no projecto do elevador trabalhávamos em grupo, depois cada um ia para o seu lugar e 

trabalhávamos individualmente o resto da aula, porque é assim que supostamente decorrem as aulas, nem nos 

ocorreu outra forma…basicamente era fazer exercícios, eram feitos por nós, individualmente, era como se 

estivéssemos em casa, só que tínhamos o engenheiro para tirar dúvidas, não era nada de especial” (Aluno A, 1ª 

inscrição, FIS1: 12 val). 

Os alunos menos rápidos acabavam por ver sistematicamente a solução do problema antes 

de ter conseguido atingir esse patamar. A acção de brainstorm que este professor promoveu 

em alguns problemas, pode ter sido o momento mais reflexivo e enriquecedor para os alunos. 

É curioso observar perspectivas muito diferentes nos alunos: um refere que eram eles, alunos, 
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a trabalhar e que só depois o professor fazia ou dava dicas; outros referem que o professor 

fazia tudo no quadro.  

Nitidamente, com esta mediação, haveria alunos que realmente conseguiam trabalhar 

(antes do problema ser explorado perante a turma ou à medida que ia sendo explorado) e 

outros não.  

Caracterização do Caso 5 

Este professor mantém a centralização da autoridade, ao provocar situações em que o 

desenvolvimento da aula depende dele (c3). Embora os alunos possam trabalhar 

colaborativamente entre si em parte da aula, muitos optam por não o fazer. Assim, apenas 

alguns alunos (os mais rápidos) conseguem interagir com o professor, tentando responder às 

suas questões e ter alguma autonomia no seu trabalho (c1 e c2). O apoio que este professor dá 

durante a aula parece estimular apenas os alunos mais rápidos que acompanham a discussão 

realizada com a turma (c2 e c3). A sua mediação é semelhante nos dois tipos de aula. 

Os traços importantes na mediação deste professor são: c1 - T1b,  c2 - T2b e c3 - T3b 

(mencionados no caso 2). 

5.1.1.4 Caso 6  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 

O professor partiu sempre do princípio que os alunos preparavam a aula de laboratório 

previamente em casa, fazendo uso das questões orais quando era necessário intervir em 

alguma dúvida dos alunos: “eles traziam o trabalho preparado e começavam a realizar os procedimentos 

enquanto eu rodava pelos grupos fazendo as questões; usava as questões simplesmente para verificar se 

estavam preparados, mas orientando de forma à dificuldade ser ultrapassada”.  

A forma como essas tarefas foram apresentadas aos alunos foi compreendida, pelo menos por 

alguns: “o objectivo (de trabalhar experiências mais simples, mas sempre de acordo com a matéria) foi 

percebido por alguns alunos, outros não, porque também há muita gente que não vai às teóricas e que nem se 

apercebem que estava a ser feito dessa maneira, mas para quem acompanha...(é bom) para perceber melhor 

aquilo” (Aluno E, 1ª inscrição, FIS1: 16 val). Relativamente ao trabalho de projecto o professor 

considera que teve resultados muito positivos: “aí 90% dos alunos perceberam o objectivo e 

conseguiram realizar com sucesso e até com mais destreza do que os outros (trabalhos)”. 
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Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

A mediação do professor envolveu discussão com a turma acerca de cada problema, antes dos 

alunos iniciarem a sua resolução. No entanto, segundo o professor, apenas os objectivos dos 

problemas eram discutidos: “discutia os objectivos de cada problema com toda a turma e depois os alunos 

tentavam resolver por eles”. Em geral, esta abordagem poderá permitir aos alunos ter ajuda na 

interpretação do problema, mas não nos caminhos a seguir para a sua resolução. Diz ainda 

que “em caso de dúvida geral ou dúvidas muito pertinentes, ia para o quadro”.  

Nesta mediação, embora haja um esforço no sentido de serem os alunos a trabalhar, o 

professor acaba por sentir necessidade de dar apoio mais direccionado.  

Caracterização do Caso 6 

No laboratório, este professor dá autoridade aos alunos, ao responsabilizá-los na tarefa de 

preparar as aulas (c1 e c2). O apoio dado pelo professor surge quando os alunos sentem as 

dificuldades, orientando-os através de questões paralelas para os ajudar a ultrapassá-las (c3). A 

nível da TP, ao discutir cada problema com os alunos antes de começarem a resolver, centra 

em si o arranque das discussões (c1), mas permite que depois os alunos trabalhem 

autonomamente (c2). A mediação efectuada por este professor evidencia algumas diferenças 

entre os dois tipos de aula.  

Os traços importantes na mediação deste professor (já mencionados nos casos anteriores) são: 

No L: T1a, T2a e T3a. Na TP identificam-se evidências do T1b, T2a e T3b. 

5.1.1.5 Caso 7  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 

Este professor fazia uma introdução ao problema experimental que os alunos tinham de 

realizar, colocando primeiro todos os grupos a trabalhar e depois à medida que ia colocando 

as questões a cada grupo, não deixava de ir esclarecendo as dúvidas dos outros alunos 

simultaneamente, para que todos fossem trabalhando (“enquanto fazia questões orais a um grupo os 

outros grupos com os trabalhos em progresso iam chamando para algum esclarecimento”, refere o 

professor). Esta abordagem agradou bastante aos alunos, como se pode perceber do 

comentário deste aluno: “Melhor do que no ano passado... este professor já nos explicou muito mais como 

faríamos e já ajudou muito mais” (Aluno M, 2ª inscrição, FIS1: 12 val).  

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 
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Embora trabalhando colaborativamente durante a aula, neste caso, o professor só envolvia os 

alunos em trabalho real depois do problema ter sido dissecado perante a turma, com a sua 

ajuda: “antes de iniciar cada tarefa colocava algumas questões à turma na tentativa de criar um caminho em 

direcção à solução, depois terminavam por eles”. O professor refere ainda que “o apoio era geralmente 

dado no quadro, raramente a cada grupo individualmente”, o que poderá indicar pouca autonomia dos 

alunos. 

Os alunos eram assim guiados pelo professor e não tinham oportunidade de superar 

algumas dificuldades naturais que encontrariam se estivessem a trabalhar autonomamente. À 

primeira vista esta abordagem do “apoio e autoridade dada aos alunos” pode ser visto pelos 

alunos como proveitoso, uma vez que conseguem desta forma produzir mais trabalho durante 

a aula, mas provavelmente esse conhecimento não se torna operativo (Astolfi, 1992). Poderá 

sê-lo para os alunos que participem nessas discussões iniciais com o professor e nos debates 

com os colegas de forma a conseguirem reconstruir os seus conhecimentos e desenvolver 

competências interpretando e interagindo com os colegas. No entanto, não parece plausível 

que isto tenha acontecido para a maioria dos alunos, porque não havia tempo suficiente para 

todos conseguirem completar o seu raciocínio antes da solução ou o caminho a seguir 

(usualmente desenvolvido apenas por alguns) ser indicado. 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

No segundo semestre, a mediação durante a aula, que segundo o professor tinha sido pensada 

no sentido de os levar a participar, indicia pelo próprio comentário que faz, que isso nem 

sempre terá sido conseguido: “Indicava no início da aula quais seriam os problemas que se iam tratar, 

assim quem acabasse podia passar ao próximo; no 1º normalmente até era eu que indicava o caminho, depois 

nos seguintes fazia uma discussão com a turma acerca das sugestões para resolver cada problema e 

normalmente eram sempre os mesmos a responder”. Os alunos reconhecem que existia interacção e 

discussão, mas com a turma toda, o que aliás já acontecia no 1º semestre com este professor: 
“não temos funcionado em grupo, tem funcionado como um grupo único, talvez por irmos poucos; o professor 

ajuda-nos mais, não estamos a trabalhar tão autonomamente…talvez também porque não estamos tão a par da 

matéria…” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS2: SM). 

Caracterização do Caso 7 

À semelhança do professor 2, o apoio dado foi no sentido de ultrapassar as dificuldades 

iniciais dos alunos (c1). Este professor dava autoridade aos alunos apenas após interpretar os 

problemas com eles, ultrapassando as dificuldades naturais antes delas aparecerem (pelo 

menos para a maioria dos alunos) (c2). Constata-se que apenas alguns alunos participam 
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nestas discussões e portanto os restantes acabam por ficar reduzidos a um papel pouco activo 

(c2). Há referências ao suporte dado ser baseado em explicações, nomeadamente nos 

primeiros problemas ou quando os alunos tinham dúvidas (c3). Não são evidentes diferenças 

na mediação deste professor nem a nível do tipo de aula, nem da disciplina. 

Os traços importantes na mediação deste professor (já mencionados nos casos anteriores) são: 

T1b, T2b e T3b.  

5.1.1.6 Caso 8  

Caso 1 (Física 1): Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Este professor apenas colaborou na intervenção didáctica durante um semestre e iniciou as 

suas aulas algumas semanas mais tarde, em virtude do surgimento das turmas de alunos da 2ª 

fase, tendo um número menor de aulas que os restantes professores. A sua mediação foi mais 

baseada em transmissão de informação, apenas com alguns momentos de interacção com os 

alunos. Dessa forma a maioria das tarefas tornaram-se rotineiras, uma vez que o professor 

explicava como se resolvia, como refere um aluno: “…se nós tivéssemos uma dúvida, não nos fazia 

pensar, dava a resolução e nós víamos, assim já nos estava a tirar a necessidade de pensar, já estava ali, 

pronto...” (Aluno G, 1ª inscrição, FIS1: 13 val). O professor confirmou que “na maioria dos problemas, 

apenas alguns alunos participavam nas discussões, por falta de tempo” e portanto não era dado espaço 

para os alunos poderem interagir com os colegas, sendo a resolução apresentada antes da 

maioria dos alunos conseguir completá-la autonomamente, como fica claro no comentário 

deste aluno: “…dava tempo, mas não era muito e portanto como depois dava a resolução, a tendência é 

passar e dizer este já está...mas nunca fica feito; em relação à quantidade, resolvia muitos, mas se calhar não 

era a melhor maneira” (Aluno I, 1ª inscrição, FIS1: 6 val). A maioria dos alunos ficava simplesmente à 

espera de passar a resolução dos problemas, tendo os alunos entrevistados ressentido este 

facto, preferindo ter tido um papel mais activo: “não nos sentíamos muito motivados para tentar fazer 

porque depois já sabíamos que ia ser passado, ficávamos sempre à espera para passar” (Aluno L, 1ª inscrição, 

FIS1: 12 val). 

Caracterização do Caso 8 

Este professor tem uma mediação em que a autoridade permitida aos alunos é bastante 

reduzida (c2). O professor dava apoio para a resolução dos problemas antes da maioria dos 

alunos conseguir resolver as situações (c1 e c3). Grande parte dos alunos adoptaram uma 

postura passiva (c2). 
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Os traços importantes na mediação deste professor (já mencionados nos casos anteriores) são: 

T1b, T2b e T3b. 

5.1.1.7 Caso 9 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Este professor teve também a particularidade de participar pela primeira vez na intervenção 

didáctica. Não estava habituado a mediar a sala de aula como um ambiente de aprendizagem 

social, e fez um esforço para que os alunos trabalhassem autonomamente, como explica: 
“primeiro falava sobre a matéria de que íamos fazer exercícios – breve resumo porque não havia tempo para 

mais – e depois deixava-os trabalhar ao ritmo deles; ia saltando de grupo em grupo tentando ajudá-los; 

esporadicamente quando via que não resolviam sozinhos, pedia para pararem todos, perguntava se algum 

grupo tinha conseguido resolver, se não eu resolvia no quadro”. Mas, segundo os alunos, embora o 

professor estimulasse o seu trabalho autónomo, não insistiu muito no trabalho em grupo e isso 

poderá ter desmotivado alguns alunos: “ele obriga-nos a fazer os exercícios todos, só que a aula é muito 

aborrecida; o engenheiro não estimula, também a turma é muito pequena (agora só estamos 5...), o que devia 

ajudar, mas não… o engenheiro até se esforça... mas não gosto ... não sei, é muito aborrecido, eu sou sincera, 

só vou para não ter falta.” (Aluno J, 1ª inscrição, FIS2: 10 val.), ou fazê-los sentir-se perdidos: “…senti 

muita falta de ter problemas resolvidos; sinto que tenho dificuldade; sentia-me muito perdido nas aulas, não me 

ajudaram em nada; é bom trabalharmos sozinhos, mas havia alturas em não conseguíamos chegar ao resultado 

do professor e ficávamos sem perceber onde estava mal” (Aluno U, 1ª inscrição, FIS2: 11 val). 

Caracterização do Caso 9 

Embora o professor trabalhe inicialmente com a turma no sentido de os ajudar a perceber 

sobre o que vão trabalhar, depois dá-lhes autoridade para trabalharem os problemas 

autonomamente no lugar (c1 e c2), porém não estimula (segundo a percepção dos alunos) que o 

façam em grupos de discussão (c2). O apoio que este professor fornece é complementado no 

quadro, esporadicamente, em caso de dúvidas generalizadas (c3). 

Os traços importantes na mediação deste professor (já mencionados nos casos anteriores) são: 

T1a, T2a e T3b. 
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5.1.1.8 Comparação entre a mediação dos vários professores na dimensão 

DMAA (Apoio e autoridade dado aos alunos) 

Percepção dos alunos 

A percepção dos alunos foi sendo obtida através da análise dos pontos anteriores ao recolher 

os seus testemunhos directos. No entanto em FIS 2 foi introduzida uma questão adicional 

(acerca da turma que tinham frequentado) no questionário anónimo QEAME (Tabela 3.19), 

permitindo inferir por outra via a sua opinião acerca da mediação praticada. Apresenta-se de 

seguida na Figura 5.1 os resultados obtidos para cada caso. A indicação da percentagem de 

respostas dos alunos indica o número de alunos que respondeu relativamente a cada professor 

(tomando por base os alunos que frequentaram a disciplina). 

Resultados do QEAME FIS 2 06/07 por Caso 
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Figura 5.1 Distribuição dos resultados do QEAME por professor em FIS 2 06/07 

 

Nesta análise pode-se constatar que o professor 1 apresenta valores idênticos ou 

superiores aos outros professores: professor 1 e 7 apresentam valores idênticos nos “esforços 

deliberados no sentido do bom ensino” e o professor 1 apresenta valores superiores em 

“avaliação permanente” e “interacção permanente”. Estes dados estão de acordo com o tinha 

sido já analisado, demonstrando uma boa percepção dos alunos face ao envolvimento criado 

na disciplina, nomeadamente no que respeita ao acompanhamento que estes professores 

deram nos TPC’s. Relativamente aos “objectivos e padrões claros bem definidos”, embora os 

resultados obtidos não sejam altos (mais notório no professor 9), eles evidenciam 
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provavelmente a insegurança na realização do trabalho de projecto, que como referiram 

alguns alunos, de início não tinham percebido o que se pretendia, o que pôde levar a uma 

desmotivação imediata em relação à tarefa e mesmo no envolvimento na disciplina. 

Estes dados poderão evidenciar que o tipo de mediação pedida nesta disciplina 

(fomentando trabalho autónomo dos alunos e aprendizagem pelos pares) pode não ser 

imediata de operacionalizar em sala de aula, como alguns autores referem (Felder, et al., 

2000; Lopes, et al., 2008a). A mediação, para se tornar eficaz, deve levar em linha de conta 

vários factores simultaneamente, devendo o professor estar atento a sinais de vários tipos: se 

os alunos estão envolvidos na tarefa, se estão a compreender o que têm de fazer e 

essencialmente se ela foi apresentada de tal forma que o aluno perceba a sua razão de ser. A 

insegurança evidenciada por alguns alunos no caso 1 pode ser agravada, caso o professor não 

tome esses cuidados, como demonstra o comentário de um aluno U do professor 9. 

Cruzamento de dados 

De seguida, apresenta-se o resumo da caracterização da mediação em cada um dos casos, de 

acordo com as categorias de análise para a dimensão considerada, respectivamente para L em 

FIS 1, TP em FIS 1 e TP em FIS 2, nas Tabela 5.3, Tabela 5.4 e Tabela 5.5. 

 
Tabela 5.3 Análise da mediação dos professores na dimensão DMAA nas aulas L em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

DMAA-c1: Como são apresentadas as 
tarefas aos alunos? 
i) é explicado o que se pretende com cada 
problema?  
ii) é explicado o caminho a seguir? 
iii) são resolvidas algumas tarefas como 
exemplo?  
iv) existe ordenação na realização das 
tarefas? 
 
T1a – autênticas / T1b - simplificadas 

i) em 
geral, não 
ii) não 
iii) só no 
início do 
semestre 
iv) não 
 
 
 
T1a 

i) sim 
ii) quando 
solicitado 
iii) só no início 
do semestre 
iv) não 
 
 
 
 
T1b 

i) sim, em 
algumas tarefas  
ii) sim 
iii) só no início 
do semestre  
iv) sim, primeiro 
as orais 
 
 
 
T1b 

i) em 
geral, não  
ii) não 
iii) só no 
início do 
semestre 
iv) não 
 
 
 
T1a 

i) sim 
ii) quando 
solicitado 
iii) só no início 
do semestre 
iv) não 
 
 
 
 
T1b 

DMAA-c2: Qual é o papel dos alunos 
no desenvolvimento dessas tarefas? 
i) trabalham autonomamente  
ii) existe sincronismo entre os grupos? 
iii) é dado tempo aos alunos para 
resolverem os problemas? 
 
 
T2a – autónomo / T2b - dependente 

i) sim 
ii) não 
iii) sim 
 
 
 
 
 
T2a 

i) sim, 
chamando 
quando precisam 
de algum 
esclarecimento 
ii) não 
iii) sim 
 
T2b 

i) só depois do 
professor fazer as 
orais ao grupo 
ii) não 
iii) acabavam por 
ficar com pouco 
tempo. 
 
T2b 

i) sim 
ii) não 
iii) sim 
 
 
 
 
 
T2a 

i) sim, chamando 
quando precisam 
de algum 
esclarecimento 
ii) não 
iii) sim 
 
 
T2b 

DMAA-c3: Que tipo de suporte é dado 
durante a aula? 
i) há a resolução de exercícios no quadro? 
ii) discussões para toda a turma/ em cada 
grupo/ individuais 
iii) o professor explica quando surgem 
dúvidas/ antes de surgirem as dúvidas 
iv) pistas/ caminho/ solução 
 
T3a – pistas / T3b – explicações gerais 

i) - 
ii) em cada 
grupo 
iii) quando 
surgem 
dúvidas 
iv) pistas  
 
 
T3a 

i) - 
ii) - 
iii) quando 
surgem dúvidas 
iv) pistas/ 
caminho 
 
 
 
T3b 

i) - 
ii) em cada grupo 
iii) antes 
iv) -  
 
 
 
 
 
T3b 

i) - 
ii) em cada 
grupo 
iii) quando 
surgem 
dúvidas  
iv) pistas  
 
 
T3a 

i) - 
ii) em cada grupo 
iii) antes ou 
quando surgem 
dúvidas 
iv) pistas/ 
caminho 
 
 
T3b 
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Tabela 5.4 Análise da mediação dos professores na dimensão DMAA nas aulas TP em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 
DMAA-c1: Como são apresentadas as 
tarefas aos alunos? 
i) é explicado o que se pretende com cada 
problema? 
ii) é explicado o caminho a seguir? 
iii) são resolvidas algumas tarefas como 
exemplo? 
iv) existe ordenação na realização das tarefas? 
 
T1a – autênticas / T1b - simplificadas 

i) em 
geral, não 
ii) não 
iii) não 
iv) sim, 
começam 
pelo 
projecto 
 
T1a 

i) - 
ii) - 
iii) sim, cerca 
de metade dos 
problemas (os 
iniciais)   
iv) sim, 
projecto no fim 
 
T1b 

i) sim 
ii) não 
iii) não 
iv) variava 
 
 
 
 
 
T1b 

 
i) sim 
ii) sim  
iii) em geral 
sim  
iv) – 
 
 
 
T1b 

 
i) - 
ii) sim 
iii) sim, 
todos 
iv) – 
 
 
 
T1b 

DMAA-c2: Qual é o papel dos alunos no 
desenvolvimento dessas tarefas? 
i) trabalham autonomamente  
ii) existe sincronismo entre os grupos? 
iii) é dado tempo aos alunos para resolverem os 
problemas? 
 
 
T2a – autónomo / T2b - dependente 

i) sim 
ii) não 
iii) sim 
 
 
 
 
 
T2a 

i) pouco 
ii) sim 
iii) pouco 
 
 
 
 
 
T2b 

i) sim 
ii) sim 
iii) sim, após a 
discussão geral os 
alunos tentavam 
resolver os 
problemas. 
 
T2a 

i) pouco 
ii) sim 
iii) sim, os 
alunos 
terminavam os 
problemas por 
eles 
 
T2b 

i) não 
ii) sim 
iii) não 
 
 
 
 
 
T2b 

DMAA-c3: Que tipo de suporte é dado 
durante a aula? 
i) há a resolução de exercícios no quadro? 
ii) discussões para toda a turma/ em cada 
grupo/ individuais 
iii) o professor explica quando surgem dúvidas/ 
antes de surgirem as dúvidas 
iv) pistas/ caminho/ solução 
 
T3a – pistas / T3b – explicações gerais 

i) não 
ii) em 
cada grupo 
iii) quando 
surgem as 
dúvidas 
iv) pistas 
 
T3a 

i) sim 
ii) para a turma 
iii) antes 
iv) caminho 
/solução 
 
 
 
T3b 

i) sim 
i) variado 
iii) variado 
iv) variado 
 
 
 
 
T3b 

i) sim 
ii) toda a turma 
iii) antes 
iv) caminho/ 
solução 
 
 
 
T3b 

i) sim 
ii) toda a 
turma 
iii) antes  
iv) 
solução 
 
 
T3b 

 

 

Tabela 5.5 Análise da mediação dos professores na dimensão DMA1 nas aulas TP em FIS 2, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 7 Caso 9 
DMAA-c1: Como são apresentadas as 
tarefas aos alunos? 
i) é explicado o que se pretende com cada 
problema? 
ii) é explicado o caminho a seguir? 
iii) são resolvidas algumas tarefas como 
exemplo? 
iv) existe ordenação na realização das 
tarefas? 
 
 
 
 
T1a – autênticas / T1b - simplificadas 

i) não 
ii) não 
iii) não 
iv) o professor 
propõe alguns 
dos exercícios 
e pede para 
iniciarem pela 
discussão do 
problema 
 
 
 
T1a 

i) não 
ii) não  
iii) não 
iv) sim, no início 
da aula o professor 
faz um resumo 
teórico sobre o que 
vai ser trabalhado e 
propõe alguns dos 
exercícios; no final 
tenta uniformizar a 
correcção  
 
T1a 

i) sim 
ii) sim, no primeiro. 
iii) em geral não  
iv) no inicio da aula o 
professor indica os 
problemas que vão 
tratar 
 
 
 
 
 
 
T1b 

i) não 
ii) não 
iii) não 
iv) no início da aula 
o professor faz um 
resumo teórico 
sobre o que vai ser 
trabalhado 
 
 
 
 
 
T1a 

DMAA-c2: Qual é o papel dos alunos no 
desenvolvimento dessas tarefas? 
i) trabalham autonomamente  
ii) existe sincronismo entre os grupos? 
iii) é dado tempo aos alunos para 
resolverem os problemas? 
 
T2a – autónomo / T2b - dependente 

i) sim 
ii) não 
iii) sim 
 
 
 
 
T2a 

i) alguns 
ii) sim, em geral 
iii) sim 
 
 
 
 
T2b 

i) alguns 
ii) não 
obrigatoriamente 
iii) sim 
 
 
 
T2b 

i) sim 
ii) não 
iii) sim 
 
 
 
 
T2a 

DMAA-c3: Que tipo de suporte é dado 
durante a aula? 
i) há a resolução de exercícios no quadro? 
ii) discussões para toda a turma/ em cada 
grupo/ individuais 
iii) o professor explica quando surgem 
dúvidas/ antes de surgirem as dúvidas 
iv) pistas/ caminho/ solução 
 
T3a – pistas / T3b – explicações gerais 

i) não 
ii) em cada 
grupo 
iii) quando 
surgem as 
dúvidas 
iv) pistas 
 
 
T3a 

i) sim 
ii) variadas  
iii) - 
iv) pistas/ solução 
 
 
 
 
 
T3b 

i) sim 
ii) geralmente para a 
turma  
iii) variado 
iv) variado 
 
 
 
 
T3b 

i) sim 
ii) variadas 
iii) quando surgem 
as dúvidas  
iv) pistas/ solução 
 
 
 
 
T3b 
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Mediante a identificação dos traços de mediação de cada professor nesta dimensão 

podemos agora classificar a sua mediação: 

Caso 1: o professor tenta manter as tarefas autênticas, envolvendo os alunos em trabalho 

autónomo durante toda a aula, tentando fornecer pistas em momentos cruciais, quando já 

fazem sentido para os alunos. 

Caso 2: este professor evidencia alguma diferença entre os dois tipos de aula analisados; 

tenta manter as tarefas autênticas de uma forma mais incisiva na TP, permitindo menos 

autonomia, uma vez que ajuda sempre que os alunos têm dúvidas, dando explicações gerais. 

Caso 5: o professor centra a aula nele, evidenciando que o trabalho dos alunos fica 

dependente dele e das explicações que vai efectuando (embora em interacção com os alunos), 

à medida que vai discutindo e simplificando os problemas. 

Caso 6: este professor tem uma postura visivelmente diferente no L e na TP; no L mantém 

as tarefas mais autênticas, fomentando o trabalho autónomo dos alunos e fornecendo apenas 

pistas quando os alunos têm dúvidas; na TP há indícios de ajuda mais directiva quando os 

alunos têm dúvidas. 

Caso 7: embora faça um esforço por envolver os alunos a trabalhar, acaba por dar muito 

apoio direccionado, o que provoca que as tarefas sejam simplificadas e que o trabalho dos 

alunos acabe por não ser autónomo. 

Caso 8: este professor mantém-se o centro da aula, envolvendo pouco os alunos em 

trabalho autónomo, simplificando e dando explicações antes da grande maioria ter tido 

oportunidade de realizar as tarefas. 

Caso 9: este professor tentou manter as tarefas autênticas e a autonomia dos alunos, mas 

sentiu-se obrigado a acabar por resolver algumas tarefas no quadro, quando os alunos não 

avançavam. 

Como já tinha sido referido, não há indícios na literatura que apontem para que a 

mediação de um professor seja dependente do tipo de aula ou da disciplina em causa. 

Analisando os resultados dos casos 1, 5, 6 e 7 no que respeita à sua mediação entre as aulas L 

e TP (no mesmo semestre), podemos constatar que a grande maioria mostra as mesmas 

características nos dois tipos de aula (sendo o caso 6 o único em que se detectaram diferenças 

de relevo). No entanto os alunos percepcionam de forma diferente uma abordagem de 

“autoridade dada aos alunos” nos dois tipos de aula (conforme foi visto nos casos 1, 2, 7). O 

facto de nestes três casos se ter observado que os alunos apreciam mais esta característica nas 

aulas TP do que nas aulas L, em que preferem ser mais guiados pelo professor, poderá indicar 

que uma mesma mediação poderá ter níveis de sucesso variado mas será necessário avaliar os 
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restantes resultados obtidos para inferir se este facto se deve apenas à percepção dos alunos 

no momento. 

Relativamente às duas disciplinas analisadas (nas aulas TP), nos dois professores comuns 

(1 e 7), não se verificaram diferenças de mediação com a disciplina leccionada. O professor 1 

manteve a sua abordagem e o professor 7 reforçou a ideia de levar os alunos a participar na 

aula, embora continue a estimulá-lo em interacção com toda a turma, levando a que apenas 

alguns alunos tirem partido dessa abordagem. 

5.1.1.9 Síntese de resultados na dimensão DMAA (Apoio e autoridade dado aos 

alunos) 

Desta análise e triangulação entre os testemunhos dos alunos e professores, fica claro que os 

alunos reagem de maneiras muito diferentes a cada tipo de mediação que seja desenvolvida 

pelo professor. Os dois tipos de mediação mais opostas estão presentes no caso 1 e caso 8. Os 

alunos são unânimes em afirmar (em qualquer um dos casos analisados) que não gostam de 

ter um papel passivo na aula, embora nem todos concordem com total autonomia e 

responsabilização, principalmente no laboratório.  

Embora a maior parte dos alunos goste da mediação efectivada pelo professor 1, muitos 

sentem insegurança por ficarem poucos problemas “feitos”. No entanto, reconhecem um 

sentimento de trabalho realmente produzido por eles. A resistência em terem de ser eles a 

ultrapassar as dificuldades é evidente, resultado da mentalidade e da perspectivação apenas 

dos resultados imediatos (motivação extrínseca). 

Foi encontrado um caso que evidenciava alguma diferença nesta dimensão nos dois tipos 

de aula (6). 

Identificam-se três traços importantes de mediação nesta dimensão, cada um ligado a uma 

das categorias analisadas, com diferentes níveis de intervenção:  

• c1, “como são apresentadas as tarefas aos alunos?”:   
T1a - “manter as tarefas autênticas até os alunos encontrarem uma solução”,  ou T1b - 

“as tarefas são simplificadas pelo professor”  

• c2, “qual o papel dos alunos no desenvolvimento dessas tarefas?”: 
T2a - “permitir que os alunos trabalhem o mais autonomamente possível em busca da 

solução” ou T2b - “apenas alguns alunos trabalham autonomamente” 

• c3, “que tipo de suporte é dado durante a aula?”: 
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T3a - “providenciar ajuda baseada em pistas, orientação e explicações apenas em 

momentos cruciais (quando elas já fazem sentido para os alunos)” ou T3b - “o professor 

dá explicações gerais quando os alunos têm dúvidas” 

5.1.2 Dimensão DMEF: Tipo de envolvimento fomentado 

A prática dos professores em sala de aula foi desenhada para tentar envolver os alunos nas 

aprendizagens, promovendo as actividades de tal forma que propiciassem discussão e trabalho 

colaborativo entre os alunos. Para levar a cabo este envolvimento, a mediação efectiva do 

professor em sala de aula, contempla inúmeros aspectos a que o professor deve estar atento, 

nomeadamente o estímulo à participação de todos os alunos, incentivo ao respeito pelos 

colegas, desenvolvimento das competências sociais e monitorização das actividades. É 

importante que os alunos percepcionem que a avaliação formativa a que vão ficar sujeitas as 

tarefas propostas ao longo do ano, representa uma forma de poderem ir melhorando as suas 

aprendizagens. A mediação do professor, ao ir clarificando esses objectivos e envolvendo os 

alunos na sua prossecução, ajuda-os a perceber melhor o alcance de metas a longo prazo e 

desenvolver a motivação intrínseca. A análise dos dados relativamente a esta dimensão é feita 

através de perguntas que direccionaram a análise focando-a em aspectos referidos na coluna 

da direita da Tabela 5.6. 

 
Tabela 5.6 Identificação das categorias e respectivo foco de análise da dimensão DMEF – Tipo de envolvimento 

fomentado 

Categorias  Foco de análise 
DMEF-c1: Qual o papel da organização da 
sala de aula no envolvimento dos alunos nas 
tarefas?  

i) trabalho em grupo/individual/com o colega do lado 
ii) organização espacial 

DMEF-c2: Como é que o professor envolve os 
alunos nas discussões colaborativas? 

i) os alunos envolvem-se nas discussões 
ii) os alunos ajudam os colegas? 
iii) os alunos envolvem-se em trabalho colaborativo com os colegas? 

DMEF-c3: Qual o papel da avaliação formativa no envolvimento dos alunos nas tarefas? 

 

Sendo os dados analisados comuns aos da análise na dimensão anterior, apresenta-se a 

caracterização dos casos suportada nos excertos já apresentados, complementados por outros, 

específicos desta dimensão e que ainda não tenham sido referidos.  

5.1.2.1 Caso 1  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 

Os alunos não se envolveram muito nas discussões, mas acabaram por colaborar com os 

colegas, conseguindo em geral resolver as tarefas. O envolvimento no projecto final foi mais 
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marcado, notando-se já trabalho colaborativo, conseguindo alguns alunos acabar antes do 

prazo. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

A principal preocupação não foi o número de exercícios que os alunos faziam, mas sim o que 

eles conseguissem fazer baseados no seu esforço ao envolver-se em grupos de discussão 

durante a aula, juntando mesas, ou virando-se para trás, trabalhando nos seus grupos de 

projecto (tipicamente de 4-5 elementos). Houve alunos que se adaptaram muito bem a este 

tipo de mediação em que se fomentou o trabalho em grupo, concedendo autonomia e 

responsabilidade pela sua aprendizagem, como mostram alguns alunos: “o meu grupo funcionava 

muito bem, ajudávamo-nos bastante uns aos outros, às vezes havia alguns que não estavam a perceber e um 

começava a explicar, e outro completava, funcionou muito bem” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS1: 13 val);  
“O grupo torna a aula mais barulhenta, a engenheira tem de andar sempre de um lado para o outro a tentar 

pôr ordem, mas torna a aula um estudo (como se estivéssemos em casa) e por isso torna as aulas produtivas” 

(Aluno N, 2ª inscrição, FIS1: 13 val). 

Embora outros alunos (encontrados em menor número) prefeririam trabalhar de outra 

forma, mais próxima do tradicional, mas mesmo assim deixaram transparecer que a 

aprendizagem colaborativa fomentada na aula acabou por funcionar numa entreajuda: “o facto 

do grupo ser autónomo era muito mau…o nosso grupo era sui generis…se soubéssemos começávamos a fazer, 

mas se não estivéssemos a ver… enquanto discute e não discute…falávamos de outra coisa, enquanto estavam à 

espera da professora, dispersava…os alunos são um bocado preguiçosos, mas os professores têm de fazer o 

papel deles e chamá-los à atenção!... havia ajuda entre nós: as colegas que nunca tinham tido física acabaram 

por passar e eu fiquei muito contente, eu motivei-as bastante para não desistirem … o que melhoraria era 

grupos mais pequenos em que as pessoas se dessem bem, não deviam ser feitos na 1ª aula, quanto mais 

elementos mais se divaga...” (Aluno S, 1ª inscrição, FIS1: 12 val).  

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Segundo o professor, a maior parte dos alunos envolvia-se colaborativamente na discussão do 

problema aberto (que marcava o início da aula) e utilizavam até mais tempo do que estava 

previsto: “por vezes era necessário chamar a atenção para avançarem”. O envolvimento criado 

manteve as características do semestre anterior, havendo alunos que tendo tido mediações 

diferentes no 1º semestre, notam positivamente a diferença: “O trabalho de grupo já puxava mais 

por nós, mesmo quando estávamos mais distraídos…e depois os outros acabavam e nós pedíamos para eles 

explicarem e vice-versa, outras vezes havia 2 grupos dentro do nosso grupo e competíamos…” (Aluno O, 1ª 

inscrição, FIS2: 13 val). 

Este professor incentivou sempre os alunos a participarem nas discussões nas aulas, e nas 

tarefas que iam sendo propostas, o que pode ter contribuído para uma boa parte dos alunos se 



206 

ir empenhando no acompanhamento dos TPC’s ou desenvolvimento do projecto (feito 

directamente no moodle), tentando fazê-los evoluir progressivamente. Mas o nível de 

empenho e o papel que os alunos assumiram no desenvolvimento nesta tarefa não foi idêntico 

em todos os grupos: “houve grupos que chegaram a enviar mais de 4 versões, mas também houve outros 

que se atrasaram na entrega das versões intermédias”. Houve no entanto alunos para quem esse 

acompanhamento terá funcionado muito positivamente: “O facto de ser planeado e faseado, e 

comentado pelo professor, achei que resultou melhor, nem me atrapalhou em relação às outras cadeiras porque 

pudemos ir fazendo com tempo” (Aluno T, 4ª inscrição, FIS2: 12 val).   

Caracterização do Caso 1 

Este professor organizou espacialmente a sala para funcionar sempre em trabalho de grupo do 

princípio ao fim da aula (c1). As discussões colaborativas envolveram os alunos que 

colaboraram bem com os colegas, notando-se a existência salutar de aprendizagem social (c2). 

Encontraram-se esforços do professor no sentido de clarificar a intenção da avaliação 

formativa a que os alunos estavam sujeitos ao longo do semestre (c3). Nesta dimensão este 

professor evidencia alguma diferença entre o tipo de aula leccionada: nas aulas de laboratório, 

os alunos não se envolveram tanto, exceptuando no trabalho de projecto. 

Identificam-se três traços importantes de mediação nesta dimensão nas aulas TP, cada um 

ligado com uma das categorias identificadas: c1, T4a - “organizar a aula de forma a fomentar 

o trabalho em grupo”, c2, T5a - “fomentar a aprendizagem social, envolvendo os alunos em 

real trabalho colaborativo” e c3, T6a - “clarificar os objectivos de avaliação formativa, 

ajudando os alunos a perceber as suas vantagens”. Nas aulas L foi identificado o T4a, T5a e 

T6b – “os objectivos da avaliação formativa não foram claros para os alunos, o que não os 

ajudou a perceber as suas vantagens”. 

5.1.2.2 Caso 2  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 

Como se pôde inferir através dos excertos já apresentados, este professor conseguiu um bom 

envolvimento dos alunos nas aulas laboratoriais. 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Há alunos que se revêem melhor no tipo de abordagem seguido por este professor, embora 

indiciando menos interacção entre colegas (como demonstra este comentário, comparando 

com o professor 1 do 1º semestre): “a minha colega que não tinha tido física agora está mais atenta ao 
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que o professor diz, já me pede menos ajuda, chama mais o professor e se calhar ela acaba por trabalhar mais 

do que antes” (Aluno S, 1ª inscrição, FIS2: 13 val).  

Quanto ao trabalho de projecto, embora os alunos tenham considerado interessante, não 

conseguiu motivar parte dos alunos para a disciplina em si, nem para o envolvimento com os 

colegas, como se pode deduzir do comentário deste aluno: “fiz sozinho, o professor ajudou, tirei 

umas dúvidas e acabei por fazer; o grupo não se interessava, estavam aqui por passeio, iam pouco às aulas, até 

que chegou a um ponto que tive de fazer sozinho; mas gostei, ajudou-me e bastante a acompanhar a matéria ao 

longo do ano, aquela matéria já está estudada” (Aluno V, 2ª inscrição, FIS2: 11 val). 

Caracterização do Caso 2 

Este professor embora solicitasse que os alunos trabalhassem em grupo, também 

proporcionava momentos em que a turma funcionava como grupo único, discutindo todos 

juntos, ou dando explicações para todos. Notaram-se algumas diferenças a nível do 

envolvimento nos dois tipos de aula: no L demonstra um bom envolvimento dos alunos; na 

TP detectaram-se alguns casos em que os alunos não se envolveram ou em que colaboravam 

menos com os colegas (embora neste caso se tratem de componentes de duas disciplinas 

leccionadas em semestres diferentes). 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, alguns já mencionados para o caso 1. Nas aulas TP: c1, T4a, c2, T5b - “os alunos 

colaboram pouco entre si” e c3, T6b. No L: T4a, T5a e T6a. 

5.1.2.3 Caso 5  

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (L) 

Este professor refere que “houve alunos que não ficaram muito motivados, e que seria necessário mais 

tempo para que pudessem fazer mais dentro da aula”, denotando pouco envolvimento. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

O próprio professor confirma que nas interacções que promovia com a turma “apenas alguns 

alunos respondiam”, referindo “pouco envolvimento na aula”. Dos comentários que os alunos 

fizeram, foi perceptível que alguns alunos se envolviam em algumas discussões livres entre 

eles: “tentávamos fazer por nós, embora às vezes a discussão levasse alguns alunos a ter ideias diferentes, era 

bom analisar os diferentes pontos de vista” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val), embora nem todos o 

percepcionassem da mesma forma: “nós não participávamos muito porque o engenheiro fazia os 

exercícios todos no quadro, só perguntava oralmente, mas acabava por fazer quase todos no quadro; só 

trabalhávamos em grupo para o projecto, ele dava-nos um tempo para fazer e pronto” (Aluno J, 1ª inscrição, 
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FIS1: 12 val). Em todo o caso, o professor percepcionou que na turma havia espírito de equipa 

mas que só terá sido potenciado nas tarefas de projecto: “funcionavam muito bem em grupo, eram 

muito unidos e acho que isso ajudou”. 

Caracterização do Caso 5 

Este professor promoveu uma organização da sala na TP para funcionar como um grupo único 

(c1), sendo as discussões participadas sempre pelos alunos mais rápidos, não promovendo o 

envolvimento de todos (c2). No L, as discussões deram-se no seio de cada grupo com o 

professor, numa fase estanque do resto da aula (c3).  

Não se observam diferenças no envolvimento geral dos alunos nos dois tipos de aula. 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, alguns já mencionados no caso anterior: c1, T4b – “a sala é organizada 

tradicionalmente, não fomentando o trabalho de grupo”, c2, T5b e c3, T6b. A única diferença 

dá-se a nível do laboratório em que se identifica T4a. 

5.1.2.4 Caso 6  

Em Física 1: Mediação nas aulas laboratoriais (L) 

Pelos dados já apresentados na secção 5.1.1.4, este professor potenciou um grande 

envolvimento dos alunos nas aulas, que colaborando com os colegas foram desenvolvendo as 

tarefas propostas com desenvoltura. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Os alunos trabalharam em grupo, mas não necessariamente nos grupos de projecto, 

agrupando-se em cada aula com os colegas do lado. Diz o professor: “notou-se entreajuda entre 

alguns grupos (mais avançados), mas basicamente trabalhavam com os colegas do lado e não propriamente em 

grupo”. 

O professor ficou com a sensação que os alunos não se envolveram no trabalho de projecto 

por não sentirem a linha condutora: “em geral gostam de coisas mais estanques, trataram o projecto 

como tarefas individuais e não como um todo; eles gostam de ser super orientados, não gostaram muito, não 

perceberam o objectivo e como tal no final não corresponderam às expectativas”. Este comentário vai de 

encontro à noção (já expressa anteriormente) dos alunos não se conseguirem envolver nas 

tarefas se não perceberem o seu objectivo, sendo portanto muito importante a mediação do 

professor no sentido de o tentar assegurar. 
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Caracterização do Caso 6 

Este professor deu espaço para que a aula TP funcionasse em trabalho de grupo, mas não 

fomentou o desenvolvimento espacial de grupos de discussão, o que na prática significou que 

eles simplesmente se juntassem com os colegas do lado (c1 e c2). Identificou-se a falta de 

percepção que os alunos tiveram acerca da avaliação formativa (c3). Este problema já não terá 

acontecido nas aulas L, em que os grupos constituem um factor assumido e em que terá 

existido um maior envolvimento (c2 e c3). Novamente, nesta dimensão, este professor 

evidencia diferenças entre os dois tipos de aula. 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores. Nas aulas TP: c1 -T4b, c2 - T5b e c3 - T6b. No 

L: T4a, T5a e T6a. 

5.1.2.5 Caso 7  

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (L) 

O professor refere que “uns alunos vinham melhor preparados do que outros”, daí advindo alguma 

diferença de envolvimento nas aulas. No trabalho de projecto, este professor considera que foi 

motivador “mesmo para os grupos com alunos fracos” e que isso teve impacte e reforço positivo na 

sua aprendizagem. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

A aula era dividida entre momentos de interacção professor-turma e trabalho em grupo. O 

professor dava liberdade para os alunos trabalharem em grupo (virando-se para trás de forma 

a ficarem frente a frente) após a discussão geral com a turma, em que o professor refere: “às 

vezes chegava até a existir discussão entre eles, noutras apenas um ou dois alunos participava nesta fase inicial 

[projecto]”. Dentro dos grupos “havia alguns elementos que começavam a resolver, explicavam aos colegas 

e lá iam fazendo”. De facto, na maior parte das vezes, parece não terem existido discussões 

colaborativas entre eles, o que aconteceria era um ou dois resolverem e a colaboração limitar-

se a explicar aos restantes o que tinham feito. Quanto ao envolvimento dos alunos no trabalho 

de projecto, este professor refere: “...não notei que eles se entre ajudassem muito, quando vinham ter 

comigo para tirar dúvidas [no horário de atendimento] vinha UM elemento ou dois, no máximo, e eram sempre 

os mesmos...”, mais uma vez denunciando pouco trabalho colaborativo. 
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Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

O professor refere que durante a aula, quando os alunos tentavam terminar os problemas 

colaborando entre si (virando-se para trás na sala de aula, de forma a ficarem frente a frente), 

notava-se muitas vezes que “um aluno fazia e os outros iam vendo como era…”. A nível do trabalho 

de projecto, o professor refere não ter sentido grande envolvimento por parte dos alunos: 

“...para a maior parte foi mais um trabalho (contratempo) que tinham de entregar”. Os alunos tiveram 

uma opinião semelhante ao início, embora admitam que acabaram por realizar aprendizagens 

válidas: “o poster, no início nem tanto, mas depois começámos a trabalhar, senti um estímulo em procurar as 

semelhanças entre a matéria e o problema em si” (Aluno R, 2ª inscrição, FIS2: SM). 

Caracterização do Caso 7 

Os dados que mais apontam para o envolvimento criado são os trabalhos de projecto 

(principalmente de FIS 1). Este professor salienta que no laboratório esta tarefa foi crucial na 

motivação de alguns alunos (c3). No entanto nas aulas TP de FIS 2 denota não ter encontrado 

tão grande envolvimento, sendo as discussões (como já tinha sido visto na secção 5.1.1.5) 

protagonizadas apenas por alguns alunos, em interacção professor-turma, não se notando 

muito envolvimento em trabalho colaborativo (c2). Este professor proporcionou sempre que a 

sala estivesse organizada de forma a fomentar o trabalho de grupo (c1). Nesta dimensão 

existem diferenças entre os dois tipos de aula e entre as duas disciplinas. 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores. Nas aulas TP de FIS1 e no L: c1 -T4a, c2 - 

T5a e c3 - T6a. Nas aulas TP de FIS2: T4a, T5b e T6b. 

5.1.2.6 Caso 8  

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Foi dada grande importância à demonstração de como se podem resolver os problemas 

(evidenciando os caminhos conhecidos pelo professor). No entender do professor, esta 

abordagem representava uma mais-valia para os alunos, embora grande parte não o tenha 

percepcionado dessa forma: “o professor limitava muito os resultados da forma como ele fazia e acho que 

em física há várias formas de chegar lá e para mim sinto mais dificuldade, porque eu tento ver 1º o que está por 

detrás e só depois começar a trabalhar, à minha maneira, e achei que [o professor] não correspondia, mas isso 

foi queixa quase de toda a turma” (Aluno E, 1ª inscrição, FIS1: 16 val);  

“o professor apenas passava muito a resolução dos exercícios, não explicava… em relação à quantidade, 

resolvia muitos, mas se calhar não era a melhor maneira” (Aluno I, 1ª inscrição, FIS1: 6 val); 
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“não gostava muito porque não fazíamos os exercícios... o professor bem tentava puxar por nós, mas nós 

estávamos sempre à espera (de passar as resoluções), nunca houve nenhum que nós fizéssemos...ele explicava o 

exercício e nós íamos apanhando ... e passávamos; não nos sentíamos muito motivados para tentar fazer porque 

depois já sabíamos que ia ser passado, ficávamos sempre à espera para passar” (Aluno L, 1ª inscrição, FIS1: 

12 val). 

As três opiniões recolhidas (por acaso de alunos com níveis de sucesso escolar diferentes 

na disciplina) apontam para o mesmo denominador comum: os alunos sentirem que o seu 

envolvimento na aula fica substancialmente reduzido devido ao professor dar grande 

importância à quantidade de exercícios “realizados” e menos ao trabalho autónomo dos 

alunos. Os alunos, ainda que naquele momento pensem que ficam com bastantes exercícios 

resolvidos e que isso os poderá ajudar mais tarde durante o seu estudo, demonstram que têm 

consciência que a aula não os ajudou a progredir na sua aprendizagem e que se limitaram a 

transcrever. 

Também relativamente ao trabalho de projecto não se notou na grande maioria um grande 

envolvimento: “pessoalmente não fiz nada, inicialmente gostei da ideia, mas depois com o andamento 

desmotivei, depois no fim o meu grupo acabou por entregar qualquer coisa...” (Aluno O, 1ª inscrição, FIS1: 16 

val). 

Caracterização do Caso 8 

O trabalho foi desenvolvido partindo de uma organização espacial tradicional, promovendo 

apenas o trabalho individual, ou quando muito o trabalho com o colega de lado (c1). Os alunos 

não se envolviam em discussões nem tinham grandes oportunidades de colaborar com os 

colegas (c2). Os alunos não compreenderam o intuito da avaliação formativa (c3). 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores. c1 -T4b, c2 - T5b e c3 - T6b. 

5.1.2.7 Caso 9 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Este professor fez um esforço por envolver os alunos em trabalho autónomo durante as aulas, 

no entanto os alunos percepcionaram que o deviam fazer mais individualmente do que em 

grupo: “Trabalhamos por filas, sentados normalmente, só nos juntámos na 1ª aula, depois ele não insistiu e 

acabámos por ficar assim” (Aluno J, 1ª inscrição, FIS2: 10 val.). O professor refere que por vezes 

notava que “havia alguns alunos que coordenavam o trabalho e ajudavam os colegas”. 
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Relativamente aos trabalhos de projecto o professor refere que “em geral, os alunos fizeram 

trabalhos engraçados”, mas só sentiu envolvimento dos alunos na recta final. 

Caracterização do Caso 9 

O envolvimento dos alunos terá ficado condicionado pelo facto do professor não ter 

percepcionado a importância de estimular o trabalho colaborativo entre os alunos durante a 

aula, não potenciando a organização da sala para funcionar em grupos de trabalho nem 

envolvendo os alunos nas tarefas de avaliação formativa (c1, c2 e c3).  

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores. c1 -T4b, c2 - T5b e c3 - T6b. 

5.1.2.8 Comparação entre a mediação dos vários professores na dimensão DMEF 

(Tipo de envolvimento fomentado) 

À semelhança do que se efectuou para a dimensão anterior, faz-se agora uma comparação 

acerca das características encontradas nesta dimensão nos dois tipos de aula e nas duas 

disciplinas (Tabela 5.7, Tabela 5.8 e Tabela 5.9). 

 
Tabela 5.7 Análise da mediação dos professores na dimensão DMEF nas aulas L em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

DMEF-c1: Qual o papel da organização da sala de aula no 
envolvimento dos alunos nas tarefas? 
i) trabalho em grupo/individual/com o colega do lado 
ii) organização espacial 
 
T4a – Trabalho grupo/ T4b – Trabalho individual 

i) grupo 
ii) bancadas 
 
 
 
T4a 

DMEF-c2: Como é que o professor envolve os alunos nas 
discussões colaborativas? 
i) os alunos envolvem-se nas discussões? 
ii) os alunos ajudam os colegas? 
iii) os alunos envolvem-se em trabalho colaborativo com os colegas? 
 
T5a – Aprendizagem social/ T5b – Pouca colaboração 

i) pouco 
i) sim  
iii)pouco 
 
 
 
T5a 

i) sim 
i) sim 
ii) sim 
 
 
 
T5a 

i) - 
ii)pouco 
iii) – 
 
 
 
T5b 

i) sim 
ii) sim 
iii) sim 
 
 
 
T5a 

i) sim 
ii) sim 
iii) sim 
 
 
 
T5a 

DMEF-c3: Qual o papel da avaliação formativa no envolvimento 
dos alunos nas tarefas? 
 
T6a – Clarifica objectivos / T6b – Não motivou  

não 
motivou 
 
T6b 

motivou 
 
 
T6a 

não 
motivou 
 
T6b 

motivou 
 
 
T6a 

motivou 
 
 
T6a 
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Tabela 5.8 Análise da mediação dos professores na dimensão DMEF nas aulas TP em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 

DMEF-c1: Qual o papel da 
organização da sala de aula no 
envolvimento dos alunos nas 
tarefas? 
i) trabalho em grupo/individual/com 
o colega do lado 
ii) organização espacial 
 
T4a – Trabalho grupo/ T4b – 
Trabalho individual 

i) em grupo 
ii) os alunos 
viram-se de 
modo a ficar 
frente a frente 
 
 
 
 
T4a 

i) individual ou 
com o colega do 
lado, em grupo só 
no projecto 
ii) disposição 
tradicional de sala 
de aula 
 
 
T4b 

i) com os 
colegas do 
lado  
ii) disposição 
tradicional de 
sala de aula 
 
 
 
T4b 

i) em grupo  
ii) os alunos 
viram-se de 
modo a ficar 
frente a frente 
 
 
 
 
T4a 

i) trabalho individual  
ii) disposição tradicional 
de sala de aula 
 
 
 
 
T4b 

DMEF-c2: Como é que o 
professor envolve os alunos nas 
discussões colaborativas? 
i) os alunos envolvem-se nas 
discussões? 
ii) os alunos ajudam os colegas? 
iii) os alunos envolvem-se em 
trabalho colaborativo com os 
colegas? 
 
T5a – Aprendizagem social/ T5b 
– Pouca colaboração 

i) sim  
ii) sim 
iii) a maioria 
sim 
 
 
 
 
 
 
T5a 

i) apenas alguns 
participam  
ii) alguns  
iii) não 
 
 
 
 
 
 
T5b 

i) sim 
ii) alguns  
iii) alguns 
 
 
 
 
 
 
 
T5b 

i) apenas alguns 
participam  
ii) a maioria 
dos grupos 
evidencia um 
líder, que 
explica aos 
colegas 
iii) alguns 
 
T5a 

i) apenas alguns 
participam 
ii) alguma entreajuda 
iii) não 
 
 
 
 
T5b 

DMEF-c3:  Qual o papel da 
avaliação formativa no 
envolvimento dos alunos nas 
tarefas? 
 
T6a – Clarifica objectivos / T6b – 
Não motivou 

motivou 
 
 
 
 
T6a 

não motivou 
 
 
 
 
T6b 

não motivou 
 
 
 
 
T6b 

motivou 
 
 
 
 
T6a 

não motivou 
 
 
 
 
T6b 

 

Tabela 5.9 Análise da mediação dos professores na dimensão DMEF nas aulas TP em FIS 2, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 7 Caso 9 

DMEF-c1: Qual o papel da organização da sala de 
aula no envolvimento dos alunos nas tarefas? 
i) trabalho em grupo/individual/com o colega do lado 
ii) organização espacial 
 
 
T4a – Trabalho grupo/ T4b – Trabalho individual 

i) em grupo  
ii) os alunos 
viram-se de 
modo a ficar 
frente a frente 
 
T4a 

i) 
essencialmente 
em grupo 
ii) – 
 
 
T4a 

i) em grupo  
ii) os alunos 
viram-se de 
modo a ficar 
frente a frente 
 
T4a 

i) individual ou 
com o colega do 
lado 
ii) disposição 
tradicional de 
sala de aula 
T4b 

DMEF-c2: Como é que o professor envolve os 
alunos nas discussões colaborativas? 
i) os alunos envolvem-se nas discussões? 
ii) os alunos ajudam os colegas? 
iii) os alunos envolvem-se em trabalho colaborativo 
com os colegas? 
 
T5a – Aprendizagem social/ T5b – Pouca 
colaboração 

i) a maioria sim  
ii) sim 
iii) sim 
 
 
 
 
T5a 

i) apenas 
alguns 
participam  
ii) alguns 
iii) alguns 
 
 
T5b 

i) apenas 
alguns 
participam 
ii) alguns 
iii) não 
 
 
T5b 

i) alguns 
ii) alguns 
iii) não 
 
 
 
 
T5b 

DMEF-c3: Qual o papel da avaliação formativa no 
envolvimento dos alunos nas tarefas? 
 
T6a – Clarifica objectivos / T6b – Não motivou 

Sim 
 
 
T6a 

Não 
 
 
T6b 

Não 
 
 
T6b 

Não 
 
 
T6b 

 

Mediante a identificação dos traços de mediação de cada professor nesta dimensão, 

podemos agora classificar a sua mediação: 

Caso 1: o professor organiza a sala para promover o trabalho em grupo colaborativo e 

tenta que os alunos compreendam a importância da avaliação formativa para a evolução das 

suas aprendizagens, o que não terá sido conseguido a nível de laboratório. 
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Caso 2: embora o professor estimule o funcionamento em trabalho de grupo, na TP de FIS 

2, nota-se que muitos alunos não se envolveram em trabalho colaborativo. Também na TP de 

FIS 2 se notou que os alunos não percepcionaram a avaliação formativa da melhor forma. 

Caso 5: este professor fomenta o trabalho em grupo apenas no L; não há indícios de 

envolver os alunos em trabalho colaborativo, nem de ter estimulado os alunos através da 

clarificação dos objectivos da avaliação formativa. 

Caso 6: neste professor notaram-se grandes diferenças entre o L e a TP; enquanto que na 

TP não envolveu muito os alunos a trabalhar em grupo colaborativamente, no L isso já não se 

passou, notando-se que os alunos perceberam bem os objectivos da avaliação formativa. 

Caso 7: este professor promoveu sempre o trabalho de grupo e a colaboração entre os 

alunos, mas que terá sido melhor conseguida nas aulas em FIS 1; também em FIS 1 se notou 

uma melhor percepção da avaliação formativa. 

Caso8: este professor fomentou o trabalho individual ou quando muito com o colega do 

lado, pois organizou a sala de forma tradicional; os alunos não se sentiram estimulados a 

participar nas tarefas de avaliação formativa. 

Caso 9: semelhante ao caso 8. 

 

Analisando a mediação praticada nos dois tipos de aula no mesmo semestre (L e TP), nos 

casos 1, 5, 6 e 7, podemos verificar que a nível desta dimensão o caso 6 evidencia uma grande 

diferença entre os resultados do envolvimento nas discussões colaborativas, notando mais 

envolvimento no L do que na TP. No caso 1 e 5 nota-se menos envolvimento no L do que na 

TP, mas apenas verificada num traço de mediação. O caso 7 é caracterizado da mesma forma 

tanto no L como na TP. Relativamente às duas disciplinas (comparando os casos 1 e 7, TP) 

identificaram-se algumas diferenças entre o envolvimento nas aulas no caso 7. 

5.1.2.9 Síntese de resultados na dimensão DMEF (Tipo de envolvimento 

fomentado) 

Em síntese, a análise desta dimensão permite inferir que a percepção dos alunos (e também de 

alguns professores) de trabalho colaborativo ficou aquém do que poderia ser fomentado. 

Embora a maior parte dos professores organize a sala para trabalhar em grupo, na maioria dos 

casos não foram criados grupos de discussão com um carácter formal, o que pode ter levado a 

que os alunos não tenham desenvolvido as competências sociais pretendidas, limitando-se por 

exemplo a ajudar os colegas a compreender o que eles já tinham feito, ao invés de discutir 

sobre os assuntos colaborativamente, estimulando a participação de todos dentro do grupo. 
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Mesmo os alunos que expressaram o desejo da aula não ser conduzida exclusivamente dessa 

forma colaborativa, acabam por referir aspectos positivos como a inter-ajuda que se 

estabeleceu entre eles. Foram encontradas grandes diferenças, nesta dimensão da mediação, 

nos diferentes tipos de aula no caso 6 e pequenas diferenças nos casos 1 e 5, tendo ainda sido 

encontrada alguma diferença no caso 7, nas duas disciplinas analisadas. 

Identificam-se três traços importantes de mediação nesta dimensão, cada um ligado a uma 

das categorias analisadas, com diferentes níveis de intervenção:  

• c1, “qual é o papel da organização da sala de aula no envolvimento dos alunos nas tarefas?”:   
T4a - “organizar a sala de forma a fomentar trabalho em grupo” ou T4b - “a sala de aula 

é organizada tradicionalmente fomentando o trabalho individual”; 

• c2, “como é que o professor envolve os alunos nas discussões colaborativas?”: 
T5a - “fomentar a aprendizagem social, envolvendo os alunos em real trabalho 

colaborativo” ou T5b - “os alunos colaboram pouco entre si”; 

• c3, “qual o papel da avaliação formativa no envolvimento dos alunos nas tarefas?”: 
T6a - “clarificar os objectivos de avaliação formativa, ajudando os alunos a perceber as 

suas vantagens” ou T6b - “os objectivos da avaliação formativa não foram claros para 

os alunos o que não os ajudou a perceber as suas vantagens”. 

5.1.3 Dimensão DMCA: Contextualização da aprendizagem 

Devido à experiência pessoal e interpretação didáctica que diferentes professores fazem do 

currículo, o que consideram ser o seu papel fundamental como professores pode variar 

(Lopes, 2004). Alguns consideram fundamental dar aos alunos exemplos de resoluções de 

alguns problemas muito bem estruturadas, independentemente da sua contextualização. 

Outros consideram que a importância do seu trabalho reside em auxiliar os alunos a 

percepcionar a ligação entre o que estão a desenvolver e o mundo real. 

O trabalho de projecto por si só, se bem explorado, constituía uma forma privilegiada de 

contextualizar a aprendizagem.  

Parte das tarefas propostas aos alunos durante as aulas basearam-se em descrições de 

problemas contextualizados, mas a forma como eles foram apresentados aos alunos e 

trabalhados dentro da sala de aula pelo professor pode conduzir a diferentes tipos de 

aprendizagem. Na Tabela 5.10 identificam-se as categorias que segundo a literatura têm sido 

referenciadas como característicos da contextualização da aprendizagem.  
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A primeira categoria analisa a promoção que o professor realiza de discussões 

contextualizadas, entre os alunos ou com ele, aproveitando as tarefas ou mesmo extrapolando 

para outras situações do dia-a-dia. 

A segunda categoria analisa de que forma os alunos principiam o seu trabalho: como se dá 

a mobilização de conhecimentos que os alunos necessitam para trabalhar, quem interpreta os 

problemas e faz a identificação das condições empíricas, ainda sem fazer referência aos 

modelos teóricos. 

A terceira categoria analisa como se realiza a modelização física dos problemas, ou seja, a 

compreensão da sua decomposição em partes, fundamentadas por modelos teóricos, 

identificada na literatura como um importante passo para desenvolver o conhecimento (Lopes, 

2004). 

 
Tabela 5.10 Identificação das categorias e respectivo foco de análise da dimensão DMCA (Contextualização da 

aprendizagem) 

Categorias  Foco de análise 

DMCA-c1: Discussão gerada i) existe discussão entre os alunos acerca do contexto? 
ii) existe discussão entre alunos e professores acerca do contexto? 

DMCA-c2: Identificação das condições 
empíricas da situação física 

i) quem faz a mobilização de conhecimentos e como? 
ii) quem faz a interpretação do problema e como?  

DMCA-c3: Modelização da situação física 
i) quem faz?  
ii) como faz? 
iii) qual acaba por ser o trabalho real do aluno? 

 

Analisando a mediação a nível desta dimensão nos diferentes casos e nos diferentes tipos 

de aulas, verifica-se que a importância dada à discussão e contextualização foi diferente entre 

os professores.  

Um exemplo em como o tipo de abordagem foi diferente nas aulas TP foi a forma distinta 

como foi trabalhado um dos problemas (problema 7 da tp6, 06/07, anexo 3.12): uma situação 

que envolvia uma travagem brusca de um automóvel num sinal vermelho. Era conhecida 

informação acerca da velocidade inicial do automóvel, do tempo que demorava a imobilizar-

se, sendo pedido para pensar sobre a força a que estaria sujeito o passageiro. Através de 

conversas informais tornou-se claro que diferentes perspectivas foram tomadas ao trabalhar o 

problema. Embora todos os professores (dentro da sua perspectiva) tentassem aproveitar da 

melhor maneira possível o problema, explorando-o da forma que achavam mais importante 

para os alunos aprenderem: alguns professores pediram aos alunos para analisar o que estaria 

em jogo nesta situação real, pedindo aos alunos para pensarem na influência que uma maior 

aceleração ou uma menor massa do passageiro (por exemplo diferenciando uma criança de 

um adulto) poderia ter. Outros professores automaticamente traduzem o problema num 
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esquema abstracto e resolvem matematicamente a situação a partir daí, sem mais nenhuma 

referência às implicações reais. 

 

Relativamente às aulas L, na análise desta dimensão, tenta-se essencialmente compreender 

se os alunos perceberam o esforço efectuado, neste ano de intervenção, de realizar 

experiências mais simples mas contextualizadas, ancoradas no que os alunos estavam a 

desenvolver nos outros tipos de aula e no seu dia-a-dia e se isso lhes foi útil.  

5.1.3.1 Caso 1 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

No caso 1, o professor refere que “foi muito positivo o facto de termos trabalhado sem guiões 

tradicionais, as questões que se apresentavam nas folhas de apoio ajudavam (os alunos) a perceber melhor o 

trabalho”. No seu entender, o facto dos trabalhos funcionarem sem guião e sincronizados com 

os assuntos que se estavam a desenvolver, permitiu uma melhor contextualização das aulas. 

Relativamente ao trabalho de projecto pensa ter sido motivador para os alunos: “conseguiram 

facilmente idealizar a experiência, alguns com ajuda da Internet, é certo, mas entenderam o objectivo e 

montaram e realizaram a experiência sem problemas de maior; alguns chegaram mesmo a acabar antes do 

tempo”. Como já tinha ficado evidenciado na análise na secção 5.1.1.1, este professor fazia um 

esforço por levar os alunos às respostas das suas perguntas e serem eles a mobilizar os 

conhecimentos e competências de que necessitavam. No seu entendimento, através da 

reflexão sobre as questões que colocava (das folhas de apoio ou questões paralelas), os alunos 

seriam auxiliados no sentido de serem capazes de identificar as condições empíricas e a 

modelizar as situações físicas com que estavam a trabalhar, embora isto não tenha sido 

perceptível para os alunos. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

As discussões em grupo estimuladas permitiam manter o fio condutor e enriquecer a 

contextualização subjacente através das experiências partilhadas entre eles. O professor 

também tentava colocar algumas questões que estimulassem essas ligações. Uma vez que os 

alunos iniciavam a aula pelo desenvolvimento das tarefas de projecto, estas tentavam ser 

aproveitadas no sentido de contextualizar a aula, obrigando os alunos a mobilizar os 

conhecimentos e competências que necessitavam, fazendo a ponte entre o contexto e a 

disciplina, conforme foi percepcionado por vários alunos: “as tarefas do elevador também foram 



218 

importantes, ainda por cima ligado à nossa área, para nós (futuros engenheiros) isso é muito importante” 

(Aluno C, 3ª inscrição, FIS1: 15 val);  
 “o (projecto do) elevador foi um bocado complicado acompanhar semanalmente, mas conseguimos; teve 

muito a ver com a matéria, a princípio nem tinha percebido como iria ter tanta ligação” (Aluno R, 2ª inscrição, 

FIS1: 13 val); 

“o projecto do elevador ajudou a perceber alguns conceitos até melhor que a aula teórica, apesar de 

tudo…até é relativamente interessante, dá trabalho e tal, mas é interessante... embora não seja isso que nos vai 

fazer tirar positiva no exame... mas foi porreiro” (Aluno S, 1ª inscrição, FIS1: 12 val). 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

A mediação do professor, no segundo semestre, manteve as suas características, fomentando 

os alunos a começarem sempre pela discussão do problema aberto, normalmente a descrição 

de uma situação real para interpretar e analisar, para ancorar o trabalho dessa aula, 

estimulando a mobilização dos conhecimentos e competências necessárias. Relativamente ao 

trabalho de projecto houve, desde o início, um esforço para que os alunos não fizessem 

trabalhos descritivos, mas sim baseados na análise de situações reais, dando a possibilidade 

aos alunos de enveredarem por questões que fossem de acordo com os seus interesses mas 

que estivessem ligadas com os assuntos abordados, o que motivou a grande maioria dos 

alunos:  
“o projecto de física2, já ajudou mais, porque estava mais ligado com Civil, e tínhamos mais escolha, 

ficamos a perceber coisas novas que nem sequer sabíamos que existiam, e ajudou a cimentar alguns 

conhecimentos” (Aluno G, 1ª inscrição, FIS2: 14 val); 

“(o projecto) ajudou não só para a disciplina mas o curso em si, obrigou-nos a descobrir coisas que antes 

não sabíamos que existiam; até mandámos e-mails a pessoas ligadas ao tema, que responderam, foi mesmo 

bom, e para quem gosta do curso, foi a parte mais fácil e que fizemos com mais gosto; senti que me ajudou a 

perceber esta parte da térmica, isso notou-se no tpc” (Aluno K, 2ª inscrição, FIS2: 14 val); 

“deu para criar conhecimentos em relação a outras coisas que não fazia ideia, mesmo em relação ao meu 

curso, fizemos investigação sobre as melhores orientações de envidraçados, melhores isolantes térmicos, 

melhores isolantes acústicos, e na minha opinião conseguimos tirar proveito dessa pesquisa; também de outras 

em relação ao telhado, ao piso radiante, em que aprofundamos os nossos conhecimentos” (Aluno N, 2ª 

inscrição, FIS2: 17 val); 

“o meu projecto, ...era de uma coisa desconhecida da maior parte das pessoas, em que o que está por trás é 

um processo físico, e foi muito interessante de explorar” (Aluno T, 4ª inscrição, FIS2: 12 val). 

Caracterização do Caso 1 

Este professor procurou que através da discussão no seio de cada grupo, a pertinência dos 

assuntos tratados se tornasse mais clara (c1), fossem os alunos a identificar as condições 

empíricas e a modelizar as situações físicas que propunha (ou que os alunos procuravam, no 
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caso de trabalho de projecto) (c2 e c3). Esse esforço foi sentido tanto nas aulas L como nas 

aulas TP. Tornou-se talvez mais perceptível a nível do trabalho de projecto em FIS 2, em que 

o desenvolvimento de alguns grupos evidenciou que esses objectivos tinham sido 

perfeitamente desenvolvidos de uma forma autónoma (c2 e c3).  

Identificam-se três traços importantes na mediação deste professor nesta dimensão, cada uma 

directamente ligada com as categorias identificadas. Nas aulas TP: c1, T7a - “mostrar a 

pertinência dos assuntos, promovendo discussões e relacionando com situações do dia-a-dia”, 

c2, T8a - “levar os alunos a mobilizar os conhecimentos e competências necessárias, assim 

como a interpretar os problemas” e c3, T9a -  “estimular que os alunos produzam trabalho 

real”. No L foi identificado o c1, T7b - “não mostra evidências de promoção de discussões 

contextualizadas”, c2 - T8a e c3 -T9a. 

5.1.3.2 Caso 2 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

O professor refere que estas aulas deviam “ter experiências mais abrangentes e desenvolver mais 

trabalhos tipo o de projecto”, o que considera ter sido produtivo na aprendizagem dos alunos, 

evidenciando que estes se terão empenhado mais nesta tarefa, realizando o esforço de 

desenvolverem autonomamente as situações físicas a tratar. Como já tinha sido visto, este 

professor dava por vezes apoio directo ao trabalho dos alunos, indiciando que por vezes as 

situações físicas terão sido analisadas com a sua ajuda. 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Nas suas aulas TP era pedido trabalho real aos alunos mas como havia momentos no quadro, 

alguns alunos podiam simplesmente ficar nessa expectativa, gorando assim o seu trabalho de 

autonomamente tentar interpretar as situações propostas. No desenvolvimento do trabalho de 

projecto, há alunos a referir-se ao papel activo que desempenharam e outros a confessar que 

apenas se dedicaram no fim do semestre. 

Relativamente ao resumo teórico realizado por este professor, um destes alunos já citado 

anteriormente, que tinha experimentado (no primeiro semestre) a mediação do professor 1, 

refere: “(este semestre já existiu) o empurrão, que é uma fórmula ou uma dica para arrancar...mas se calhar é 

ilusão porque se calhar avançamos com base na dica enquanto que no 1º semestre tínhamos de ser nós a chegar 

lá...se calhar é um pouco de ilusão da nossa parte...não é aquilo que nós sabemos mas aquilo que nos é dito” 

(Aluno P, 1ªinscrição na disciplina em 2001, FIS2: SM), o que poderá evidenciar que esta ajuda do 

professor, embora do agrado dos alunos, acabe por não permitir que o esforço de mobilização 
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dos conhecimentos necessários para resolver os problemas daquela aula seja realizado por 

eles e no fundo se possa tornar contraproducente.  Este professor fazia frequentemente 

referência a situações do dia-a-dia nas suas explicações. 

Caracterização do Caso 2 

Ao efectuar a discussão da contextualização dos assuntos, este professor também realiza a 

mobilização dos saberes necessários antes de propor as tarefas aos alunos (c1 e c2). O professor 

poderá ter condicionado os alunos a trabalhar os assuntos como meras aplicações, não 

estimulando o desenvolver de competências variadas que ajudem os alunos a interpretar, 

identificar e resolver problemas autonomamente (c2). 

Nas aulas, o trabalho realmente efectuado por cada aluno variava, havendo alturas em que o 

professor ajudava na identificação das condições empíricas e modelização das situações 

físicas (c2 e c3). Este professor faz apenas referência a um tipo de tarefa em que sentiu que os 

alunos autonomamente conseguiram tratar as situações físicas: o trabalho de projecto de 

laboratório. 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, alguns já mencionados no caso anterior. Na TP FIS 2: c1- T7a, c2 - T8b - “o 

professor faz a mobilização de conhecimentos e ajuda a interpretar os problemas” e c3 - T9b – 

“o professor ajuda na produção do trabalho” . No L foi identificado T7b, T8b e T9a. 

5.1.3.3 Caso 5 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

Não se encontraram dados que pudessem exemplificar a mediação neste tipo de aulas, 

relativamente a esta dimensão, no entanto as aulas decorriam com uma primeira parte de orais 

(utilizando uma avaliação certificadora, um grupo de cada vez e estando os restantes à 

espera), não terá sido propícia a discussões que pudessem promover a contextualização dos 

assuntos, no entanto a mobilização dos assuntos e a primeira interpretação terá sido efectuada 

pelos alunos. No trabalho de projecto, o professor refere que os alunos não tiveram muita 

desenvoltura em resolver a situação sozinhos. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Relativamente ao trabalho de projecto, embora os alunos o vissem de forma valorativa: 
“englobou quase toda a matéria, foi bom, e o facto de ter de dimensionar vários aspectos, deu-me muito 

trabalho mas foi bem conseguido e também pelo trabalho de grupo” (Aluno U, 1ª inscrição, FIS1: 12 val.), 
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tomaram-no como uma tarefa desligada do resto da aula, uma vez que também o professor 

assim o assumiu, separando a aula em duas partes distintas (só trabalhando em grupo no 

projecto): segundo o professor “começava pelos exercícios para eles acordarem e depois no fim é que 

discutiam a tarefa do projecto”, o que não terá potenciado o aproveitamento da tarefa de projecto 

para a contextualização da aula. Como já tinha sido observado pelos exemplos dados na 

análise da dimensão anterior, este professor ajudava na interpretação dos problemas e na 

modelização das situações físicas. 

Caracterização do Caso 5 

Uma vez que este professor separava a aula em diferentes partes (no L com as orais primeiro 

e na TP com a discussão do projecto em grupo só na parte final da aula), não terá potenciado a 

utilização das tarefas para a contextualização na aula (c1). Assim o papel que os alunos 

assumiram foi baseado em cumprir as tarefas. Há indícios de serem os alunos a fazerem o 

primeiro esforço de interpretar os problemas experimentais (c2), mas a maior parte não 

conseguia resolver sozinha, acontecendo o mesmo no trabalho de projecto (c3). Há alguns 

indicadores de diferenças quanto ao tipo de aula.  

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores. No L: c1- T7b, c2 - T8a e c3 – T9b - “o 

professor ajuda na produção do trabalho”. Na TP: c1- T7b, c2 - T8b e c3 – T9b.  

5.1.3.4 Caso 6 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

O professor considerou que estas aulas constituíram de facto uma mais-valia na aprendizagem 

dos seus alunos, por entender que representavam uma outra forma de contextualizar os 

assuntos que estavam a desenvolver, fazendo a ligação da física que estavam a estudar com as 

outras aulas e a realidade, conseguindo que os alunos também o percepcionassem: “eles 

perceberam a ideia que as experiências eram um complemento das aulas e gostaram que fossem tratadas 

simultaneamente com as aulas teóricas”.  

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Este professor alternou debates com a turma inteira e discussões em grupo. Como já se tinha 

referido, este professor ajudava os alunos a identificar os objectivos dos problemas e embora 

tenha existido um esforço por fazer com que fossem os alunos a modelizar as situações, o 

professor refere que “na maior parte das vezes os grupos não mostravam autonomia...por vezes os 
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problemas eram resolvidos por mim no quadro, nomeadamente quando sentia dificuldades generalizadas nos 

alunos”.  

Caracterização do Caso 6 

Mais uma vez, nesta dimensão, este professor denota uma concretização diferente nos dois 

tipos de aula, a evidenciar que os alunos terão tido um papel mais activo no desenvolvimento 

e modelização das situações físicas no laboratório (c2 e c3). No laboratório encontraram-se 

evidências deste professor fazer um esforço por mostrar a pertinência dos assuntos que 

estavam a tratar (c1). Nas TP promovia discussões em interacção com a turma (c1). 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, alguns já mencionados nos casos anteriores. Na TP: c1- T7a, c2 - T8b e c3 -T9b. No 

L: c1- T7a, c2 - T8a e c3 -T9a. 

5.1.3.5 Caso 7 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

O professor refere que na globalidade os seus alunos atingiram os objectivos que pretendia em 

termos de aprendizagem, evocando que a contextualização das aulas laboratoriais tinha sido 

conseguida: “verifiquei que os conceitos teóricos tinham sido assimilados e que os conseguiram relacionar 

com o trabalho prático”. Esta ligação também foi referida por um dos seus alunos: “(o facto de 

estarmos a trabalhar sobre a mesma matéria) ajudou a desenvolver e a complementar (o estudo)” (Aluno M, 2ª 

inscrição, FIS1: 12 val). Durante o decorrer das experiências, como já foi referido, este professor 

dava ajudas direccionadas aos seus alunos.  

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

O trabalho real deixado aos alunos foi, em geral, simplesmente o cálculo, ou seja, após toda a 

parte de identificação das condições empíricas da situação física, retratada em cada problema, 

ter sido já debatida pela turma. 

Em Física: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Manteve-se a discussão com a turma acerca do caminho a seguir para resolver o problema, o 

que além de diminuir o trabalho real deixado ao aluno, diminui a contextualização em 

algumas situações, uma vez que podia restar apenas um problema matemático para o aluno 

trabalhar autonomamente. Embora a nível do trabalho de projecto, o professor tenha referido 

que a maior parte dos alunos só o desenvolveu na recta final do semestre, os alunos mesmo 
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assim denotam que essa tarefa acabou por ajudá-los a contextualizar a matéria que tinham 

estudado: “tratámos da casa ideal, e então foi fácil aplicar o isolamento acústico e térmico; ajudou bastante a 

perceber não só em termos de matéria, mas da sua aplicação, se nunca o fizermos, aquilo nunca vai passar de 

matéria em si, enquanto que aplicarmos e procurarmos no dia-a-dia, quando nos surgir um problema qualquer, 

nós temos logo presente essa interacção entre o trabalho e a aplicação, é muito mais fácil assim” (Aluno R, 2ª 

inscrição, FIS2: SM). 

Caracterização do Caso 7 

Este professor tenta que os alunos percepcionem a contextualização dos assuntos, mas com o 

intuito de os ajudar a ultrapassar algumas dificuldades, normalmente ajuda-os a fazer a 

identificação das condições empíricas e mesmo a modelizar as situações físicas (c2 e c3). Há 

referência a alguns alunos que percebem a importância da contextualização na sua 

aprendizagem no trabalho de projecto e nas aulas de laboratório (c1) e o professor refere que 

os alunos demonstraram grande autonomia na resolução de todo o problema (c3). Há 

evidências de algumas diferenças nesta dimensão a nível de tipo de aula, mas não a nível de 

disciplina.  

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores. Na TP: c1- T7a, c2 - T8b e c3 -T9b. No L: c1- 

T7a, c2 - T8b e c3 -T9a. 

5.1.3.6 Caso 8 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Como já foi analisado nas secções anteriores, a aula era muito guiada pelo professor, 

demasiado centrada na resolução dos problemas e não na sua discussão, podendo facilmente 

levar os alunos a perder a sua contextualização, entendendo-os como meras aplicações de 

fórmulas. O trabalho de projecto que podia, por excelência, fazer a contextualização da aula, 

também não surtiu muito esse efeito embora alguns alunos conseguissem acabar por (no final) 

ver a sua potencialidade: “isso ajudou, porque sabia que (o elevador) era uma máquina que subia e descia, 

mas não sabia que tinha tanta coisa…; durante o semestre não fizemos nada, só na última semana é que o 

professor disse que tínhamos de entregar e nós nos juntámos e fizemos as tarefas e os cálculos todos, e eu que 

não gostava de física até gostei…” (Aluno F, 1ª inscrição, FIS1: FT). 

Caracterização do Caso 8 

Para este professor (também por ter começado o semestre mais tarde e não ter acompanhado a 

intervenção didáctica de início), a preocupação principal foi a resolução de problemas, de 
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forma a, na sua opinião, munir os alunos do maior número de ferramentas que pudessem 

auxiliar o seu estudo. A contextualização terá sido mais descurada uma vez que não promovia 

discussão (c1), nem eram os alunos a identificar as condições empíricas ou a modelizar as 

situações físicas (c2 e c3). 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores: c1- T7b, c2 - T8b e c3 -T9b.  

5.1.3.7 Caso 9 

Caso 2 (Física 2): Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Este professor fazia no início de cada aula a mobilização dos conhecimentos e competências 

necessárias. Durante a aula, o professor tentava que fossem os alunos a identificar as 

condições empíricas e a modelizarem as situações físicas, mas segundo os alunos, 

individualmente. Os próprios alunos dizem por vezes não conseguir fazê-lo e sentirem-se 

perdidos. Relativamente ao trabalho de projecto, tanto os alunos como o professor ficaram 

com a perspectiva de que tinha tido mais-valias, mas denotam uma falta de contextualização 

com a disciplina, como tenta explicar um aluno: “foi mais uma curiosidade e ver a ligação, mas acho 

que não vai ter ligação para fazer a disciplina, mas foi interessante, e alertou para imensos aspectos por 

exemplo a publicidade da EDP altamente enganosa…” (Aluno U, 1ª inscrição, FIS2: 11 val.). 

Caracterização do Caso 9 

Este professor fazia a mobilização dos conhecimentos logo no início de cada aula e embora 

tenha feito um esforço no sentido de serem os alunos a modelizarem e trabalharem 

autonomamente sobre as situações físicas, não terá estimulado as discussões em grupo, o que 

poderá ter dificultado a sua concretização (c2 e c3). Não há qualquer referência a que este 

professor tenha feito esforços no sentido de mostrar a pertinência dos assuntos, a não no 

trabalho de projecto (c1). 

Identificam-se traços importantes que caracterizam a mediação deste professor nesta 

dimensão, já mencionados nos casos anteriores: c1- T7b, c2 - T8a e c3 -T9a.  

5.1.3.8 Comparação entre a mediação dos vários professores na dimensão 

DMCA (Contextualização da aprendizagem) 

Da análise que decorreu das entrevistas e contactos informais tidos ao longo do 2º semestre 

com os professores e alunos, caracterizou-se o nível de contextualização que terá ocorrido, em 

cada um dos casos. Desta análise advém a existência de algumas diferenças entre os 
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professores na aproximação realizada aos problemas contextualizados, principalmente ao 

nível do esforço por manter as tarefas reais para os alunos, da ligação que promovem com a 

realidade, ou da ajuda que dão na mobilização de conhecimentos pertinentes, como se pode 

observar nas análises relativas às aulas L e TP de FIS 1 (Tabela 5.11 e Tabela 5.12) e às aulas 

TP de FIS 2 (Tabela 5.13). 
 

Tabela 5.11 Análise da mediação dos professores na dimensão DMCA nas aulas L em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

DMCA-c1: Discussões 
i) existe discussão entre os 
alunos acerca do contexto? 
ii) existe discussão entre 
alunos e professores acerca 
do contexto? 
 
T7a - Mostra pertinência / 
T7b – Não há evidências 
discussões 

i) - 
ii) alguma 
 
 
 
 
 
T7b 

i) - 
ii) – 
 
 
 
 
 
T7b 

i) - 
ii) – 
 
 
 
 
 
T7b 

i) - 
ii) sim 
 
 
 
 
 
T7a 

i) - 
ii) sim 
 
 
 
 
 
T7a 

DMCA-c2: Identificação 
das condições empíricas da 
situação física 
i) quem faz a mobilização de 
conhecimentos e como? 
ii) quem faz a interpretação 
do problema e como? 
 
T8a – Alunos fazem a 
interpretação / T8b – 
Professor faz a interpretação 

i) os alunos, na 
preparação do 
trabalho e projecto 
ii) os alunos, 
ajudados nas orais; 
no projecto os 
alunos 
autonomamente 
 
 
T8a 

i) o professor 
ajuda nas 
experiências, 
mas não no 
projecto 
ii) os alunos, 
ajudados pelo 
professor 
 
 
T8b 

i) os alunos, 
na 
preparação 
do trabalho 
ii) – 
 
 
 
 
 
T8a 

i) os alunos, na 
preparação do 
trabalho e projecto 
ii) os alunos, 
ajudados nas orais 
 
 
 
 
 
T8a 

i) o professor 
ajuda nas 
experiências, mas 
não no projecto 
ii) os alunos 
ajudados pelo 
professor 
 
 
 
T8b 

DMCA-c3: Modelização 
da situação física 
i) quem faz?  
ii) como faz? 
iii) qual acaba por ser o 
trabalho real do aluno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
T9a – Trabalho real / T9b 
– Trabalho com ajuda 

i) os alunos 
ii) primeiro tentam, 
depois o professor 
coloca questões na 
tentativa de os 
ajudar 
iii) resolução do 
problema o mais 
autonomamente 
possível; no 
projecto idealizam 
a experiência, 
montam-na e 
realizam-na 
 
T9a 

i) os alunos 
ii) primeiro 
tentam, havendo 
dúvidas o 
professor 
esclarece-as 
iii) resolução do 
problema; no 
projecto 
idealizam a 
experiência, 
montam-na e 
realizam-na 
 
 
T9a 

i) os alunos 
ii) - 
iii) 
resolução do 
problema; 
no projecto 
alguns 
alunos não 
tiveram 
muita 
desenvoltura 
na 
montagem 
 
 
T9b 

i) os alunos 
ii) primeiro tentam, 
depois o professor 
coloca questões na 
tentativa de os 
ajudar 
iii) resolução do 
problema o mais 
autonomamente 
possível; no projecto 
idealizam a 
experiência, 
montam-na e 
realizam-na 
 
T9a 

i) os alunos 
ii) primeiro 
tentam, havendo 
dúvidas o 
professor 
esclarece-as 
iii) resolução do 
problema; no 
projecto 
idealizam a 
experiência, 
montam-na e 
realizam-na 
 
 
T9a 

 

 

Tabela 5.12 Análise da mediação dos professores na dimensão DMCA nas aulas TP em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 

DMCA-c1: Discussões 
i) existe discussão entre os alunos 
acerca do contexto? 
ii) existe discussão entre alunos e 
professores acerca do contexto? 
 
 
T7a - Mostra pertinência / T7b 
– Não há evidências discussões 

i) sim, geralmente 
ii) sim, dentro de 
cada grupo 
 
 
 
 
 
T7a 

i)sim, 
alguma 
ii) sim, com 
a turma 
 
 
 
 
T7b 

i) sim, alguma; 
no projecto a 
maior parte não 
entendeu os 
objectivos 
ii) sim, com a 
turma  
 
T7a 

i) sim, alguma; no 
projecto cerca de 
2/3 cumpriu os 
objectivos mínimos 
ii) sim, com a 
turma 
 
 
T7a 

i) não, no 
projecto 
muitos 
acabaram 
por desistir 
ii) não 
 
 
T7b 
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DMCA-c2: Identificação das 
condições empíricas da situação 
física 
i) quem faz a mobilização de 
conhecimentos e como? 
ii) quem faz a interpretação do 
problema e como? 
 
T8a – Alunos fazem a 
interpretação / T8b – Professor 
faz a interpretação 

i) os alunos, em 
cada grupo 
ii) os alunos, em 
cada grupo 
 
 
 
 
 
 
T8a  

i) o 
professor, 
para a turma 
ii) o 
professor 
 
 
 
 
 
T8b 

i) em geral os 
alunos, com 
ajuda do 
professor  
ii) o professor 
 
 
 
 
 
T8b 

i) o professor, para 
a turma 
ii) o professor 
 
 
 
 
 
 
 
T8b  

i) - 
ii) o 
professor 
 
 
 
 
 
 
 
T8b  

DMCA-c3: Modelização da 
situação física 
i) quem faz?  
ii) como faz? 
iii) qual acaba por ser o trabalho 
real do aluno? 
 
 
 
T9a – Trabalho real / T9b – 
Trabalho com ajuda 

i) os alunos 
ii) em grupo 
iii) resolver o 
problema, o mais 
autonomamente 
possível; no 
projecto, a maior 
parte cumpriu os 
objectivos mínimos 
 
T9a 

i) professor/ 
alunos 
ii) em 
interacção 
com a turma 
iii) varia  
 
 
 
 
T9b 

i) professor/ 
alunos 
ii) em grupo 
iii) após a 
discussão geral, 
tentam resolver o 
problema 
 
 
 
T9b 

i) professor/ alunos 
ii) em interacção 
com a turma 
iii) ) após a 
discussão geral, 
tentam resolver a 
parte de cálculo por 
eles 
 
 
T9b 

i) o professor 
ii) mostra 
como se faz 
iii) para grande 
parte dos 
alunos, passar  
resolução 
 
 
 
T9b 

 

Tabela 5.13 Análise da mediação dos professores na dimensão DMCA nas aulas TP em FIS 2, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 7 Caso 9 

DMCA-c1: Discussões 
i) existe discussão entre os alunos 
acerca do contexto? 
ii) existe discussão entre os alunos e 
professores acerca do contexto? 
 
T7a - Mostra pertinência / T7b – 
Não há evidências discussões 

i) sim, geralmente 
ii) sim, dentro de 
cada grupo 
 
 
 
 
T7a 

i) sim, 
alguma 
ii) sim, 
variável 
 
 
 
T7a 

i) alguma 
ii) sim, com a turma 
 
 
 
 
 
T7a 

i) pouca 
ii) – 
 
 
 
 
 
T7b 

DMCA-c2: Identificação das 
condições empíricas da situação 
física 
i) quem faz a mobilização de 
conhecimentos e como? 
ii) quem faz a interpretação do 
problema e como? 
 
T8a – Alunos fazem a interpretação / 
T8b – Professor faz a interpretação 

i) os alunos, em cada 
grupo 
ii) os alunos, em cada 
grupo 
 
 
 
 
 
T8a 

i) o 
professor, 
no quadro  
ii) os 
alunos, ou 
com a 
ajuda do 
professor 
 
T8b 

i) o professor, no quadro 
ii) o professor, em 
interacção com a turma 
 
 
 
 
 
 
T8b 

i) o professor 
ii) os alunos, 
individualmente 
 
 
 
 
 
 
T8a 

DMCA-c3: Modelização da situação 
física 
i) quem faz?  
ii) como faz? 
iii) qual acaba por ser o trabalho real 
do aluno? 
 
 
 
 
T9a – Trabalho real / T9b – Trabalho 
com ajuda 

i) os alunos 
ii) em grupo 
iii) resolver o 
problema, o mais 
autonomamente 
possível; no projecto 
a maioria cumpriu os 
objectivos mínimos 
 
 
 
T9a 

i) 
essencialm
ente os 
alunos 
ii) em 
grupo, 
com ajuda 
do 
professor 
iii) varia  
 
T9b 

i) professor/ alunos 
ii) em interacção com a 
turma 
iii) ) após a discussão 
geral, tentam resolver a 
parte de cálculo por eles; 
no projecto trabalharam 
só mais no fim 
 
 
 
T9b 

i) essencialmente os 
alunos 
ii) individualmente 
iii) resolver o problema   
o mais autonomamente 
possível; no projecto 
trabalharam só mais no 
fim 
 
 
 
T9a 

 

Mediante a identificação dos traços de mediação de cada professor, nesta dimensão, 

podemos agora classificar a sua mediação: 

Caso 1: este professor faz um esforço por mostrar a pertinência dos assuntos mediante 

discussões contextualizadas, mas no laboratório tal não foi conseguido; tenta que sejam 

sempre os alunos a fazer o esforço por mobilizar conhecimentos, interpretar os problemas e 

modelizá-los. 
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Caso 2: este professor consegue mostrar a pertinência dos assuntos trabalhados no L; faz 

sempre a mobilização dos conhecimentos e ajuda na interpretação sempre que solicitado, mas 

procura que sejam os alunos a modelizar os problemas. 

Caso 5: não se encontraram evidências deste professor promover discussões 

contextualizadas; na TP faz a mobilização e a interpretação dos problemas, mas não no L; há 

evidências de que acaba por ajudar os alunos a fazer a modelização. 

Caso 6: este professor, mais uma vez mostra uma diferença clara entre L e TP; no L 

consegue mostrar a pertinência dos assuntos e fazer com que os alunos trabalhem realmente 

os problemas; na TP, não existem evidências dos alunos contextualizarem bem os assuntos e 

conseguirem trabalhar os problemas sem ajuda. 

Caso 7: este professor consegue promover discussões que ajudam os alunos a ver a 

pertinência dos assuntos; faz a mobilização e ajuda na interpretação dos problemas; nas TP 

ajuda ainda na modelização. 

Caso 8: não mostra evidências de promover discussões contextualizadas nas aulas; ajuda 

na mobilização dos conhecimentos e resolução integral dos problemas. 

Caso 9: embora não promova discussões contextualizadas com os alunos e mobilize os 

conhecimentos necessários à aula, tenta que sejam os alunos a interpretar os problemas e a 

resolvê-los. 

 

Nesta dimensão observou-se uma diferença acentuada entre os dois tipos de aula no 

professor 6, conseguindo uma melhor contextualização da aprendizagem no L do que na TP. 

Nos professores 1 e 7 foi identificada uma ligeira diferença. Não houve diferenças 

assinaláveis entre as duas disciplinas. 

5.1.3.9 Síntese de resultados na dimensão DMCA (Contextualização da 

aprendizagem) 

Face a esta análise, podemos inferir que a nível da contextualização da aprendizagem, a 

mediação praticada pela maior parte dos professores em L, promoveu que a modelização das 

situações físicas fosse realizada autonomamente pelos alunos, o que os terá ajudado na 

concretização do trabalho de projecto. A nível da TP, evidencia-se um esforço de uma parte 

dos professores em colocar os alunos perante a necessidade de identificar as condições 

empíricas e a modelização das situações físicas tratadas.  

Identificam-se três traços importantes de mediação nesta dimensão, cada um ligado a uma 

das categorias analisadas, com diferentes níveis de intervenção:  
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• c1, “Discussão gerada”:   
T7a - “mostrar a pertinência dos assuntos promovendo discussões e relacionando com o 

dia-a-dia” ou T7b - “o professor não mostra evidências de promover discussões 

contextualizadas”  

• c2, “Identificação das condições empíricas da situação física”: 
T8a - “levar os alunos a mobilizar os conhecimentos e competências necessárias, assim 

como a interpretar os problemas” ou T8b - “o professor faz a mobilização dos 

conhecimentos e ajuda na interpretação dos problemas” 

• c3, “Modelização da situação física”: 
T9a - “estimular que os alunos produzam trabalho real ” ou T9b - “o professor ajuda na 

produção do trabalho”  

5.1.4 Dimensão DMAF: Avaliação e feedback 

É aceite na literatura que os alunos tendem a desenvolver aprendizagens sobre as quais vai 

recair a sua avaliação (Biggs, 1999; Lopes, 2004; Redish, 2003). Ainda que uma mediação 

eficaz seja promovida durante a aula, para potenciar a continuação do envolvimento dos 

alunos (especialmente quando não há actividades de interacção colaborativa - como trabalho 

de projecto, por exemplo - que possa estimular o seu interesse), a avaliação e o feedback 

tornam-se cruciais: não só para manter a atenção dos alunos (Black & William, 1998; Gibbs, 

2003), mas também para alunos e professores irem monitorizando as aprendizagens 

(Kirschner, et al., 1997; Lopes, 2004; Roldão, 2003).  

Durante esta intervenção didáctica utilizou-se para o contacto extra aulas o correio 

electrónico, a plataforma de ensino à distância (moodle) e o atendimento personalizado a 

alunos (previamente combinado com eles sempre que o professor detectasse necessidade), 

além do atendimento normal. O tipo de avaliação foi definido para cada uma das disciplinas, 

não podendo por isso variar muito entre os casos considerados. A forma como foi realizada a 

avaliação do trabalho do aluno e o feedback dessas avaliações foi alvo de algumas diferenças. 

A análise dos casos faz-se considerando categorias (Tabela 5.14) cuja importância surgiu 

empiricamente através dos resultados, analisando o que acontecia dentro da aula, mas também 

o que se passava no seu seguimento. 
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Tabela 5.14 Identificação das categorias e respectivo foco de análise da dimensão DMAF (Avaliação e 
feedback) 

Categorias  Foco de análise 

DMAF-c1: Avaliação  
i) objecto de avaliação 
ii) tipo de avaliação  
iii) frequência da avaliação 

DMAF-c2: Feedback  

i) local onde se estabelece  
ii) frequência do feedback 
iii) tipo de feedback  
iv) participação dos professores nas discussões do fórum 
v) participação dos alunos no atendimento 

 

Conforme foi apresentado na Tabela 3.1, desde 2004/05 havia uma forte componente de 

avaliação realizada ao longo do semestre em cada tipo de aulas.  

As orais implementadas no laboratório visavam essencialmente garantir que os alunos se 

preparassem para os trabalhos que iam fazer, potenciando a mais-valia deste tipo de aulas na 

sua aprendizagem. Nas aulas TP havia TPC’s semanais para acompanhamento individual das 

aprendizagens dos alunos e um trabalho de projecto a desenvolver ao longo do semestre, com 

vista ao desenvolvimento de competências variadas.  

Da avaliação contínua, da disciplina de Física 2, fazia parte a participação dos alunos nas 

aulas, o trabalho de projecto e os TPC’s semanais. O peso destes dois últimos podia ser 

negociado com cada professor das TP, no sentido de ir mais ao encontro do estilo de 

aprendizagem dos alunos. Uma vez que o projecto era desenvolvido fora das aulas, o feedback 

dado pelo professor referente a esta tarefa era fundamental para manter o envolvimento dos 

alunos e esclarecer a importância de passarem as diversas etapas estipuladas (esboço, 

rascunho e entrega final) no tempo certo, de modo ao professor os poder ajudar 

atempadamente. O feedback aos TPC’s foi importante, uma vez que eram problemas que 

visavam essencialmente competências de interpretação de situações, modelização e 

conceptualização, que viriam mais tarde a ser avaliadas também em exame. 

5.1.4.1 Caso 1 

Em Física1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

De uma maneira geral, os alunos do caso 1, não percepcionaram bem a avaliação semanal, 

como demonstra este comentário de um aluno: “das explicações da engenheira é que não gostava 

muito porque era sempre na base de sermos nós a descobrir e isso custava um bocado; em alguns casos poderia 

dar uma resposta, gostava mais se houvesse um guião; porque às vezes chegávamos ao fim e é que nos 

apercebíamos que devíamos ter feito de maneira diferente; embora aceite que às vezes é bom tropeçar, e que até 

nos ajuda a nunca mais nos esquecermos, nós naquela altura só temos a preocupação de fazer bem” (Aluno A, 

1ª inscrição, FIS1: 12 val). Este aluno embora reconhecendo que o método até o ajudou e que 
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dessa forma nunca mais esquece, visivelmente não se sente seguro, preferindo que o professor 

tivesse indicado o caminho ou que existissem guiões com passos bem definidos, de forma a 

não se enganar. 

Relativamente ao feedback dos relatórios o professor refere ser “dado na aula, mostrando onde 

tinham de melhorar”. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

A avaliação dentro de aula foi essencialmente formativa, os alunos eram incentivados a 

participar nas discussões de grupo e a expor as suas ideias e dúvidas perante os colegas que os 

tentavam ajudar. O professor intervinha dando pistas ou prestando esclarecimentos sempre 

que considerasse necessário, mas não antes dos alunos já terem discutido entre si. O feedback 

aos TPC’s foi dado de forma regular - nas 24 horas antes da aula, conforme tinha sido 

programado - constituindo uma ajuda no sentido de ultrapassar algumas dificuldades, mas não 

substituir o trabalho do aluno, fornecendo a solução do problema: “[o professor] dava um pequeno 

comentário que ajudava a completar o trabalho e serve para alertar em coisas que não estava tão bem” (Aluno 

V, 2ª inscrição, FIS1: 13 val); Estes comentários semanais ajudaram os alunos não só na sua 

aprendizagem mas também na sua motivação, como se pode induzir de alguns comentários 

dos alunos: “…senti que ajudou …recebia esses comentários semanalmente e isso ajudou” (Aluno P, 

1ªinscrição na disciplina em 2001, FIS1: 12 val).  

“isso [feedback’s] dava jeito, até para perceber o caminho, até para motivação” (Aluno S, 1ª inscrição, FIS1: 

12 val). 

 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

À semelhança do que tinha acontecido em Física 1, a mediação contemplou feedback regular 

dos TPC semanais, segundo o professor: “eram dadas pistas, chamadas de atenção em relação a erros 

graves, estímulos para a continuação do trabalho”, conforme se pode também inferir através de 

alguns comentários dos alunos nesse semestre: “os comentários são sempre engraçados…é uma das 

coisas que me puxa para estudar, obriga a pegar na teórica, a ver o que é importante, ajudavam porque não 

davam a resposta e incentivavam a esforçar-te, tipo mais desenrasca-te, até achei piada...” (Aluno O, 1ª 

inscrição, FIS2: 13 val);  

“A minha dificuldade estava na interpretação do problema e o comentário ajudava a perceber melhor o que era 

pedido, porque às vezes eram um pouco elaborados” (Aluno T, 4ª inscrição, FIS2: 12 val). A mediação 

efectuada no trabalho de projecto foi baseada nas diferentes fases que os alunos deveriam 

ultrapassar, feita directamente no moodle, comentando o trabalho já efectuado pelos alunos, 

tentando fazê-los evoluir progressivamente, conforme expressam: “...em relação ao projecto de 
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FIS 2 creio que ajudou, a princípio não estava muito bem, mas depois foi melhorando, com aquilo que a 

professora ia dizendo” (Aluno L, 1ª inscrição, FIS2: 13 val);  

Esta melhoria progressiva terá ocorrido em mais de metade dos grupos, havendo mesmo 

alguns que acabaram antes do tempo estipulado e outros que entregaram mais versões do que 

as previamente estabelecidas. Apesar de tudo, nem todos os alunos se reviram no processo e 

houve alguns grupos que acabaram por deixar todo o trabalho mais para o final: “O grupo em si 

falhou, (era muito grande) não soubemos gerir o tempo e dispersamos bastante; só quando nos aproximámos da 

meta é que nos apercebemos da complexidade do objectivo e do grau de dificuldade (do projecto); o facto de 

não ter sido feito na aula, também é mais difícil até a engenheira ter o feedback das dificuldades que cada um 

está a ter, embora tenhamos tido avisos de que não estávamos a cumprir com os objectivos...acho que era 

importante ter ou 1 avaliação a meio, ou qualquer coisa para sabermos em que patamar estamos.” (Aluno H, 1ª 

inscrição na disciplina em 2000, FIS2: 11 val).  

Foi ainda referido por este professor que a liberdade concedida para poderem alterar um 

pouco os pesos das tarefas pelas quais iam ser avaliados, assim como a autoridade de poderem 

participar na avaliação final do seu grupo, não surtiu grande adesão por parte dos alunos. 

 

Este professor lançava regularmente questões aos alunos nos fóruns de discussão do 

moodle, para incentivar a participação dos alunos e ajudá-los a discutir os problemas, em 

ambas as disciplinas. 

Caracterização do Caso 1 

Este professor tentou realizar as avaliações dos alunos de uma forma formativa, estimulando a 

participação de todos (c1), servindo-se do feedback para potenciar a evolução das suas 

aprendizagens (c2). A frequência com que providenciou este feedback foi semanal, tanto nos 

relatórios de L como nos TPC’s (c2). A mediação efectuada pelo professor, relativamente ao 

trabalho de projecto, conseguiu estimular grande parte dos alunos a entregar versões 

provisórias e assim irem melhorando o seu trabalho com base no feedback do professor (c2). 

Não são evidentes diferenças a nível do tipo de aulas nem entre as duas disciplinas. 

Identificam-se traços importantes na mediação deste professor nesta dimensão, cada um 

ligado a uma categoria: c1 - T10a - “utilizar a avaliação para gerir a aprendizagem dos 

alunos”, c2 - T11a - “estabelecer feedback das aprendizagens dos alunos, individual, relevante 

e atempado”. 
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5.1.4.2 Caso 2 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

O professor rodava pelos vários grupos durante a aula fazendo as orais e tirando dúvidas. Este 

professor, além do feedback dos relatórios dado nas aulas, em que mostrava os principais 

problemas no trabalho dos alunos, deu a possibilidade aos alunos de refazer os relatórios e 

subir notas (algo que não estava previsto e que só aconteceu com este professor). 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

O feedback dos TPC’s fornecido aos alunos era baseado em correcções do seu trabalho. O 

professor indicou que por vezes enviava por e-mail, mas houve alunos que sentiram falta dos 

comentários semanais a que estavam habituados do 1º semestre: “…agora tenho uma experiência 

pela negativa em física 2, que ainda não recebi nenhum feedback dos TPC’s…” (Aluno P, 1ªinscrição na 

disciplina em 2001, FIS2: SM). Na mediação do projecto, o professor optou também por realizá-la 

por e-mail e não directamente no moodle (como tinha sido acordado) e onde os registos 

ficavam no processo de cada aluno/grupo. Desta forma terá sido mais complicado de gerir as 

evoluções e alguns alunos ressentiram-se desta possível falta de comunicação: “nós 

fizemos…houve um prazo (o 1º) que nós faltámos, pedimos e mandámos depois, mas ele também não foi dizendo 

nada ao longo do semestre, só disse que estava fora de prazo, por exemplo no 1º em que definimos o tema, e 

começamos a trabalhar sobre aquilo que tínhamos pensado e só no fim é que ele disse que devíamos restringir 

mais e não ser tão genérico... tivemos de reformular tudo à pressa” (Aluno F, 1ª inscrição, FIS2: FT);  

“Foi feito mais na última semana. Nós fomos mandando e logo no primeiro nós dissemos sobre o que íamos 

falar e só na última semana é que ele nos disse que o trabalho não era assim…que era para falar só de uma 

energia…e quando mandávamos fora de prazo, só recebíamos a indicação que estava fora do prazo, isso já 

sabíamos, queríamos era saber como estava o trabalho…” (Aluno I, 1ª inscrição, FIS2: 10 val). 

 

Este professor participava regularmente nos fóruns de discussão do moodle, colocando 

questões aos alunos, para incentivar a participação dos alunos e ajudá-los a discutir os 

problemas, na disciplina de FIS 1. 

Caracterização do Caso 2 

No L,este professor fez uma avaliação formativa, permitindo que os alunos fossem evoluindo, 

dando até mais oportunidades do que as que tinham sido previstas (c1 e c2). No entanto, no 

acompanhamento de FIS 2, centrou o seu feedback no e-mail em vez de ser no moodle e terá 

sido menos formativo, não estimulando os alunos mais fracos a progredir (c1 e c2). Embora se 

constate que nesta dimensão a mediação deste professor foi alterada conforme o tipo de aula 
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e/ou conforme a disciplina, não se consegue distinguir qual delas será a causa para as 

diferenças evidenciadas. 

Identificam-se traços de mediação importantes deste professor nesta dimensão, alguns dos 

quais foram já identificados no caso 1. No L: c1 - T10a e c2 - T11a. Na TP: c1 - T10b - “o 

professor não potencia a avaliação para gerir a aprendizagem dos alunos”, c2 - T11b - “o 

professor fornece feedback geral, pouco regular ou baseado na solução”. 

5.1.4.3 Caso 5 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

Como já se tinha referido, a abordagem deste professor na avaliação no laboratório foi 

bastante mais certificadora da preparação do trabalho que os demais professores: “para eles 

sentirem a responsabilidade de terem preparado o trabalho enquanto eu estava a fazer as perguntas, os outros 

estavam à espera e aproveitavam para ir estudando”. Refere ainda que dava feedback dos relatórios 

aos alunos sempre na semana seguinte e o facto de realizar as orais formais, providencia ao 

aluno um feedback regular acerca da sua preparação para cada aula. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

O professor interagia com a turma em grande parte da aula, fazendo a avaliação da 

participação nas discussões maioritariamente durante a realização das tarefas de projecto, em 

que os alunos trabalhavam em grupo. Este professor refere que não houve muita participação 

atempada (até 24 horas antes da aula seguinte) dos alunos nos TPC’s, pelo que o seu feedback 

também não foi muito intenso, talvez por isso tenham passado mais despercebidos, como 

refere um aluno: “nunca reparei que o professor escrevesse lá nada, ele dava só a nota… talvez porque 

estariam certos e portanto o professor aceitava as minhas explicações” (Aluno A, 1ª inscrição, FIS1: 12 val).  

Caracterização do Caso 5 

Este professor não potenciou o carácter formativo do desenho da avaliação, baseando-se 

maioritariamente em avaliações certificadoras (c1). Talvez por essa razão, os alunos também 

não valorizaram muito a entrega dos TPC’s atempadamente e o professor refere que o seu 

feedback não foi muito intenso (c2). No L, forneceu feedback regular (c2). Este professor 

mostra características diferentes no feedback entre o L e a TP, nesta dimensão.  

Identificam-se traços de mediação importantes deste professor nesta dimensão, já 

mencionados anteriormente: L: c1 - T10b e c2 - T11a. Na TP: c1 - T10b e c2 - T11b. 
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5.1.4.4 Caso 6 

Em Física1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

A avaliação na aula foi feita através da análise da preparação que os alunos traziam do seu 

trabalho e do seu desempenho. Este professor refere ainda que tentava que os alunos 

realizassem a maior parte dos relatórios na própria aula. Quanto ao feedback refere: “em média 

dava sempre na semana seguinte; conforme os erros, dizia a nota ou explicava a cada grupo o que estava mal”. 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Esta mediação alternou debates com a turma inteira e discussões em grupo, optando o 

professor por dar feedback na aula, explicando os problemas quando via esse pedido expresso 

por vários alunos. Relativamente à avaliação e feedback para além da sala, o professor referiu 

pouca participação atempada dos alunos e por essa razão percepcionou a realização de poucos 

feedback’s semanais. Durante a análise, (comparação entre tipos de feedback’s ao TPC, 

realizada na próxima secção, 5.1.4.8) confirmou-se que o feedback fornecido, além de não ter 

sido regular, não era muito baseado em comentários ao trabalho dos alunos. 

Caracterização do Caso 6 

Este professor tentou evidenciar a avaliação formativa (c1), estimulando os alunos no L a 

ultrapassarem as suas dificuldades baseados no seu feedback (através de questões paralelas) 

(c2). Na TP dava resposta às solicitações dos alunos, caso estas fossem generalizadas. A 

periodicidade do seu feedback não foi regular, nem muito formativo (c2). Há novamente 

diferenças significativas a apontar entre os dois tipos de aula, nesta dimensão, entre o L e a 

TP. 

Identificam-se traços de mediação importantes deste professor nesta dimensão, já 

mencionados anteriormente: L: c1 - T10a e c2 - T11a. Na TP: c1 - T10b e c2 - T11b. 

5.1.4.5 Caso 7 

Em Física 1: Mediação nas aulas de laboratório (L) 

O professor refere que durante a avaliação semanal fazia a distinção entre os alunos de cada 

grupo: “verificava se todos os elementos do grupo se tinham preparado, o que permitiu fazer justiça na 

avaliação final”. Reconhece que houve algum atraso no feedback fornecido aos relatórios, mas 

que depois recuperou: “dava a nota e fazia comentários mostrando as asneiras que tinham feito”. 
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Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Este professor acabava por sentir necessidade de ir frequentemente para o quadro explicar e 

resolver: “verifiquei que a maior parte dos grupos não funcionava no arranque, a grande maioria precisava 

de um empurrão para começar a tentar fazer alguma coisa...”. Admitiu ter-se atrasado a fornecer o 

feedback dos TPC’s, o que poderá ter levado alguns alunos a desmotivar, uma vez que 

também refere pouca participação. 

 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Neste semestre, o professor refere que a sua mediação relativa ao feedback fornecido aos 

TPC’s foi baseada em: “pistas e chamadas de atenção em relação a erros graves”, referindo que 

embora no início se tivesse atrasado, acabou depois por o fazer regularmente. Na mediação do 

projecto, o professor refere que os alunos não se terão envolvido ao longo do semestre, 

descuidando-se e deixando a grande parte do trabalho para o final: “Alguns dos trabalhos finais 

foram classificados negativamente e foi dada a oportunidade de reformularem num prazo apertado”. Refere 

ainda, este professor, que os alunos acabaram por ser justos quando fizeram a avaliação do 

seu grupo: “na autoavaliação notou-se em alguns casos os alunos que contribuíram menos, foi justo”. 

Devido aos alunos não terem emitido qualquer opinião acerca dos pesos que pretendiam para 

as diferentes tarefas, este professor percebeu que poderia ser ele a fazê-lo de modo a favorecer 

cada grupo, o que (não sendo o previsto) apenas aconteceu nas suas turmas. 

Caracterização do Caso 7 

Este professor fez uso da avaliação, ao longo do semestre, para fazer a distinção entre os 

elementos do mesmo grupo, assim como valorizou o facto dos próprios alunos o poderem 

fazer na autoavaliação do projecto (c1). Relativamente ao feedback que fornecia, salienta-se a 

perspectiva diferente com que os encarava: nas aulas sentia necessidade de ajudar os alunos 

no seu trabalho, enquanto que fora das aulas (nos TPC’s) já tentava apenas fornecer 

comentários que ajudassem os seus alunos a evoluir  

(c2). Não se identificaram diferenças significativas, nem relativamente ao tipo de aula, nem 

relativamente às duas disciplinas analisadas. 

Identificam-se traços de mediação importantes deste professor nesta dimensão, já 

mencionados anteriormente: c1 - T10a e c2 - T11a.  
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5.1.4.6 Caso 8 

Em Física 1: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

Neste caso a mediação não contemplou o feedback regular de comentários aos TPC’s, 

constituindo num reparo feito pelos alunos: “Não havia comentário, só a nota; às vezes até tínhamos 

um C e não sabíamos porquê…” (Aluno I, 1ª inscrição, FIS1: 6 val). Este professor confirmou que o 

único comentário que fazia era na aula: “fazia um apanhado dos erros mais comuns e chamava a 

atenção nas aulas seguintes”. 

Caracterização do Caso 8 

Este professor não se terá apercebido do intuito da avaliação formativa desenhada e como tal 

não lhe terá dado a devida importância (c1), limitando-se também a dar esporadicamente 

feedback à turma acerca de aspectos gerais (c2). 

Identificam-se traços de mediação importantes deste professor nesta dimensão, já 

mencionados anteriormente: c1 - T10b e c2 - T11b.  

5.1.4.7 Caso 9 

Em Física 2: Mediação nas aulas teórico-práticas (TP) 

O professor refere ter dado o feedback semanal (relativamente aos TPC’s), sem dar a resposta, 

mas fazendo comentários às suas soluções. No entanto, poderá não ter ocorrido sempre, uma 

vez que houve alunos que não o percepcionaram exactamente dessa forma: ”Fiz os 1ºs (TPC’s) e 

depois como não tínhamos logo a nota, acabei por deixar de os fazer; como o professor só no 4º ou no 5º é que 

começou a corrigir, acho que já foi tarde, porque se não for logo, o aluno também acaba por não ligar tanto, 

pelo menos foi o que aconteceu comigo este semestre, desmotivei” (Aluno E, 1ª inscrição, FIS2: 12 val); 

“quanto ao feedback do professor é muito lento, muito crítico e pouco objectivo, como tal esse feedback não me 

ajudou em nada a não ser a desmotivação para a realização dos TPC's” (Aluno U, 1ª inscrição, FIS2: 11 val).  

Na mediação do projecto, este professor referiu o descuido dos alunos no cumprimento 

das etapas intermédias, ficando com a percepção que houve pouca evolução dependente dos 

prazos e fases que tinham de ultrapassar. Refere mesmo que: “cerca de 80% do feedback dado foi 

no sentido de os fazer cumprir os prazos”, no entanto considera que mesmo assim foi uma tarefa 

importante para os alunos. Estes também não evidenciam ter-se envolvido muito: “no início não 

aprofundámos muito (o projecto); falávamos de tudo e no fundo não falávamos em nada; e só depois é que o 

professor disse que tínhamos de aprofundar mais um aspecto…” (Aluno E, 1ª inscrição, FIS2: 12 val). Quanto 

à autoavaliação refere que existiram queixas de alguns alunos que achavam que os colegas 

não estavam a ser justos.  
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Caracterização do Caso 9 

Este professor, embora tenha tentado realizar a avaliação formativa dando feedback que 

ajudasse os alunos a evoluir, na realidade não terá tido tanta atenção ao aspecto de motivar os 

alunos a melhorarem o seu desempenho (c1 e c2). 

Identificam-se traços de mediação importantes deste professor nesta dimensão, já 

mencionados anteriormente: c1 - T10a e c2 - T11b.  

5.1.4.8 Comparação entre a mediação dos vários professores na dimensão DMAF 

(Avaliação e feedback)  

A análise que advém das secções anteriores está de acordo com algo já referenciado na 

literatura (Felder, et al., 2000; Redish, 2003): os alunos, sentindo que o professor está atento e 

preocupado com as suas aprendizagens, tendem a desenvolver melhor o sentido da 

responsabilidade e envolver-se mais nas tarefas promovidas. No caso 1, os alunos referem que 

isto realmente os motivou para a disciplina e os ajudou a estudar. Pela triangulação realizada 

através dos comentários dos alunos, é perceptível que os alunos que receberam os 

comentários semanais ao seu trabalho os entenderam como úteis, mas a questão que se coloca 

é perceber se de facto ajudaram os alunos a desenvolver melhores aprendizagens. 

Como foi explicado na análise efectuada no capítulo 4 (secção 4.2.3), os feedback’s 

fornecidos pelos professores foram classificados em válidos e inválidos: válidos - todos 

aqueles em que o professor comentava o trabalho do aluno ou o aluno apresentava uma 

resposta satisfatória (A); inválidos -  sempre que o professor deixava um TPC por comentar, 

atribuindo B ou C. Fazendo a triangulação destes dados (feedback’s efectivos por professor – 

quantidade e correlação com a classificação em exame), eles vêm confirmar a análise anterior 

da mediação dos diferentes casos (Tabela 5.15).  

 
Tabela 5.15 Análise dos feedback’s válidos e inválidos dados por cada professor das aulas TP em FIS 1, 06/07 

 Caso 1 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 
Nº feedback’s válidos  
- trabalho comentado 
- indicação de resposta certa 

 
278 (64%) 
150 (34%) 

 
39 (32%) 
35 (29%) 

 
16 (27%) 
21 (36%) 

 
66 (65%) 
22 (21%) 

 
5 (2%) 

157 (43%) 
Nº feedback’s inválidos 10 (2%) 47 (39%) 22 (37%) 14 (14%) 200 (55%) 
Coeficiente de determinação (factor de 
correlação quadrático) entre a nota de 
exame e o nº de feedback’s válidos (R2) 

0,0865 0,0176 0,0048 0,0218 0,0549 

 

Os casos 7 e 1 asseguraram o maior volume percentual de feedback’s válidos – de 

trabalho comentado - e também o menor volume percentual de inválidos. As correlações 

também seguem esta sequência (com excepção do caso 8, mas que visivelmente está apenas 
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relacionado com o facto dos alunos terem realizado os TPC’s correctamente e não com o tipo 

de feedback que era dado). Como já tinha sido referido, os professores devem ajudar os 

alunos na sua (re)construção do conhecimento científico e não substituí-los no processo. No 

caso 7, embora esta substituição tivesse (em parte) ocorrido em sala de aula, na mediação para 

além da sala de aula, o seu feedback (mesmo com o atraso inicial referido) foi mais formativo 

e ajudou mais os alunos a progredir nas suas aprendizagens. 

 

Relativamente à FIS 2 (Tabela 5.16), embora haja um menor número de participações dos 

alunos, podemos constatar que o tipo de feedback dado aos TPC’s pelos vários professores 

são de melhor qualidade, ou seja, a percentagem dos inválidos decresceu, em geral, e em 

particular nos dois professores comparáveis (que leccionaram as duas disciplinas aqui 

analisadas – casos 1 e 7).  

 
Tabela 5.16 Análise dos feedback’s válidos e inválidos dados por cada professor das aulas TP em FIS 2, 06/07 

 Caso 1 Caso 2 Caso 7 Caso 9 
Nº feedback’s válidos  
- trabalho comentado 
- indicação de resposta certa 

  
221 (78%) 
59 (21%) 

 
2 (2%) 

24 (26%) 

 
213 (93%) 

16 (7%) 

  
88 (74%) 
20 (17%) 

Nº feedback’s inválidos 4 (1%) 66 (72%) 1 (0%) 11 (9%) 
Factor de correlação entre a nota de exame e o 
nº de feedback’s válidos (R2) 0,2494 0,1068 0,0372 0,3158 

 

Por outro lado, o número de feedback’s válidos apresenta uma percentagem bem menor de 

indicação de resposta certa, o que indicará não só que menos alunos conseguiam chegar a uma 

solução do problema correcta mas também o facto do professor, independentemente de 

considerar que a resposta valeria um A, comentar o trabalho do aluno, mostrando um feedback 

mais rico (principalmente os professores 1 e 7). Analisando as correlações existentes (entre o 

número de feedback’s válidos e a classificação em exame), o maior valor é apresentado no 

caso 9, o que indicia que embora os comentários deste professor não tivessem sido bem 

percepcionados pelos seus alunos, poderão ter despoletado a evolução nas suas aprendizagens 

(com 32% (r2) de probabilidade, enquanto que essa percentagem para os casos 1 e 7 são de 

25% e 4% (qualquer uma delas superior ao valor obtido em FIS 1). No entanto, no caso 9, 

ocorreram para um menor número de alunos, conforme foi analisado na secção anterior, 

grande parte dos alunos não ficou motivado para acompanhar esta tarefa. 

A diferença evidenciada entre o feedback de FIS 1 e de FIS 2 pode ser devido aos 

problemas utilizados serem mais direccionados ao desenvolvimento de competências (como 

se viu no capítulo 4), que embora leve a menos participação dos alunos, são mais baseadas no 
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seu trabalho real, permitindo que o professor consiga fornecer um feedback mais direccionado 

às suas dificuldades. Por outro lado, também os próprios professores (1 e 7) demonstram uma 

maturação do processo, conseguindo melhorar a qualidade dos seus feedback’s. Assim, pode-

se afirmar que embora não tivessem sido detectadas diferenças entre as duas disciplinas nas 

características dos professores (1 e 7) nesta dimensão, de facto a qualidade com que 

propiciam o feedback aumentou. 

 

Apresenta-se nas tabelas seguintes (Tabela 5.17, Tabela 5.18 e Tabela 5.19) os resultados 

obtidos a partir da análise da mediação entre os vários professores nas diversas componentes: 

FIS 1, L e TP e FIS 2 TP, respectivamente. 

 
Tabela 5.17 Análise da mediação dos professores na dimensão DMAF nas aulas L em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

DMAF-c1: Avaliação  
i) objecto de avaliação 
ii) tipo de avaliação  
iii) frequência da avaliação 
 
 
T10a – Gere aprendizagens / 
T10b – Certifica 
aprendizagens 

i) preparação, 
capacidade de 
resolução do 
problema, relatórios 
ii) formadora 
iii) semanal 
 
T10a  

i) preparação, 
relatórios 
ii) formadora  
iii) semanal 
 
 
 
T10a  

i) 
preparação, 
relatórios 
ii) 
certificadora 
iii) semanal 
 
T10b  

i) preparação e 
capacidade de 
resolução do 
problema, relatórios 
ii) formadora 
iii) semanal 
 
T10a  

i) preparação, 
relatórios 
ii) formadora 
iii) semanal 
 
 
 
T10a  

DMAF-c2: Feedback  
i) local onde se estabeleceu 
ii) frequência do feedback 
iii) tipo de feedback  
iv) participação dos professores 
nas discussões do fórum 
v) participação dos alunos no 
atendimento 
 
T11a – Feedback pertinente / 
T11b - Feedback  sem 
consequência 

i) aula,  
ii) semanal 
iii) chamada de 
atenção (semanal) 
ao relatório anterior 
onde podiam ter 
feito melhor 
iv) regular 
v) raramente 
 
 
T11a 

i) aula  
ii) semanal 
iii) entrega da 
correcção, dá 
possibilidade de 
melhorar 
iv) regular 
v) – 
 
 
 
T11a 

i) aula 
ii) semanal 
iii) em 
função das 
orais para 
realização do 
trabalho  
iv) uma vez  
v) – 
 
 
T11a 

i) aula  
ii) em média 
semanal 
iii) nota ou 
explicação do que 
estava mal 
(conforme os erros) 
iv) nunca  
v) – 
 
 
T11a 

i) aula  
ii) semanal, só 
atraso ao início 
iii) nota, 
comentários e 
mostra das 
asneiras  
iv) nunca 
v) – 
 
 
T11a 

 

 

 

Tabela 5.18 Análise da mediação dos professores na dimensão DMAF nas aulas TP em FIS 1, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 

DMAF-c1: Avaliação 
baseado em pistas para 
melhorar, dado várias 
vezes, iterativamente 
i) objecto de avaliação 
ii) tipo de avaliação  
iii) frequência da avaliação 
 
T10a – Gere 
aprendizagens / T10b – 
Feedback  sem 
consequência 

i) participação dos 
alunos na aula e 
nas discussões em 
grupo, TPC’s, 
projecto 
ii) formadora 
iii) semanal 
 
 
 
 
T10a 

i) participação 
dos alunos na 
aula e nas 
discussões em 
grupo, TPC’s, 
projecto 
ii) certificadora 
iii) semanal 
 
 
 
T10b 

i) participação dos 
alunos na aula e 
nas discussões em 
grupo, TPC’s, 
projecto 
ii)  certificadora 
iii) semanal 
 
 
 
 
T10b 

i) participação 
dos alunos na 
aula e nas 
discussões em 
grupo, TPC’s, 
projecto 
ii) formadora 
iii) semanal 
 
 
 
T10a 

i) TPC’s, 
projecto  
ii) certificadora 
iii) semanal 
 
 
 
 
 
 
T10b 
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DMAF-c2: Feedback  
i) local onde se estabeleceu 
ii) frequência do feedback 
iii) tipo de feedback  
iv) participação dos 
professores nas discussões 
do fórum 
v) participação dos alunos 
no atendimento 
 
 
 
 
 
T11a – Feedback 
pertinente /  T11b - 
Feedback  sem 
consequência 

i) moodle, aula,  
ii) semanal, na aula 
é dado várias vezes 
a cada grupo  
iii) comentário ao 
trabalho do aluno, 
baseado em pistas 
para melhorar 
iv) regular 
v) pouca afluência  
dos alunos aos 
atendimentos 
regulares; nos 
personalizados em 
geral apareciam 
 
 
T11a 

i) moodle, aula  
ii) semanal só 
aos alunos que 
enviavam 
atempadamente,, 
na aula dado 
sempre  
iii) explicação 
geral dada à 
turma, por vezes 
enviava 
resolução do 
TPC  
iv) uma vez 
v) pouca 
afluência geral 
 
T11b 

i) moodle, podendo 
o TPC ser  também 
resolvido na aula 
ii) semanal só aos 
alunos que 
enviavam 
atempadamente, na 
aula é dado sempre 
iii) explicação caso 
a dúvida fosse 
geral, dada à turma  
iv) nunca 
v) pouca afluência 
geral 
 
 
 
T11b 

i) moodle, aula 
ii) semanal, só 
um atraso no 
início, na aula é 
dado sempre 
iii) comentário 
ao trabalho de 
cada aluno no 
TPC e na aula é 
dado à turma  
iv) nunca 
v) pouca 
afluência geral 
 
 
 
 
T11a 

i) moodle e 
podendo o TPC 
ser resolvido 
na aula  
ii) esporádico 
iii) mostrada a 
resolução 
iv) nunca 
v) não foi 
sugerido o 
atendimento 
personalizado 
 
 
 
 
 
T11b 

 

 

Tabela 5.19 Análise da mediação dos professores na dimensão DMAF nas aulas TP em FIS 2, 06/07 

Categorias  Caso 1 Caso 2 Caso 7 Caso 9 

DMAF-c1: Avaliação  
i) objecto de avaliação 
ii) tipo de avaliação  
iii) frequência da avaliação 
 
 
T10a – Gere 
aprendizagens / T10b – 
Certifica aprendizagens 

i) participação dos 
alunos na aula e nas 
discussões em grupo, 
TPC’s, projecto 
ii) formadora 
iii) semanal 
 
 
T10a 

i) participação dos 
alunos na aula e nas 
discussões em grupo, 
TPC’s, projecto 
ii) certificadora 
iii) semanal 
 
 
T10b 

i) participação dos 
alunos na aula e nas 
discussões em grupo, 
TPC’s, projecto 
ii) formadora  
iii) semanal 
 
 
T10a 

i) participação dos 
alunos na aula e nas 
discussões em grupo, 
TPC’s, projecto 
ii) formadora e 
certificadora 
iii) semanal 
 
T10a 

DMAF-c2: Feedback  
i) local onde se estabeleceu 
ii) frequência do feedback 
iii) tipo de feedback  
iv) participação dos 
professores nas discussões 
do fórum 
v) participação dos alunos 
no atendimento 
 
 
 
T11a – Feedback 
pertinente / T11b - 
Feedback  sem 
consequência 

i) moodle, aula  
ii) semanal 
iii) comentário ao 
trabalho do aluno, 
baseado em pistas 
para melhorar, dado 
várias vezes, 
iterativamente 
iv) regular 
v) pouca afluência  
aos atendimentos 
regulares; nos 
personalizados em 
geral apareciam 
 
T11a 

i) moodle e e-mail, aula,  
ii) esporádico 
iii) informativo, 
baseado na correcção 
do trabalho do aluno, na 
aula  dá explicação e 
resolução no quadro 
iv) esporádica 
v) – 
 
 
 
 
 
T11b 

i) moodle, aula 
ii) semanal, só um 
atraso no início 
iii) comentário ao 
trabalho do aluno, 
baseado em pistas 
para melhorar, dado 
várias vezes, 
iterativamente 
iv) nunca 
v) pouca afluência (e 
por causa do 
projecto)  
 
 
T11a 

i) moodle, aula 
ii) semanal, só um 
atraso no início 
iii) comentário ao 
trabalho do aluno, 
chamando atenção para 
as falhas, na aula dá 
algumas explicações  no 
quadro 
iv) nunca 
v) – 
 
 
 
 
T11b 

 

Mediante a identificação dos traços de mediação de cada professor nesta dimensão 

podemos agora classificar a sua mediação: 

Caso 1: o professor tentou que a avaliação proporcionada ajudasse os alunos a gerir as 

suas aprendizagens, proporcionando feedback relevante e atempado para potenciar a sua 

evolução. 

Caso 2: este professor faz uso da avaliação formativa no laboratório para ajudar os alunos 

mediante o feedback semanal, mas na TP de FIS 2 isso não foi conseguido. 

Caso 5: este professor faz uso da avaliação certificadora que só no laboratório poderá 

ajudar os alunos a perceber a forma como se tinham preparado e possivelmente evoluir. 

Caso 6: semelhante ao caso 2. 
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Caso 7: semelhante ao caso 1. 

Caso 8: este professor faz uso da avaliação certificadora e não proporciona feedback capaz 

de fazer os alunos progredir nas suas aprendizagens. 

Caso 9: embora este professor faça uso da avaliação formativa, o seu feedback não 

conseguiu ajudar grande parte dos alunos a evoluir, embora os alunos que acabam por 

acompanhar mostrem uma melhor correlação com a nota de exame. 

Nesta dimensão não se notam diferenças nas características da mediação dos professores 1 

e 7, nem relativamente ao tipo de aula, nem entre as duas disciplinas. Estes dois professores 

foram os que apresentaram mais continuidade na intervenção didáctica e foi identificada uma 

melhoria na qualidade da avaliação formativa proporcionada em FIS 2: pelo menos três 

professores tentaram atempadamente dar os seus comentários ao trabalho dos alunos e os 

professores 1 e 7 apresentam feedback’s de melhor qualidade. Os alunos que não o obtiveram 

ressentem-se de não ter comentários ao seu trabalho, principalmente por saberem que há 

colegas a recebê-los ou se eles próprios já tiveram essa experiência. Os professores 2 e 6 

apresentam características muito diferentes na sua mediação no L e na TP, embora no caso 2, 

não se possa identificar se essas diferenças têm relação com o tipo de aula ou com a 

disciplina. 

5.1.4.9 Síntese de resultados na dimensão DMAF (Avaliação e feedback) 

Face a esta análise podemos inferir que a nível da avaliação, grande parte dos professores 

consegue fazer uso da sua potencialidade formadora, principalmente no laboratório. Em 

termos do feedback proporcionado, embora se note um esforço da maior parte dos professores 

em tentarem proporcioná-los de forma relevante para os alunos, nota-se que esta acção requer 

alguma maturação dos professores, tendo-se evidenciado melhorias nos dois professores que 

o efectivaram nos dois semestres.  

Identificam-se dois traços importantes de mediação nesta dimensão, cada um ligado a uma 

das categorias analisadas, com diferentes níveis de intervenção:  

• c1, “Avaliação”:   
T10a - “utilizar a avaliação para gerir a aprendizagem dos alunos” ou T10b - “o 

professor não potencia a avaliação para gerir as aprendizagens dos alunos”; 

• c2, “Feedback”: 
T11a - “estabelecer feedback das aprendizagens dos alunos, individual, relevante e 

atempado ” ou T11b - “o professor fornece feedback geral, pouco regular ou baseado na 

solução”. 
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5.1.5 Síntese da caracterização da mediação dos professores nas diferentes 

dimensões analisadas 

Ao longo das secções anteriores analisaram-se as principais características da mediação dos 

professores e verificou-se se variava consoante o tipo de aula ou disciplina. Resumem-se as 

principais características encontradas na Tabela 5.20. 
 

Tabela 5.20 Contabilização dos traços importantes na mediação dos professores em cada dimensão  

C
as

o Tipos 
aula/ 

disciplina 

DMAA 
Apoio e autoridade 

dada aos alunos 

DMEF 
Envolvimento 

fomentado 

DMAC 
Contextualização da aprendizagem 

DMAF 
Avaliação e feedback 

1 

FIS 1 L 
T1a: tarefas autenticas 
T2a: trabalho autónomo 
T3a: pistas no momento 
certo 

T4a: trabalho grupo 
T5a: aprendizagem 
social 
T6b: não motivador 
 

T7b: não há discussões 
contextualizadas  
T8a: interpretação feita pelos alunos 
T9a: trabalho real T10a: gerir 

aprendizagens 
T11a: feedback 
pertinente FIS 1 TP T4a: trabalho grupo 

T5a: aprendizagem 
social 
T6a: clarifica objectivos 

T7a: mostra a pertinência dos 
assuntos 
T8a: interpretação feita pelos alunos 
T9a: trabalho real FIS 2 TP 

2 

FIS 1 L 

T1b: tarefas 
simplificadas 
T2b: trabalho mais 
dependente  
T3b: explicações gerais 

T4a: trabalho grupo 
T5a: aprendizagem 
social 
T6a: clarifica objectivos 

T7b: não há discussões 
contextualizadas  
T8b: prof. ajuda na interpretação  
T9a: trabalho real 

T10a: gerir 
aprendizagens 
T11a: feedback 
pertinente 

FIS 2 TP 

T1a: tarefas autenticas 
T2b: trabalho mais 
dependente  
T3b: explicações gerais 

T4a: trabalho grupo 
T5b: pouca colaboração 
T6b: não motivador 

T7a: mostra a pertinência dos 
assuntos 
T8b: prof. ajuda na interpretação  
T9b: trabalho ajudado  

T10b: certifica 
aprendizagens 
T11b: feedback pouco 
produtivo 

5 

FIS 1 L T1b: tarefas 
simplificadas 
T2b: trabalho mais 
dependente  
T3b: explicações gerais 

T4a: trabalho grupo 
T5b: pouca colaboração 
T6b: não motivador 

T7b: não há discussões 
contextualizadas  
T8a: interpretação feita pelos alunos 
T9b:  trabalho ajudado 

T10b: certifica 
aprendizagens 
T11a: feedback 
pertinente 

FIS 1 TP 
T4b: trabalho individual 
T5b: pouca colaboração 
T6b: não motivador 

T7b: não há discussões 
contextualizadas  
T8b: prof. ajuda na interpretação  
T9b:  trabalho ajudado 

T10b: certifica 
aprendizagens 
T11b: feedback não 
produtivo 

6 

FIS 1 L 

T1a: tarefas autenticas 
T2a: trabalho autónomo 
T3a: pistas no momento 
certo 

T4a: trabalho grupo 
T5a: aprendizagem 
social 
T6a: clarifica objectivos 

T7a: mostra a pertinência dos 
assuntos 
T8a: interpretação feita pelos alunos 
T9a: trabalho real 

T10a: gerir 
aprendizagens 
T11a: feedback 
pertinente 

FIS 1 TP 

T1b: tarefas 
simplificadas 
T2a: trabalho autónomo 
T3b: explicações gerais 

T4b: trabalho individual 
T5b: pouca colaboração 
T6b: não motivador 

T7a mostra a pertinência dos assuntos 
T8b: prof. ajuda na interpretação  
T9b:  trabalho ajudado 

T10b: certifica 
aprendizagens 
T11b: feedback pouco 
produtivo 

7 

FIS 1 L T1b: tarefas 
simplificadas 
T2b: trabalho mais 
dependente  
T3b: explicações gerais 

T4a: trabalho grupo 
T5a: aprendizagem 
social 
T6a: clarifica objectivos 

T7a: mostra a pertinência dos 
assuntos 
T8b: prof. ajuda na interpretação  
T9a: trabalho real 

T10a: gerir 
aprendizagens 
T11a: feedback 
pertinente 

FIS 1 TP T7a: mostra a pertinência dos 
assuntos 
T8b: prof. ajuda na interpretação  
T9b:  trabalho ajudado 

FIS 2 TP 
T4a: trabalho grupo 
T5b: pouca colaboração 
T6b: não motivador 

8 FIS 1 TP 

T1b: tarefas 
simplificadas 
T2b: trabalho mais 
dependente  
T3b: explicações gerais 

T4b: trabalho individual 
T5b: pouca colaboração 
T6b: não motivador 

T7b: não há discussões 
contextualizadas  
T8b: prof. ajuda na interpretação  
T9b: trabalho ajudado 

T10b: certifica 
aprendizagens 
T11b: feedback pouco 
produtivo 

9 FIS 2 TP 
T1a: tarefas autenticas 
T2a: trabalho autónomo 
T3b: explicações gerais  

T4b: trabalho individual 
T5b: pouca colaboração 
T6b: não motivador 

T7b: não há discussões 
contextualizadas  
T8a: interpretação feita pelos alunos 
T9a: trabalho real 

T10a: gerir 
aprendizagens 
T11b: feedback pouco 
produtivo  
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A partir desta identificação dos traços importantes que caracterizavam a mediação dos 

professores e que podem ter influência na aprendizagem dos alunos, identificaram-se dois 

níveis em cada traço de mediação, um baseado nos factores de eficácia encontrados na 

investigação (Ta) e outro mais próximo do ensino tradicional (Tb). Indica-se agora a 

percentagem de traços (Ta) identificados em cada tipo de aula, em cada caso:  

Laboratório: caso 6 (100%); caso 1 (80%); caso 2 e caso 7 (50%); caso 5 (30%); 

TP, FIS1: caso 1 (100%); caso 7 (50%); caso 6 (20%); caso 5 e caso 8 (0%); 

TP, FIS2: caso 1 (100%); caso 9 (50%); caso 7 (40%); caso 2 (30%).   

Na secção seguinte verifica-se se existe relação entre a qualidade da mediação e os 

resultados de aprendizagem.  

5.2 Análise dos resultados da aprendizagem obtidos, de acordo 

com as características da mediação de cada professor 

Realiza-se, nesta secção, a análise dos resultados quantitativos de aprendizagem de acordo 

com as características da mediação de cada professor analisadas na secção anterior, avaliando 

a aprendizagem dos alunos ao nível de: i) envolvimento; ii) resultados escolares; iii) 

competências desenvolvidas. 

Em primeiro lugar, é avaliado o envolvimento que os alunos mantiveram na disciplina de 

acordo com as características da mediação realizada por cada professor, uma vez que esse 

envolvimento pode significar o desenvolvimento da sua motivação intrínseca na 

aprendizagem, primordial para garantir um bom acompanhamento, funcionando como 

indicador do nível de satisfação que os alunos mantiveram.  

Em segundo lugar, avaliam-se os resultados escolares dos alunos, em cada caso, a nível de 

classificações em exame e taxas de aprovação e respectivas distribuições das classificações, 

nomeadamente avaliando a percentagem de alunos com notas altas e baixas, de modo a 

analisar possíveis relações entre a caracterização da mediação dos casos e seus resultados. 

Por último, também são avaliadas as repercussões a nível do desenvolvimento de 

competências através de certos itens colocados em exame, especialmente para o efeito. 

Estas três dimensões de análise encontram-se na Tabela 5.21, bem como as respectivas 

categorias.  
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Tabela 5.21 Dimensões e categorias em análise nos resultados pelo professor 

Dimensões de análise Categorias 
DMRE Envolvimento dos alunos DMRE-c1 – Taxa de abandono 

DMRE-c2 – Participação em tarefas 
DMRR Resultados escolares  DMRR-c1 – Classificações relativas à TP 

DMRR-c2 – Classificações relativas ao L  
DMRC Nível de competências 

desenvolvido 
DMRC-c1 – Avaliação final de competências 
DMRC-c2 – Avaliação da evolução de competências  

 

As categorias identificadas na Tabela 5.21 surgiram a partir de evidências empíricas dos 

aspectos mais relevantes dessas dimensões. 

A análise dos resultados da mediação efectiva tem por base os resultados obtidos por cada 

um dos diferentes casos (agrupando resultados de turmas do mesmo professor), nas duas 

disciplinas consideradas. 

5.2.1 Dimensão DMRE: Envolvimento dos alunos 

Esta dimensão está relacionada entre muitos factores, com todos os esforços que foram 

realizados no sentido de dar aos alunos um papel activo, colaborativo e um ambiente em sala 

de aula que favorecesse a sua motivação. Como Redish (2003) refere, um professor deve 

também tentar mostrar aos seus alunos que se interessa pela sua aprendizagem e que os 

considera capazes de efectuar as tarefas que propõe. Assim, para ajudar a completar este 

propósito contribuiu o acompanhamento para além da sala de aula através do feedback 

individualizado, os horários de atendimento personalizados, participação em várias tarefas e o 

ambiente social de aprendizagem fomentado dentro de sala de aula (onde o professor deixa de 

ter o papel de único detentor da verdade).  

Da análise da secção anterior verificou-se que nem sempre os professores conseguiram ter 

atenção a todos estes pontos. Por outro lado também se detectou, por alguns comentários dos 

alunos, que alguns professores (por exemplo, no caso 1 em L ou no caso 9 na TP) no ímpeto 

de tentarem implementar a autonomia dos alunos na sala de aula, poderão ter descurado 

alguns sinais que evidenciavam alguma desmotivação. Nesta secção verifica-se as 

repercussões destes factores na sua aprendizagem. 

 

Em primeiro lugar, analisa-se a taxa de abandono que os alunos apresentaram nos 

diferentes casos. Neste estudo a taxa de abandono é representada pelo número percentual de 

alunos que mesmo tendo frequência à disciplina, acabam por não comparecer a nenhum 

exame. Os alunos que não frequentam as disciplinas, não são aqui considerados. Embora esta 

taxa dependa de muitos outros factores (muitas vezes externos à disciplina), admitimos que 
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esses factores são transversais a todas as turmas. O objectivo é comparar o efeito entre a 

mediação travada em cada caso e essa taxa de abandono. 

Nesse intuito avaliam-se as taxas de abandono para cada conjunto de alunos de cada caso 

referente às aulas L e TP, uma vez que representam conjuntos de alunos que tiveram 

professores diferentes nos dois tipos de aula. 

Em segundo lugar, avalia-se a participação dos alunos em diversas tarefas ao longo do 

semestre em cada caso, nomeadamente nas discussões on-line e nos TPC’s. 

A análise destas categorias, que se resumem na Tabela 5.22, podem estabelecer 

indicadores de envolvimento dos alunos na disciplina. 

 
Tabela 5.22 Identificação das categorias da dimensão DMRE 

Categorias  Foco de análise 

DMRE-c1: Taxa de abandono  i) aulas L 
ii) aulas TP 

DMRE-c2: Participação em tarefas i) Discussões on-line no moodle 
ii) TPC’s 

 

Os dados recolhidos que permitiram fazer esta análise foram: 

• Resultados escolares (classificações de avaliação contínua, classificações em 

exame e resultados finais) obtidos pelos alunos, no ano lectivo de 2006/07; 

• Resultados das componentes de avaliação contínua, em 2006/07; 

• Tarefas efectuadas pelos alunos pela plataforma de ensino à distância, em 2006/07; 

• Registo da mediação ocorrida no processo de feedback dado pela plataforma de 

ensino à distância, no ano lectivo de 2006/07. 

5.2.1.1 Categoria DMRE-c1: Taxa de abandono  

Em Física 1 

O número percentual de alunos, que embora podendo ir a exame opta por não o fazer, é 

globalmente elevado. Embora este número relativo às aulas TP e L (Tabela 5.23) não seja 

independente (como foi explicado, o mesmo grupo de alunos tem um professor diferente em 

TP e L). Por esta razão apenas se podem analisar os dados relativos a cada tipo de aula 

separadamente.  
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Tabela 5.23 Taxas de abandono em FIS 1 em 06/07 para cada caso  

DMRE-c1: 

Taxa de 

abandono 

i) L 
Caso 1 Caso 2 Caso 5 Caso 6 Caso 7  

27% 19% 29% 19% 5%  

ii) TP 
Caso 1  Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 

15%  21% 24% 20% 16% 

 

Os casos 5 e 1 apresentam as maiores taxas de abandono em laboratório, enquanto o caso 

7 apresenta a mais baixa. Como se viu ao longo da caracterização da mediação nas secções 

anteriores, no caso 5, o professor tinha uma abordagem autoritária, o que parece não surtir 

efeitos muito positivos em termos de abandono; no casos 1, a abordagem era precisamente de 

tentar dar autoridade aos alunos, responsabilizando-os pela sua aprendizagem, mais próxima à 

aprendizagem por competências, que como foi visto também não agradou a alguns alunos, o 

que está de acordo com estes resultados. Por outro lado, no caso 7 (em L), o professor fazia 

uma introdução ao problema experimental que eles tinham de realizar, ajudava e esclarecia os 

alunos nas suas dúvidas durante o trabalho, tendo os alunos apresentado grande entusiasmo 

no desenvolvimento do projecto, o que está de acordo com a taxa de abandono menor que nos 

restantes casos.  

Avaliando os professores que leccionaram as duas componentes da disciplina de FIS 1, o 

professor 1, com o mesmo tipo de mediação, nas aulas TP obtém menor taxa de abandono. 

Como se analisou na secção anterior, as únicas diferenças residiam em dois traços de 

mediação (nas dimensões “DMEF - envolvimento fomentado” e na “DMCA – 

contextualização da aprendizagem”) mais próximos do ensino tradicional no L, relativamente 

à TP. No caso 7, que apresentava algumas diferenças a nível das mesmas dimensões, 

apresenta uma relação exactamente inversa (pior na TP), o que também estará de acordo com 

a caracterização já efectuada. O professor 6 foi aquele que evidenciou maiores diferenças na 

sua mediação nos dois tipos de aula, em termos de taxa de abandono a diferença não é muito 

significativa. O caso 5 não evidencia variações de relevo entre TP e L, apresentando sempre 

taxas relativamente elevadas. 

Em Física 2 

Nesta disciplina a componente de avaliação contínua (composta pelo trabalho de projecto, 

participação nos TPC’s e participação nas aulas TP) não tinha nota mínima para poder aceder 

a exame. No entanto, os valores obtidos (Tabela 5.24) são semelhantes aos que se 

encontraram em FIS 1, o que indicia que esse facto não teve influência na decisão de não ir a 

exame. Recorda-se que as taxas de abandono referidas correspondem ao número percentual 
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de alunos que, estando em condições de fazer exame, opta por não o fazer. Assim, este estudo 

indicia que essa opção não estará dependente de componentes obrigatórias ou não na 

disciplina, mas mais dependentes da mediação em sala de aula. 

 
Tabela 5.24 Taxas de abandono em FIS 2, 06/07, para cada caso 

DMRE-c1: Taxa 

de abandono 
ii) aulas TP 

Caso 1 Caso 2 Caso 7 Caso 9 

14% 19% 23% 21% 

 

O caso 1 apresenta um valor ligeiramente inferior aos restantes casos. De facto, a 

mediação do professor 1 na componente TP, com características comuns nas duas disciplinas, 

de maior autonomia e trabalho baseado em grupos de discussão, acompanhado por um 

feedback atempado e pertinente estará de acordo com estes resultados. 

5.2.1.2 Categoria DMRE-c2: Participação nas tarefas 

Em Física 1 

As participações dos alunos nos desafios que eram colocados no moodle pretendiam 

precisamente envolver os alunos em discussões com os colegas e despertar o interesse para a 

disciplina. Embora esta tarefa estivesse interligada (em primeiro lugar) com a dinamização 

que era feita nas aulas T, como o professor das aulas T foi o mesmo para todas as turmas, 

poder-se-á considerar que não é esse o factor que provoca um diferente comportamento entre 

os alunos dos vários professores da TP. São essas diferenças que se pretendem analisar na 

Figura 5.2, em que se compara o volume percentual normalizado de participações dos alunos 

de cada professor (relativamente ao número de alunos que frequentou a disciplina em cada 

caso). O professor 1 apresenta um valor mais elevado relativamente aos outros casos, 

evidenciando um melhor nível de participação e envolvimento dos seus alunos nesta tarefa. 

Participação percentual dos alunos nos desafios no moodle 
em FIS 1 06/07

Caso 1

Caso 5

Caso 6

Caso 7

Caso 8

 
Figura 5.2 Comparação da participação nos desafios no moodle em FIS 1 06/07 
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Relativamente ao número de TPC’s possíveis de efectuar pelos alunos em cada caso, 

houve 73% de participação percentual no caso 1, 48% no caso 5, 38% no caso 6, 43% no caso 

7 e 58% no caso 8. Normalizando estes resultados, comparam-se esses valores na Figura 5.3. 

 

Participação percentual dos alunos nos TPC's em FIS 1 06/07

Caso 1

Caso 5

Caso 6

Caso 7

Caso 8

 
Figura 5.3 Comparação da participação nos TPC’s em FIS 1 06/07 

 

De seguida, apresenta-se (Figura 5.4) essa mesma distribuição da participação dos alunos 

mas ao longo do semestre, acompanhada pela respectiva distribuição da participação dos 

professores no estabelecimento do feedback aos alunos. 

No caso 1 a distribuição foi relativamente uniforme, tanto em número de participações 

como no acompanhamento do professor, evidenciando um bom envolvimento dos alunos 

nesta tarefa. 

No caso 5 nota-se falta de acompanhamento do professor em grande parte dos trabalhos 

entregues pelos alunos. 

No caso 6 isso também é notório, notando-se um decréscimo acentuado da participação 

dos alunos nas últimas semanas do semestre. 

Já no caso 7 nota-se um crescendo na participação dos alunos, tendo sido o 

acompanhamento do professor, mesmo com o atraso já referido no início do semestre, com 

níveis próximos do número de trabalhos. 

No caso 8, embora os alunos mantenham um nível de participação razoavelmente 

uniforme quase até ao fim, não houve um forte acompanhamento do professor.  

 



249 

 
Figura 5.4 Participação nos TPC’s em FIS 1 relativos aos diferentes casos  

 

Desta análise pode-se constatar que, no caso 1, os alunos se mostraram mais envolvidos, 

tanto em tarefas obrigatórias, ou seja que contavam directamente para a sua classificação de 

frequência, como em tarefas de cariz facultativo, em que o seu empenho só era avaliado para 

a bonificação no final do semestre, pela qualidade das intervenções e debates e não pela 

quantidade. 

Nos restantes casos, o empenho dos alunos nas tarefas ao longo do semestre foi mais 

variável, apresentando todos os casos uma quebra entre a 3ª e a 4ª semana. Realça-se o facto 

de mesmo apresentando algumas características que não fomentavam o envolvimento dos 

alunos, nos casos 8 e 5 os alunos continuaram a participar, o que denota que o envolvimento 

dos alunos não fica à partida gorado por existir uma mediação mais tradicional, embora esta 

não seja tão do agrado dos alunos. 

Em Física 2 

No segundo semestre houve um maior número de participações dos alunos nos desafios, até 

porque o número de desafios lançados duplicou, observando-se participações em todos os 

casos, embora mais uma vez em maior número e volume percentual no caso 1 (Figura 5.5).  
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Participação percentual dos alunos nos desafios 
no moodle FIS 2 06/07

Caso 1

Caso 2

Caso 7

Caso 9

 
Figura 5.5 Comparação da participação nos desafios no moodle em FIS 2 06/07 

 

Quanto à participação nos TPC’s ao longo do semestre, o número total de trabalhos 

efectuados (relativamente aos possíveis de efectuar pelos alunos em cada caso) diminuiu neste 

semestre, registando-se 45% de participação percentual no caso 1, 42% no caso 2, 46% no 

caso 7 e 35% no caso 9. Não sendo esta participação tão expressiva como no semestre 

anterior, ela é mais equiparada entre as diversas turmas, conforme se pode observar na Figura 

5.6 que mostra essa comparação normalizada. 

 

Participação percentual dos alunos nos TPC's de 
FIS 2 06/07

Caso 1

Caso 2

Caso 7

Caso 9

 
Figura 5.6 Comparação da participação nos desafios no moodle em FIS 2 06/07 

 

Analisando essa participação ao longo do semestre (Figura 5.7), podemos observar que a 

participação dos alunos foi mais variável, sendo mais uniforme quando o acompanhamento do 

professor também o é (casos 1, 7 e 9).  
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Figura 5.7 Participação nos TPC’s em FIS 2, nos diferentes casos  

5.2.1.3 Síntese de resultados na Dimensão DMRE 

Fazendo agora uma análise global acerca do envolvimento dos alunos, relativamente aos 

casos estudados, verifica-se que no caso 1 os alunos apresentam a menor taxa de abandono 

nas aulas TP (a nível das duas disciplinas) e maior participação nas tarefas. O caso 1 

apresenta no entanto uma taxa de abandono no laboratório mais elevada do que na TP, 

estando estes dados de acordo com as diferenças encontradas a nível da caracterização da sua 

mediação, que apresentava uma percepção dos alunos mais fraca no laboratório. A mediação 

do caso 5 apresenta valores mais altos de taxa de abandono tanto no L como na TP, 

apresentando também valores mais baixos de participação em tarefas, o que neste caso 

indiciará que o envolvimento dos alunos não terá sido tão conseguido. 

5.2.2 Dimensão DMRR: Resultados escolares 

Os resultados escolares são avaliados para cada caso, versando diversas perspectivas com o 

intuito de analisar as repercussões das diferentes características de mediação observadas na 

secção 5.1. Nessa perspectiva, consideraram-se as categorias de análise como sendo as 

classificações dos alunos, agrupados por turmas TP ou turmas L, do  mesmo professor, para 

assim se poderem comparar os resultados para cada caso (Tabela 5.25). 

 
Tabela 5.25 Identificação das categorias da dimensão DMRR 

Categorias  Foco da análise 

DMRR-c1: Classificações relativas à TP 

i) classificação em exame: percentagem final de notas altas e baixas  
ii) correlação entre a classificação na TP e classificação em exame 
iii) taxa de aprovação, reprovação e abandono 
iv) distribuição das classificações finais 

DMRR-c2: Classificações relativas ao L 
i) classificação em exame 
ii) correlação entre a avaliação em laboratório e em exame  
iii) taxa de aprovação, reprovação e abandono 
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Os dados analisados que suportaram o estudo nesta dimensão foram: 

• Resultados escolares (classificações de avaliação contínua, classificações em 

exame e resultados finais) obtidos pelos alunos, no ano lectivo de 2006/07. 

5.2.2.1 Categoria DMRR-c1: Classificações relativas à TP 

Em Física 1 

A avaliação na prova de exame visa reflectir as aprendizagens que foram efectuadas ao longo 

do semestre. Sendo uma prova global, a distribuição dessas classificações podem ser um 

indicador do nível de sucesso alcançado em cada caso. Numa primeira análise, comparam-se 

os casos considerando-se dois patamares: classificações abaixo de 5 valores (demonstrativo 

de muito pouco desenvolvimento ao longo do semestre) e acima de 13 valores (já considerado 

um bom resultado para disciplinas de física). Tomando para amostra simplesmente os alunos 

que vieram realizar pelo menos uma prova de exame, pode-se observar, na Figura 5.8, que o 

caso 1 é aquele que evidencia uma maior percentagem de mais altas classificações em exame, 

e também a menor percentagem de baixas classificações. No caso 8, embora também 

evidencie uma percentagem razoável de classificações altas, é apresentada uma grande 

percentagem de classificações muito baixas. 
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Figura 5.8 Percentagens, por caso, de classificações altas e baixas em exame de FIS 1 06/07 

 

Por outro lado, analisando as correlações entre a classificação obtida em TP (composta 

pela avaliação nos TPC’s, participação nas aulas e projecto) e a classificação em exame, 

podemos constatar que o valor mais elevado é o do caso 1, seguido pelo caso 7. O caso 8 

apresenta um valor muito mais baixo do que qualquer outro, sendo mais um indicador da 

baixa influência que esta mediação teve na aprendizagem dos alunos. 
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Tabela 5.26 Correlações entre a classificação na TP e a classificação em exame de FIS 1 

Caso Correlação entre as classificações TP e exame (R2) 

1 0,1790 

5 0,0229 

6 0,0888 

7 0,1462 

8 0,0052 

 

A classificação final de cada aluno foi obtida através da média ponderada entre a 

classificação em exame e a classificação de frequência. Pode-se observar na Figura 5.9 que os 

melhores resultados globais são apresentados nos casos 5, 7 e 1, respectivamente, sendo neste 

último que se encontra uma menor taxa de abandono, ou seja um menor número de alunos 

que falta ao exame final. Nos casos 6 e 8 as taxas de aprovação são mais baixas. Recordando 

a caracterização da mediação nestes dois casos, isto poderá estar de acordo com a sua 

caracterização da mediação neste tipo de aula (evidenciando mais traços próximos do ensino 

tradicional), principalmente no caso 8.  

No caso 7, embora se tenha verificado uma baixa percentagem de alunos com positiva no 

exame (quando comparada com os casos 1 e 5), ao fazer a média com a classificação de 

frequência muitos destes alunos conseguem alcançar o sucesso escolar. 
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Figura 5.9 Distribuição dos resultados finais, por caso, em FIS 1 06/07  

 

Mas, além do número de alunos aprovados, analisa-se também a distribuição da 

classificação final dos alunos em cada caso (relativamente ao número de alunos que tentou 

fazer a disciplina) para uma melhor compreensão do nível de conhecimentos e competências 

que poderá ter sido desenvolvido (Figura 5.10).  
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Nesta análise, os resultados dos alunos dos casos 5 e 7 aproximam-se de uma distribuição 

normal cujo pico ronda os 12 valores, no caso 6 isto também acontece mas o pico ronda os 10 

valores. No caso 1 os resultados são mais alargados, encontrando-se uma distribuição entre os 

10 e 13 valores e ainda muitos alunos com notas superiores.  
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Figura 5.10 Distribuição por caso das classificações finais mais elevadas e mais baixas em FIS 1 em 06/07 

 

Torna-se assim mais claro que no caso 1, mesmo não sendo o caso em que maior 

percentagem de alunos obteve aprovação, muitos alunos fê-lo com classificações mais altas (o 

que já tinha sido verificado na classificação em exame). Por outro lado, não há reprovações 

com classificações baixas, o que mostra que mesmo os alunos que reprovaram conseguiram 

desenvolver alguns conhecimentos (isto também acontece no caso 6). Estes indicadores 

apontam para que o tipo de mediação que caracterizou o caso 1 seja abrangente e potencie a 

aprendizagem de alunos com diferentes perfis. No caso 8, não só a percentagem de 

aprovações é substancialmente mais baixa, como a distribuição das classificações finais é 

muito mais dispersa do que nos restantes casos mas parte desses alunos consegue 

classificações elevadas, o que levando em conta a caracterização desta mediação (mais 

próxima do tradicional), não viram muito afectado o seu desempenho, ou por se reverem 

nessa abordagem (o que não foi identificado), ou porque seriam bons alunos que teriam um 

bom desenvolvimento qualquer que fosse a mediação. Embora possam existir alunos que se 

revêem melhor neste tipo de abordagem, representam no entanto uma minoria. Confirma-se 

neste estudo que essa mediação não é tão abrangente, ou seja, não ajuda a desenvolver a 

aprendizagem na maioria dos alunos, o que é conseguido no caso 1. Este não só mostra 

melhores resultados, como também não se revela prejudicial, para alunos que não se revejam 

tanto no ensino activo. 
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Em Física 2 

Os resultados desta disciplina evidenciam uma melhoria nos anos de intervenção mas 

apontavam o último ano estudado como o que apresentava piores resultados dos três. Nesta 

secção analisam-se os resultados em cada caso (com o tipo de mediação já caracterizado) com 

vista a percepcionar melhor se o sucedido se deve apenas a factores gerais (curriculares) ou 

também a factores particulares da mediação.  

Analisando a distribuição entre classificações altas e baixas em exame nos diferentes 

casos associados às TP, verifica-se que os resultados foram substancialmente inferiores aos 

obtidos em FIS 1. Em todo caso, os melhores resultados são observados no caso 1 (Figura 

5.11). 

Classificações mais altas e mais baixas em 
EXAME de FIS2

0%

10%

20%

30%

Caso 1 Caso 2 Caso7 Caso 9

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 a

lu
n
o
s

"igual ou superior a 13 val" "igual ou inferior a 5 val"

 
Figura 5.11 Percentagens, por caso, de classificações altas e baixas em exame de FIS 2 06/07  

 

Analisando a correlação entre a classificação que os alunos obtiveram na componente 

contínua da disciplina (que incluía a participação nas aulas TP, TPC’s e trabalho de projecto) 

e a classificação em exame (Tabela 5.27), podemos observar que o caso 9 apresenta o valor 

mais elevado, seguido do caso 1. Os casos 7 e 2 apresentam uma correlação, uma ordem de 

grandeza mais baixa, o que poderá estar relacionado com o facto destes dois casos 

apresentarem uma mediação mais próxima nesta disciplina (foram identificados seis traços de 

mediação, mais próxima do tradicional, comuns, em três dimensões – DMAA, DMEF e 

DMAC).  

 
Tabela 5.27 Correlações entre a classificação na TP de FIS 2 e a classificação em exame  

Caso Correlação entre as classificações TP e exame (R2) 

1 0,3680 

2 0,0275 

7 0,0774 

9 0,4366 
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Na Figura 5.12 analisam-se os resultados finais em cada caso. Pode-se observar que o 

caso 1 apresenta os melhores resultados a nível de taxa de aprovação mas também a menor 

taxa de reprovação e abandono.  
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Figura 5.12 Distribuição dos resultados finais por caso em FIS 2 06/07 

 

Analisando agora a distribuição das classificações numéricas finais (Figura 5.13), no caso 

1 uma boa percentagem de alunos aprovados é-o com classificações superiores a 13 valores. 

Por outro lado, nos outros casos são poucos os alunos que registam valores de classificações 

elevadas. No caso 9 regista-se uma grande percentagem de alunos com classificações baixas, 

também não evidenciando muitos alunos com valores altos. No caso 2 a grande maioria dos 

alunos atinge classificações entre 9 e 12 valores. No caso 7 são apresentados dois picos: um 

em 8 valores e outro em 10 valores. Esta ocorrência de dois picos, embora não tão 

pronunciada também ocorre nos outros casos: no caso 1 em 10 e 12 valores; no caso 2 em 9 e 

11 valores; e no caso 9 em 8 e 11 valores. 
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Figura 5.13 Distribuição da classificação final, por caso, obtida em FIS 1, 06/07 
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Como já decorria dos dados apresentados anteriormente, o caso 1 apresenta uma curva 

que evidencia simultaneamente poucos alunos com classificações baixas e mais alunos com 

classificações mais elevadas, o que poderá ser um indicador de que o tipo de mediação 

preconizado poderá ser mais abrangente, ajudando um maior número de alunos a progredir 

nas suas aprendizagens. Este facto também já tinha sido observado na disciplina de Física 1.  

5.2.2.2 Categoria DMRR-c2: Classificações relativas ao Laboratório 

Em Física 1 

Analisando agora os resultados dos alunos agrupados por professor de laboratório, tomando 

para amostra apenas os alunos que realizaram laboratório em 2006/07 e que compareceram a 

pelo menos uma prova de exame, as taxas de sucesso dos alunos na prova de exame 

(considerando a melhor classificação obtida entre o exame normal e recurso) constam da 

Figura 5.14. 
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Figura 5.14 Percentagens, por caso, de classificações positivas e negativas em exame dos alunos em aula de 

laboratório em FIS 1 06/07 

 

Como se pode constatar, embora a mediação no caso 1 não fosse bem percepcionada pelos 

alunos, a taxa de alunos que alcança um resultado positivo no exame é mais elevada. Apesar 

dos alunos se sentirem inseguros, o facto do professor os obrigar a pensar e de muitas vezes 

os fazer aprender com os seus erros, parece ter produzido efeito positivo na sua aprendizagem 

aqui traduzido através do sucesso escolar. 

Embora o caso 2 apresente o valor percentual de classificações positivas em exame mais 

baixo, por outro lado é o que obtém uma correlação com a classificação obtida em laboratório 

mais elevada (Tabela 5.28).  
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Tabela 5.28 Correlações entre a classificação laboratorial e a classificação em exame nos diferentes casos 
relativos a laboratório 

Caso Correlação entre as classificações laboratoriais e exame (R2) 

1 0,0305 

2 0,5862 

5 0,0049 

6 0,0585 

7 0,0449 

 

5.2.2.3 Síntese de resultados na Dimensão DMRR 

A nível de resultados escolares, mais uma vez, a mediação praticada no caso 1 apresenta 

valores globalmente mais elevados, tanto a nível de classificações em exame, como a nível de 

resultados finais. De frisar que mesmo os resultados a nível dos grupos laboratoriais, onde a 

percepção desta mediação não tinha sido tão boa, os resultados são os melhores em termos de 

classificação em exame, o que parece indicar que embora os alunos não tenham gostado tanto, 

o trabalho desenvolvido terá sido proveitoso para a sua aprendizagem.  

De notar também que as mediações praticadas em laboratório que os alunos mais 

gostaram, casos 2 e 7, são aquelas que apresentam piores resultados em exame. Este facto 

indicia, mais uma vez, que embora grande parte dos alunos goste de abordagens mais 

directivas, elas poderão não ser dinamizadoras de boas aprendizagens. Mas, por outro lado, há 

que ter em atenção o equilíbrio entre não proporcionar ajuda sempre que os alunos o 

solicitam, mas motivando sempre no sentido de os manter a trabalhar autonomamente.  

5.2.3 Dimensão DMRC: Nível de competências atingidas 

As competências que os alunos conseguem desenvolver em cada caso foram também 

analisadas utilizando para isso os resultados a nível das questões de competência nos exames 

finais envolvendo perguntas de âmbito geral e uma pergunta de cariz laboratorial. A segunda 

categoria pretende auxiliar a análise da evolução sentida a nível dos conhecimentos e 

competências (tendo sido efectuada sobre o tema “ondas” em FIS 2), comparando os 

resultados obtidos antes e depois do tema ter sido debatido nas aulas para avaliar os ganhos 

obtidos após o ensino. Esta categoria difere da anterior porque avalia a progressão realizada, 

inferindo o nível de conhecimentos e competências dos alunos sobre um determinado tema e 

voltando a inferi-lo (com questões que avaliavam o mesmo tipo de competências) no final do 

semestre. 
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Tabela 5.29 Identificação das categorias da dimensão DMRC 

Categorias  Foco de Análise 
DMRC-c1: Avaliação final de competências  i) domínio geral 

ii) domínio de técnicas experimentais 
DMRC-c2: Desenvolvimento de competências: comparação antes e após ensino 

 

Os dados analisados que suportam o estudo efectuado nesta dimensão foram: 

• Resultados do teste de competências aplicado no final do semestre aos alunos de 

FIS 1, em 2006/07 (ver Tabela 3.21); 

• Resultados do teste de competências aplicado no final do semestre aos alunos de 

FIS 2, em 2006/07 (ver Tabela 3.25); 

• Resultados do pré e pós-teste (sobre ondas) aplicado no 2º semestre de 2006/07 

(ver Tabela 3.24). 

5.2.3.1 Categoria DMRC-c1: Avaliação final de competências 

Em Física 1 

Em geral, a percentagem de alunos que nem sequer tenta resolver este tipo de questões de 

competência, ou ao fazê-lo não consegue nenhum resultado tangível é muito elevada, 

indicativo da dificuldade que os alunos ainda sentem neste tipo de questões. A Figura 5.15 

ilustra os resultados obtidos na questão de competência do primeiro exame (ver Tabela 3.21), 

que envolvia interpretação, estabelecimento de relações e dedução de consequências numa 

situação real. 

O melhor resultado é novamente obtido no caso 1, tanto em termos de maiores 

percentagens com classificações acima dos 60% e dos 40%, mas também a nível dos alunos 

mais fracos (0% ou que não tentaram). 
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Figura 5.15 Distribuição da classificação obtida numa questão de competência no 1º exame FIS 1 em 06/07 por 

caso 
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Como já foi explicado, a mediação realizada no caso 1 foi muito diferente da mediação 

dos outros professores. No caso 1, o professor deu aos alunos a responsabilidade da sua 

aprendizagem, ajudando-os a conseguir alcançar os seus objectivos. Alguns dos traços 

encontrados nesta mediação, podem ter ajudado a que pelo menos parte dos alunos tivesse 

desenvolvido competências a esse nível. Aliás a dimensão DMAA – Apoio e autoridade dada 

aos alunos em que a caracterização da mediação do caso 1 mais se evidenciou das restantes, 

parece contribuir para que os alunos melhor desenvolvam competências. Estes traços de 

mediação podem ser não só responsáveis por um bom desenvolvimento dos alunos mais 

expeditos mas também ter ajudado todos os alunos durante essas discussões colaborativas 

fomentadas pelo professor, uma vez que este caso é também o que apresenta uma menor 

percentagem de (0% + “não tentaram”). O caso 1 terá sido o caso em que mais 

frequentemente real colaboração terá ocorrido, os registos dos outros casos apontam apenas 

para entreajuda entre colegas. 

Mesmo analisando apenas esta questão de competência, pode-se afirmar que os alunos, 

neste caso, conseguiram desenvolver melhor as competências que lhes permitem analisar uma 

situação real. Por outro lado, também foi nestas turmas que se alcançaram melhores 

resultados, extensivos a grande parte dos alunos. 

 

Por outro lado, já se tinha observado na Figura 5.14 que, embora as competências 

trabalhadas em laboratório sejam diferentes das avaliadas em exame, os alunos de laboratório 

do caso 1, mesmo não tendo percepcionado da melhor forma as aulas, atingiam melhores 

resultados nessa prova. Agora pretende-se analisar a consequência dentro do mesmo domínio, 

ou seja, das técnicas experimentais, avaliando os resultados dessa questão no exame. A 

questão laboratorial visava avaliar a competência desenvolvida pelos alunos no domínio de 

técnicas experimentais, nomeadamente questionava acerca de um dos procedimentos mais 

correctos ao efectuar as leituras das grandezas que se pretendem medir (se se devem repetir, 

em que circunstâncias e nesse caso quantas vezes). Analisados os resultados obtidos (Figura 

5.16) confirma-se que o caso 1 obtém melhores resultados, sendo mais um indicador no 

sentido de que a mediação praticada terá levado a boas aprendizagens, mesmo que na altura 

os alunos não o percepcionem dessa forma. 
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Distribuição da classificação na questão laboratorial do 
exame
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Figura 5.16 Distribuição da classificação obtida numa questão laboratorial no 1º exame FIS 1 em 06/07 por caso 

 

De facto, segundo a caracterização efectuada, nos casos em que o professor obrigava os 

alunos a pensar sobre a preparação da experiência e os aspectos cruciais da sua 

implementação e em que as dúvidas dos alunos não eram tiradas logo que surgiam (que se 

observaram no L nos casos 1 e 6), são os casos que obtém melhores classificações nesta 

questão, evidenciando que os procedimentos básicos em laboratório se tornaram operacionais. 

Assim, pode-se inferir que o papel de autonomia (analisado na dimensão DMAA - Apoio e 

autoridade dada aos alunos) concedido aos alunos em laboratório e que caracterizou a 

mediação dos professores 1 e 6, permitiu não apenas alcançar melhores resultados em exame 

(Figura 5.14) mas também um melhor desenvolvimento de competências. 

Em Física 2 

Dos exames desta disciplina constava um teste de competências que valia 6/20 valores sendo 

constituído por 3 questões teóricas e 1 problema aberto (ver exemplo na Tabela 3.25 ou anexo 

3.22). Uma vez que as 3 questões teóricas envolviam as mesmas competências (interpretação, 

modelização e conceptualização de um problema), optou-se por considerar os 2 melhores 

resultados às 3 questões nesta análise. Considerou-se o melhor resultado obtido por cada 

aluno entre o exame normal e de recurso. 

Os resultados apresentados na Figura 5.17 resultam da análise do melhor resultado desse 

teste (para os alunos que vieram aos dois exames), em cada caso. Uma vez que neste caso são 

analisadas várias questões, não se dá nunca o caso dos alunos não tentarem fazer. 
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Resultados do teste competências FIS 2 
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Figura 5.17 Melhor resultado obtido no teste de competência nos exames de FIS2 de 06/07 por caso 

 

Os casos não se diferenciam muito entre si relativamente ao nível de competências 

atingidas. Embora não significativamente, o caso 1 é o que apresenta maior número de 

resultados acima de 60% e o caso 9 um maior número de resultados acima de 40%. Um dos 

traços de mediação comum nestes dois casos (e que não aparece nos outros dois casos) foi: 

T2a - “permitir que os alunos trabalhem o mais autonomamente possível em busca da 

solução”. De facto, estes dois professores apresentaram algumas características semelhantes, 

principalmente na dimensão DMAA – Apoio e autoridade dada aos alunos.  

Podemos concluir que a mediação efectivada no caso 1 obtém resultados melhores ou 

idênticos relativamente aos outros casos, o que juntando aos resultados mostrados 

anteriormente (nível de satisfação e sucesso escolar), mostra que ajuda a maioria dos alunos a 

desenvolver aprendizagens de qualidade.  

5.2.3.2 Categoria DMRC-c2: Desenvolvimento de competências: comparação 

antes e após ensino  

Em Física 2 

Neste semestre foram também realizados um pré e pós-teste de competências sobre Ondas 

(o anteriormente analisado na Figura 5.17 tinha sido um teste de competências de âmbito 

geral efectuado no exame). O primeiro teste (pré-teste) foi realizado numa aula T, antes desse 

tema ser abordado e embora se tenha também efectuado um pós-teste (idêntico) no final dessa 

temática, apresenta-se aqui a comparação com o pós-teste realizado em exame (cerca de dois 

meses depois do assunto ter sido abordado nas aulas; não exactamente com as mesmas 

questões mas o conteúdo era semelhante, já exemplificado nas Tabela 3.24). Pode-se assim 

também tirar ilações acerca das competências desenvolvidas serem ou não duradouras. Os 
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seus resultados globais indicavam que a maioria (66%) tinha alcançado um resultado igual ou 

superior a um ganho de 20%. Apresenta-se de seguida na  

Figura 5.18 esses resultados por caso. 

 
Figura 5.18 Resultados dos ganhos entre o pré-teste de ondas e resultado no exame, por caso em FIS 2 06/07 

 

A amostra de alunos estudada restringe-se aos alunos que compareceram à aula T onde se 

efectuou o pré-teste, o que corresponde, em cada caso, a cerca de um terço dos alunos, 

relativamente ao número que frequentou e veio pelo menos a um exame (menos no caso 7, em 

que só estão representados cerca de um décimo dos seus alunos). 

Embora em todos os casos se evidenciem melhorias, no caso 1 elas são notórias, havendo 

vários casos de alunos com ganhos superiores a 60%. Este resultado vem reforçar aquilo que 

já tinha sido encontrado nas secções anteriores, indicando que os conhecimentos e 

competências que a maior parte dos alunos foi desenvolvendo durante as aulas deste professor 

(caso 1) nas discussões colaborativas promovidas, em que tinham um papel activo e 

responsável pela sua aprendizagem, sendo eles a fazer o esforço por mobilizar e interpretar as 

situações físicas, permitiu-lhes com mais facilidade fazê-lo também na prova de exame, 

mostrando além disso que esses desenvolvimentos tinham sido duradouros. 
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5.2.3.3 Síntese de resultados na dimensão DMRC  

A nível de competências desenvolvidas a mediação, no caso 1, revelou-se mais eficaz na 

disciplina de FIS 1, a avaliar pelas provas dadas na questão de competência no exame final e 

na questão laboratorial. Na disciplina de FIS 2 confirmou-se que a mediação, no caso 1, era 

melhor ou igual aos restantes casos e na avaliação da evolução do desenvolvimento de 

competências também se constataram melhores resultados. 

5.2.4 Síntese dos resultados de aprendizagem obtidos para os vários 

professores nas diferentes dimensões analisadas 

Com vista a analisar globalmente os resultados de aprendizagem obtidos, elaboramos agora 

uma súmula dos melhores e piores resultados aqui referenciados para cada tipo de aula e 

disciplina, em cada caso (Tabela 5.30). Atribui-se um ponto ao melhor resultado e meio ponto 

ao segundo melhor resultado, seguindo o mesmo princípio para os piores resultados, atribui-

se um ponto negativo ao pior e meio ponto negativo ao segundo pior (os resultados negativos 

aparecem a sombreado). Atribui-se também pontuação nos casos de existirem poucas 

classificações baixas, uma vez que esse facto também é elucidativo de bons resultados. 

A razão pela qual se apresentam os resultados separados por componentes de disciplina 

prende-se com o facto de não existirem em todas as situações o mesmo número de itens 

analisados (nem todos os professores leccionarem as três componentes de disciplina, não 

fazendo assim sentido uma avaliação global). 

Dá-se um exemplo de como se obteve a pontuação nesta análise: no caso 1 em FIS1 L, foi 

encontrado um ponto negativo na DMRE, um ponto positivo na DMRR e dois pontos 

positivos na DMRC, logo a pontuação total é de dois pontos positivos.  
 

Tabela 5.30 Súmula dos melhores e piores resultados da mediação em cada componente de disciplina 

Tipos 
aula/ 
Disciplina  

Ca
so 

DMRE 
Envolvimento dos alunos 

DMRR 
Resultados escolares 

DMRC 
Competências desenvolvidas 

final 

FIS 1 L 

1 - pior taxa de abandono - 1º em taxa aprovação exame - 1º em bons resultados na questão lab 
 último em maus resultados questão lab 

2 

2 
 - 1º em correlação com exame - 2º em maus resultados na questão 

lab 
-0,5 

 - 1º em maus resultados 

5 - pior taxa de abandono - último em correlação com exame - penúltimo em maus resultados 
na questão lab 

-1,5 

6   - 2º em bons resultados na questão 
lab 

0,5 

7 - melhor taxa da abandono -2º em correlação com exame - 2º em maus resultados 1 

RESULTADOS 

Caso 1 - (-1 pto) 
Caso 2 – (0 pto) 
Caso 5 – (-1 pto) 
Caso 6 – (0 pto) 
Caso 7 – (1 pto) 

Caso 1 - (1 pto) 
Caso 2 – (0 pto) 
Caso 5 – (-1 pto) 
Caso 6 – (0 pto) 

Caso 7 – (0,5 pto) 

Caso 1 - (2 ptos) 
Caso 2 – (-0,5 pto) 
Caso 5 – (0,5 pto) 
Caso 6 – (0,5 pto) 
Caso 7 – (0,5 pto) 

 

ORDENAÇÃO 7, (6  e 2), (1 e 5) 1, 7, (6 e 2), 5 1, (6  e  5 e 7), 2 
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FIS 1 TP 

1 

- melhor taxa de abandono 
- 1º participação moodle 
- 1º participação  TPC’s 

- 1º acompanhamento TPC’s 

- 1º em bons resultados 
- último em maus resultados 

- 1º em correlação com exame 
- 1º em distribuição classificações 

- 1º em bons resultados 
- último em maus resultados 

10 

5 
- 2º pior taxa de abandono - 1º em resultados finais 

- 2º em distribuição classificações - 1º em maus resultados 
-1 

- pior acompanhamento 
TPC’s 

6 - pior taxa de abandono 
- pior participação moodle  - penúltimo em maus 

resultados 
-2,5 

7 - 2º acompanhamento TPC’s 2º em resultados finais  1 

8 

- melhor taxa de abandono - 2º em bons resultados exame   

- pior acompanhamento 
TPC’s 

- 1º em maus resultados exame 
- último em correlação com exame 

- 1º em maus resultados finais 
- 1º em pior distribuição classificações 

 

-3,5 

RESULTADOS 

Caso 1 - (4 ptos) 
Caso 5 – (-1,5 pto) 
Caso 6 – (-2 pto) 
Caso 7 – (0,5 pto)  
Caso 8 – (0 pto) 

Caso 1 - (4 pto) 
Caso 5 – (1,5 pto) 
Caso 6 – (0 pto) 

Caso 7 – (0,5 pto)  
Caso 8 – (-3,5 pto) 

Caso 1 - (2 ptos) 
Caso 5 – (-1 pto) 

Caso 6 – (-0,5 pto) 
Caso 7 – (0 pto) 
Caso 8 – (0 pto) 

 

ORDENAÇÃO 1, 7, 8, 5, 6 1, 5, 7, 6, 8 1, (7  e  8), 6, 5 
 

FIS 2 TP 

1 
- melhor taxa de abandono 
- 1º participação moodle  

- 2º acompanhamento TPC’s  

- 1º em bons resultados exame 
-2º em correlação com exame 
- 1º em bons resultados finais 

- último em maus resultados finais 
- 1º em distribuição classificações 

- 2º em bons resultados 
- 1º em ganhos 

8,5 

2 - pior acompanhamento 
TPC’s 

- último em correlação com exame 
- 1º em maus resultados finais - 2º em ganhos -2,5 

7 

- pior taxa de abandono 
- pior participação moodle   

-1 

- 1º acompanhamento TPC’s 

9  - 1º em bons resultados exame 
- 1º em correlação com exame - 2º em bons resultados 2,5 

RESULTADOS 
absolutos 

Caso 1 - (2,5 ptos) 
Caso 2 – (-1 pto) 
Caso 7 – (-1 pto) 
Caso 9 – (0 pto) 

Caso 1 - (9,5 ptos) 
Caso 2 – (-2 ptos) 
Caso 7 – (0 pto) 
Caso 9 – (2 ptos) 

Caso 1 - (1,5 ptos) 
Caso 2 – (0,5 pto) 
Caso 7 – (0 pto) 

Caso 9 – (0,5 pto) 

 

ORDENAÇÃO 1, 9, (7 e 2) 1, 9, 7, 2  1, (9 e 2), 7 

 

Embora a nível da satisfação dos alunos se tenha verificado alguma diferença de aceitação 

do tipo de mediação entre as aulas TP e L, em geral, as conclusões que se podem tirar quanto 

aos resultados obtidos são similares nos dois tipos de aula. 

5.3  Discussão e conclusões 

Retoma-se a questão de investigação: “Que repercussões terão diferentes mediações 

efectivadas em sala de aula (baseadas no mesmo currículo) nos resultados escolares, 

desenvolvimento de competências e envolvimento dos alunos? “Que traços de mediação 

efectiva podem ajudar a desenvolver aprendizagens de maior qualidade?”. Procuraremos 

nesta secção discutir os resultados obtidos de forma a dar uma resposta a estas questões. 
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5.3.1 Relação entre traços da mediação e as aprendizagens dos alunos 

Da caracterização efectuada de cada caso através das dimensões identificadas e dos 

respectivos resultados, faz-se agora uma breve síntese dos traços mais importantes de 

mediação (em cada uma das quatro dimensões) que foram identificados em cada caso e suas 

relações com resultados de aprendizagem no que concerne a envolvimento, resultados 

escolares e desenvolvimento de competências. 

Embora o objectivo final seja a triangulação entre os vários tipos de dados para cada caso, 

efectua-se primeiro a sua análise por componente de disciplina leccionada, para se poderem 

comparar casos nas mesmas circunstâncias, ou seja, mesmo número de itens analisados. 

Assim, as pontuações obtidas anteriormente (Tabela 5.30) são agora normalizadas, tomando o 

intervalo entre a melhor e a pior pontuação, em cada componente de disciplina. Novamente 

para o exemplo de FIS1 L, existem pontuações na dimensão DMRE de -1, 0 e 1. Assim, o -1 

equivale a 0%, o 0 a 50% e o 1 a 100%. Na Tabela 5.31 apresentamos a comparação entre os 

resultados da caracterização da mediação (através dos traços de mediação efectuados) e os 

respectivos resultados de aprendizagem (quantificados para cada dimensão da forma 

explicada).  

 
Tabela 5.31 Comparação entre a caracterização da mediação em cada componente de disciplina e respectivos 

resultados de aprendizagem 

  Caracterização da mediação Resultados de aprendizagem 

C
as

o Compone
nte 

DMAA 
Apoio e autoridade 

dada aos alunos 

DMEF 
Envolvimento 

fomentado 

DMAC 
Contextualização 
da aprendizagem 

DMAF 
Avaliação e 

feedback 

DMRE 
Envolvime

nto 

DMRR 
Escolares 

 

DMRC 
Competên

cias 

1 

FIS 1 L 

T1a, T2a, T3a 

T4a, T5a, T6b T7b, T8a, T9a 

T10a, T11a 

0% 100% 100% 

FIS 1 TP 
T4a, T5a, T6a T7a, T8a, T9a 

100% 100% 100% 

FIS 2 TP 100% 100% 100% 

2 
FIS 1 L T1b, T2b, T3b T4a, T5a, T6a  T7b, T8b, T9a T10a, T11a  50% 50% 0% 

FIS 2 TP T1a, T2b, T3b T4a, T5b, T6b T7a, T8b, T9b  T10b, T11b 0% 0% 30% 

5 
FIS 1 L 

T1b, T2b, T3b 
T4a, T5b, T6b T7b, T8a, T9b T10b, T11a 0% 0% 40% 

FIS 1 TP T4b, T5b, T6b T7b, T8b, T9b T10b, T11b 10% 70% 0% 

6 
FIS 1 L T1a, T2a, T3a  T4a, T5a, T6a  T7a, T8a, T9a  T10a, T11a  50% 50% 40% 

FIS 1 TP T1b, T2a, T3b  T4b, T5b, T6b T7a, T8b, T9b  T10b, T11b 0% 50% 20% 

7 

FIS 1 L 

T1b, T2b, T3b 
T4a, T5a, T6a 

T7a, T8b, T9a 
T10a,T11a 

100% 75% 0% 

FIS 1 TP 
T7a, T8b, T9b 

60% 55% 40% 

FIS 2 TP T4a, T5b, T6b 60% 30% 0% 

8 FIS 1 TP T1b, T2b, T3b T4b, T5b, T6b T7b, T8b, T9b T10b, T11b 32% 0% 40% 

9 FIS 2 TP T1a, T2a, T3b T4b, T5b, T6b T7b, T8a, T9a T10a, T11b 25% 60% 30% 
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Caracterização da mediação de cada caso, face aos resultados de aprendizagem 

Esta análise permite verificar que globalmente o caso 1 se destaca nas três componentes de 

disciplina analisadas em praticamente todas as dimensões. Apenas na dimensão DMRE em L 

obtém piores resultados. No entanto, este resultado teve como único indicador a taxa de 

abandono no L, o que pode querer significar que houve alunos que ao não se reverem nesta 

abordagem dentro do laboratório ou sentindo mais conscientemente o que lhes era exigido, 

acabem por desistir. Verifica-se que os alunos que tentam fazer a disciplina, alcançam tão 

bons ou melhores resultados escolares e desenvolvimento de competências que os colegas. 

Estes resultados estão de acordo com a caracterização da mediação efectuada, em que se 

tinham identificado mais traços de mediação alinhados com um ensino mais activo, nas 

quatro dimensões analisadas, tendo sido detectada alguma diferença a nível das aulas L na 

dimensão DMEF e DMAC. 

A mediação efectivada no caso 2 combina o papel activo dos alunos com alguma 

orientação do professor, nomeadamente logo no início das aulas e quando os alunos têm 

dúvidas. O facto de grande parte dos problemas acabarem por ser feitos no quadro e as 

dúvidas dos alunos serem prontamente tiradas levou a que alguns alunos simplesmente 

ficassem à espera desses momentos de “passar do quadro” para mais tarde tentarem perceber, 

ou questionassem o professor antes de tentar perceber, o que, como se constatou na maior 

parte dos casos, não levou a melhores aprendizagens. Os resultados comparativos obtidos 

estão dentro da média em L nas dimensões DMRE e DMRR, mas fracos em TP. 

A mediação no caso 5 foi caracterizada por conceder pouca autonomia e envolvimento 

dos alunos. As interacções com a turma, com ordem imposta pelo professor para a realização 

das tarefas, e problemas iniciais resolvidos no quadro, revelam no entanto bons resultados na 

DMRR a nível da TP, embora maus em termos de competências (DMRC). 

No caso 6, o professor envolvia os alunos a trabalhar, discutindo primeiro com a turma os 

objectivos de cada tarefa. Dava regularmente feedback à turma acerca de dúvidas 

generalizadas, acabando por realizar alguns problemas no quadro. Este professor obtém 

melhores resultados a nível L do que a nível da TP, o que também se encontra de acordo com 

a caracterização efectuada, sendo mesmo o professor que evidenciava maiores diferenças a 

este nível.  

O caso 7, cuja continuidade na intervenção didáctica (ao longo dos três anos) foi das mais 

constantes, obtém os segundos melhores resultados globais. As principais características neste 

caso foram encontradas na dimensão DMEF e na DMAF, ou seja, a nível do envolvimento 

fomentado e da avaliação e feedback. Encontra-se neste caso um dos melhores 
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acompanhamentos a nível da qualidade dos feedback’s fornecidos aos alunos, sendo a taxa de 

abandono mais baixa que a média (em laboratório foi mesmo a mais baixa encontrada). No 

entanto, a nível da dimensão DMAA, este professor optando por realizar discussões iniciais 

dos problemas com a turma toda, dissecando os problemas, só depois concedendo um papel 

autónomo aos alunos, levava a que só os alunos participativos (talvez por serem mais rápidos 

no estabelecimento do seu raciocínio) lucrassem vivamente com este método, tomando os 

restantes alunos um papel muito mais passivo. Globalmente o nível de competências 

desenvolvidas tomam um valor mais baixo do que nos demais casos e representam a 

dimensão onde obtém resultados mais fracos, facto que não será independente da 

circunstância do professor ajudar os seus alunos na dissecação dos problemas, não os 

ajudando a tornar autónomos. Ainda que (como se demonstra pelos resultados), esta mediação 

ajude a maior parte dos alunos a desenvolver conhecimentos suficientes que lhes permite 

alcançar o sucesso escolar, grande parte não consegue desenvolver competências.  

A mediação característica do caso 8 foi mais baseada no método tradicional, segundo a 

caracterização realizada. Além de não agradar aos alunos, também não obteve globalmente 

bons resultados em qualquer uma das dimensões analisadas, embora relativamente a 

competências esteja na média. A mediação, neste caso, não conseguiu ajudar muito os alunos 

com mais dificuldades. 

O caso 9, embora tenha sido o primeiro contacto deste professor com a intervenção 

didáctica, foram encontrados esforços por dinamizar o trabalho autónomo dos alunos dentro 

da sala e obtém globalmente resultados razoáveis. O facto de ter traços mais próximos do 

tradicional relativamente ao nível do envolvimento fomentado (DMFE) poderá ficar a dever-

se à falta de prática em fomentar os grupos de discussão na sala de aula ou de fornecer 

feedback mais formativo (DMAF). O professor, na tentativa de colocar os alunos a trabalhar, 

pode na prática não ter dado apoio suficiente para os alunos irem progredindo e para tentar 

ultrapassar o impasse, acabava por vezes a resolver a tarefa por eles. Este caso demonstra que 

o equilíbrio na mediação de um professor não é fácil nem imediato de alcançar. No entanto os 

resultados mostram que não prejudicou grandemente os alunos, tendo a maioria deles obtido 

resultados acima da média. 

Correlação entre resultados de mediação e resultados de aprendizagem 

Utilizando os resultados já apresentados na Tabela 5.31 e considerando agora a percentagem 

de número de traços de mediação (Ta), relativa ao número de traços possível em cada 

dimensão, podemos analisar a correlação entre cada dimensão da mediação e os resultados de 
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aprendizagem. Por fim determinou-se também este efeito global para cada tipo de aula. O 

resultado global de aprendizagem foi inferido atribuindo igual peso às três componentes 

(resultados de envolvimento, resultados escolares e desenvolvimento de competências). Estas 

correlações apresentam-se na Tabela 5.32. 

Os resultados obtidos permitem inferir que o esforço realizado pelos professores para 

desenvolver uma mediação mais próxima do que é reportado na literatura em Didáctica como 

positivo para a aprendizagem dos alunos (aqui tomado como a existência de traços de 

mediação Ta identificados em cada caso), implicou de facto uma boa correlação com 

melhores resultados de aprendizagem. Os valores nas duas aulas TP estudadas são 

estatisticamente significativos. No caso do laboratório, embora não seja estatisticamente 

significativo, existe uma maior probabilidade de melhores resultados de mediação (maior 

número de traços Ta desenvolvidos) proporcionarem melhores aprendizagens, com um valor 

correspondente a 57% (obtido através do factor determinante - r2). Mais ainda, dados os 

valores de correlação entre a mediação em cada dimensão (com os resultados de 

aprendizagem) ser mais baixa do que com os seus resultados globais, implica que de facto 

todos os esforços do professor nas várias dimensões são necessários e importantes. 
 

Tabela 5.32 Comparação entre a caracterização da mediação em cada componente de disciplina e respectivos 
resultados de aprendizagem 

 

Caso DMAA DMEF DMAC DMAF Resultados 
globais Mediação 

Resultados 
Aprendizagem 

FI
S 

1 
L

 1 100% 67% 67% 100% 82% 67% 
2 0% 100% 33% 100% 55% 33% 
5 0% 33% 33% 50% 27% 13% 
6 100% 100% 100% 100% 100% 47% 
7 0% 100% 67% 100% 64% 58% 
Correlação de 
Pearson (r) 0,574 0,501 0,632 0,803 0,752 

FI
S 

1 
T

P 
 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 0% 0% 0% 0% 0% 27% 
6 33% 0% 33% 0% 18% 23% 
7 0% 100% 33% 100% 55% 52% 
8 0% 0% 0% 0% 0% 24% 
Correlação de 
Pearson (r) 0,831 0,855 0,926 * 0,855 0,967 ** 

FI
S 

2 
T

P 

1 100% 100% 100 100% 100% 100% 
2  33% 33% 33 0% 27% 10% 
7 0% 33% 33 100% 37% 30% 
9 67% 0% 67 50% 45% 38% 
Correlação de 
Pearson (r) 0,792 0,804 0,935 0,677 0,996 ** 

* estatisticamente significativo (5%), corresponde a um intervalo de confiança de 95% 

** estatisticamente significativo (1%), corresponde a um intervalo de confiança de 99% 

 

Analisados os resultados de mediação globais com os resultados de aprendizagem em 

cada dimensão, foi ainda encontrada outra correlação estatisticamente significativa na TP da 

FIS1, com os resultados relativos ao envolvimento (0,908 *). 
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5.3.2 Identificação de traços de mediação que potenciem a aprendizagem 

dos alunos 

A análise efectuada permitiu-nos identificar alguns aspectos críticos da mediação em sala de 

aula, que resultaram em diferenças positivas relativamente à promoção de envolvimento dos 

alunos, de melhoria dos resultados escolares e desenvolvimento de competências. Dos traços 

de mediação identificados como Ta, fomos analisar quais os que seriam determinantes em 

cada tipo de aula (FIS 1 L, FIS 1 TP e FIS 2 TP). Esta análise foi realizada, verificando para 

cada dimensão (competências, resultados escolares e envolvimento), que traços estavam 

presentes em cada caso (Tabela 5.31) e poderiam ser responsáveis por esses resultados de 

aprendizagem. Apresenta-se um exemplo dessa análise para FIS 2 TP, na dimensão resultados 

no desenvolvimento de competências: 
Caso 7 tem 0%, logo o T4a, T7a, T10a e o T11a (presentes neste caso) não são determinantes. 

Caso 9 tem 30%, algum dos traços presentes (que ainda não foram eliminados) devem ter sido 

determinantes para este desenvolvimento: as possibilidades são: T1a, T2a, T8a, T9a. 

Caso 2 tem 30%, analisando da mesma forma, identificamos que T1a tem de ser determinante.  

Caso 1 tem 100%, os traços que não foram identificados em mais nenhum, devem ser determinantes: T3a, 

T5a, T6a. Os traços T2a, T8a e T9a aparecem tanto no caso 1 como no caso 9, podendo ter sido também 

importantes.  

Assim, são identificados como traços determinantes: T1a, T3a, T5a, T6a; e como traços importantes: 

T2a, T8a e T9a. 

Utilizando esta linha de raciocínio, foram assim identificados os traços determinantes em 

cada situação. Verificámos os seguintes traços determinantes/importantes: 

i) Competências: 

FIS 1 L: T1a, T2a, T3a, T8a  

FIS 1 TP: T1a, T3a, T8a, T9a +T2a,T4a, T5a, T6a, T7a, T10a, T11a 

FIS 2 TP: T1a, T3a, T5a, T6a + T2a, T8a e T9a 

Assim, podemos concluir que o T1a, T2a, T3a e o T8a foram traços de mediação 

determinantes (comuns aos três tipos de aula) para o desenvolvimento de competências, 

sendo o T5a, T6a e T9a também importantes. 

 

ii) Resultados escolares: 

FIS 1 L: T1a, T2a, T3a + T5a, T9a, T10a 

FIS 1 TP: T1a, T2a, T3a, T8a, T9a + T4a, T5a, T6a, T7a, T10a, T11a 

FIS 2 TP: T3a, T5a, T6a + T2a, T8a, T9a, T10a, T11a 
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Podemos concluir que houve uma grande variedade de traços determinantes distribuídos 

nas várias dimensões: T2a, T3a, T5a, T9a e T10a, assim como de traços importantes: 

T1a, T6a, T8a, T11a. 

 

iii) Envolvimento: 

FIS 1 L: T6a, T7a 

FIS 1 TP: T1a, T3a, T8a, T9a + T4a, T5a, T6a, T10a, T11a 

FIS 2 TP: T3a, T5a, T6a + T2a, T9a, T10a, T11a 

Da mesma forma concluímos que para o envolvimento dos alunos, o T6a foi um traço 

determinante e os traços T3a, T5a, T8a, T9a, T10a e T11a foram também importantes.  

 

Analisando os traços de mediação identificados para cada um dos resultados de 

aprendizagem, identificamos os comuns: T3a, T5a, T6a, T8a e T9a, como aqueles que 

representam uma melhor abrangência. 

Resumimos de seguida, na Tabela 5.33, os traços de mediação predominantes e 

importantes que foram identificados ao longo deste capítulo e aqueles, que através desta 

análise, nos três tipos de aulas analisados, mais podem ter ajudado os alunos nas suas 

aprendizagens (partindo do número de ocorrências de determinância ou importância 

detectadas). 
Tabela 5.33 Aspectos críticos da mediação efectiva nas várias dimensões de aprendizagem  

 Traço de Mediação i) DMRC 
competências 

ii) DMRR 
resultados 

iii) DMRE 
envolvimento total 

D
M

A
A

 

T1a. Manter as tarefas autênticas até os alunos encontrarem 
uma solução. 

Xxx XX X 5 

T2. Permitir que os alunos trabalhem o mais autonomamente 
possível em busca das soluções. 

xxx XXx x 4,5 

T3a. Providenciar ajuda baseada em pistas, orientação e 
explicações apenas em momentos cruciais (quando elas já fazem 
sentido para os alunos).  

XXx XXX XX 7,5 

D
M

E
F 

T4a. Organizar a sala de forma a fomentar trabalho em grupo. x x x 1,5 

T5a. Fomentar a aprendizagem social, envolvendo os alunos em 
real trabalho colaborativo  

Xx Xxx Xx 5 

T6a. Clarificar os objectivos da avaliação formativa, ajudando 
os alunos a perceber as suas vantagens 

Xx Xx Xxx 5 

D
M

C
A

 

T7a. Mostrar a pertinência dos assuntos, promovendo 
discussões e relacionando com o dia-a-dia 

x x x 1,5 

T8a. Levar os alunos a mobilizar os conhecimentos e 
competências necessárias, assim como a interpretar os 
problemas  

Xxx Xx Xx 5 

T9a. Estimular que os alunos produzam trabalho real Xx Xxx Xx 5 

D
M

A
F T10a. Utilizar a avaliação para gerir a aprendizagem dos 

alunos 
x xxx xx 3 

T11a. Estabelecer feedback das aprendizagens dos alunos, 
individual, relevante e atempado 

x xx xx 2,5 

Legenda: X – traço determinante (1 ponto); x – traço importante (0,5 ponto) 
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Desta análise verifica-se que as dimensões DMAA (Apoio e autoridade dada aos alunos) e 

DMCA (Contextualização da aprendizagem ) tiveram essencialmente repercussões a nível dos 

resultados escolares e desenvolvimento de competências. As dimensões DMEF 

(Envolvimento dos alunos) e DMAF (Avaliação e feedback) têm indicadores positivos 

essencialmente a nível dos resultados escolares e envolvimento dos alunos na aprendizagem.  

 

Resumindo agora os traços determinantes e importantes considerados responsáveis por 

cada um dos resultados de aprendizagem estudados (Figura 5.19), podemos aferir com maior 

clareza que para conseguir desenvolver competências serão necessários esforços 

essencialmente na DMAA e DMAC; para conseguir bons resultados escolares terão se se 

efectuar esforços em todas as dimensões e para conseguir bom envolvimento terão de efectuar 

esforços essencialmente na dimensão DMEF. 

 

 
Figura 5.19 Relação entre as dimensões de mediação e os resultados de aprendizagem  

 

Da mesma forma podemos concluir que para cada tipo de aula analisada, o conjunto de 

traços importantes foram: 

FIS 1 L: DMAA: T1a, T2a, T3a, DMEF: T5a, T6a, DMAC: T7a, T8a, T9a, DMAF: T10a 

FIS 1 TP: DMAA: T1a, T2a, T3a, DMEF: T4a, T5a, T6a, DMAC: T7a, T8a, T9a, DMAF: T10a, T11a 

FIS 2 TP : DMAA: T1a, T2a, T3a, DMEF: T5a, T6a, DMAC: T8a, T9a, DMAF: T10a, T11a  

Mais uma vez concluímos que a diversidade de desenvolver esforços em todas as 

dimensões foram importantes para conseguir bons resultados em qualquer tipo de aula 

analisada. A única diferença de relevo encontrada entre as aulas L e TP prende-se com o facto 

de o traço T11a (feedback pertinente) tomar maior relevância nas TP do que no L. 

DMRE  
Envolvimento 

DMRR 
Res. Escolares 

DMRE  
Competências 

DMAA – T1a, T2a, T3a 

DMEF – T5a, T6a  

DMCA – T8a, T9a 

 
DMAA – T1a, T2a, T3a 

DMEF – T5a, T6a 

DMCA – T8a, T9a 

DMAF –  T10a, T11a 

 
DMAA – T3a 

DMEF – T5a, T6a 

DMCA – T9a 

DMAF –  T10a, T11a 



273 

5.3.3 Conclusões 

Fazemos agora o ponto de situação acerca do que se constatou neste capítulo. Este estudo 

permitiu suportar em dados empíricos os seguintes enunciados do conhecimento que se 

constituem como respostas à questão de investigação que lhe esteve por base:  

1) A implementação de reformas curriculares, devem envolver uma aprendizagem prática 

dos professores acerca de como podem melhorar a sua mediação, não se tendo 

revelado (em geral) prejudicial para os alunos, mesmo quando não é realizada de 

forma assertiva, permitindo aos professores irem evoluindo. Pois os resultados 

mostram que o ensino activo que caracterizou a intervenção didáctica foi entendida e 

implementada pelos professores de formas diferentes, principalmente devido à sua 

experiência passada; verificou-se que os professores que tiveram maior continuidade 

durante a intervenção, foram aqueles cuja mediação foi mais próxima do ensino mais 

caracterizado pela mediação Ta e que melhores resultados globais obtiveram (casos 1, 

6 e 7). 

 

2) Uma mediação baseada nos factores de eficácia identificados na literatura que os 

incorpore de forma integrada e harmoniosa na prática efectiva do ensino, permite 

obter melhores resultados em todo o tipo de alunos. Pois os resultados da mediação do 

caso 1 mostram que foi aquela onde mais traços de mediação determinantes foram 

encontrados. Os resultados de aprendizagem finais obtidos são também melhores ou 

idênticos aos outros casos estudados, apresentando uma menor percentagem de 

classificações fracas. 

 

3) Uma mediação que cuide as várias dimensões (DMAA – Apoio e autoridade dada aos 

alunos; DMEF – Envolvimento fomentado; DMCA – Contextualização da 

aprendizagem e DMAF – Avaliação e feedback) simultaneamente consegue melhores 

resultados de aprendizagem; No entanto, alguns traços de mediação, em particular, são 

fundamentais para conseguir melhores resultados de aprendizagem em todas as suas 

dimensões (resultados escolares, competências e envolvimento). Com efeito, os 

nossos resultados permitiram encontrar os traços de mediação identificados como 

determinantes para alcançar bons resultados de aprendizagem: 

 Para o alcance de bons resultados em termos de desenvolvimento de 

competências, identificaram-se como predominantes o T1a - “manter as tarefas 
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autênticas até os alunos encontrarem uma solução”, T2a - “permitir que os 

alunos trabalhem o mais automamente possível em busca das suas soluções”, 

T3a - “providenciar ajuda baseada em pistas, orientação e explicações apenas 

em momentos cruciais (quando elas já fazem sentido para os alunos)”  e o T8a 

- “levar os alunos a mobilizar os conhecimentos e competências necessárias, 

assim como a interpretar os problemas”.  

 Para o alcance de bons resultados em termos de resultados escolares, 

identificaram-se traços predominantes em todas as dimensões: T2a, T3a, T5a 

– “fomentar a aprendizagem social, envolvendo os alunos em real trabalho 

colaborativo”, T9a - “estimular que os alunos produzam trabalho real” e T10a 

- “utilizar a avaliação para gerir a aprendizagem dos alunos”, como igualmente 

importantes. 

 Para conseguir um bom envolvimento dos alunos na aprendizagem identificou-

se um traço predominante, o T6a - “clarificar os objectivos da avaliação 

formativa, ajudando os alunos a perceber as suas vantagens”.  

 Para conseguir resultados abrangentes (simultaneamente satisfatórios a nível 

de desenvolvimento de competências, resultados escolares e envolvimento dos 

alunos na aprendizagem), identificaram-se como fundamentais os traços T3a, 

T5a, T6a, T8a e T9a. 

 

4) Mesmo que os professores não consigam efectivamente integrar todos os factores de 

eficácia nas suas aulas, em geral, quanto mais factores conseguem integrar nas suas 

práticas de mediação, maior é a possibilidade de promover nos seus alunos 

aprendizagens de qualidade. Com efeito, as correlações observadas entre a mediação 

caracterizada pelos traços Ta e os resultados de aprendizagem, indicam que há uma 

boa correlação entre os esforços do professor em desenvolver uma mediação baseada 

em trabalho activo e melhores resultados de aprendizagem, sendo mais notória nas 

aulas TP do que nas aulas L. 
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6 Reflexão e Desenvolvimento Profissional 

Alguns estudos mostram como a investigação em didáctica tem influenciado o ensino e a 

percepção dos professores (Leonard, Gerace, Dufresne & Mestre, 1999; McDermott & 

Redish, 1999; Mestre, 2001; Redish, 1994). 

Muitos são os autores que alertam para a importância da reflexão e avaliação curricular. 

Ramsden (1992), ao identificar factores de eficácia para o ensino superior, refere a 

necessidade de alterar a instrução de acordo com as evidências, remetendo assim para a 

reflexão sobre a prática e análise de resultados. Perrenoud (2003) que considera 

“absolutamente necessário os professores serem capazes de ir além dos textos, reinventarem 

a avaliação por competências inspirando-se na sua própria experiência de investigação e 

também no seu conhecimento de certas práticas sociais nas quais a disciplina investe”, 

também incita à reflexão e à utilização da própria competência do professor enquanto 

investigador, de forma a ver o problema didáctico como um problema de investigação, como 

chama a atenção Redish (2003). Outros autores, como Felder e Brent (1999), em contextos de 

engenharia, também realçam esta necessidade de avaliar o ensino, estudar longitudinalmente 

os métodos de ensino propostos com o fim de os melhorar. Mason (2002), no seu livro 

precisamente intitulado “Researching your own practice”, aconselha os professores a 

produzir esta reflexão, muitas vezes à custa de hábitos de registo de pequenos episódios que 

pareçam relevantes. Como este autor refere, o mais certo é serem rapidamente esquecidos, se 

não forem registados. Para reflectir sobre a mediação em sala de aula, este tipo de registo é 

fundamental.  

 

Este capítulo visa elucidar a forma como as reflexões que foram sendo realizadas pelo 

professor investigador, professor 1, em interacção com outros professores acerca da sua 

prática de ensino, foram modificando a construção do currículo e a própria prática nos anos 

subsequentes, de forma a dar resposta à questão de investigação subjacente sobre a qual se 

vai trabalhar neste capítulo: “Como é que a reflexão sobre a prática em sala de aula pode 

ajudar o professor a modificar didacticamente o desenho curricular e a mediação efectiva de 

forma a melhorar o envolvimento e aprendizagem dos alunos?”. Assim, tenciona-se 

percepcionar como a reflexão da prática lectiva levou a modificações no desenho das tarefas 
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e da mediação, bem como explicar de que forma a reflexão sobre a qualidade intrínseca da 

mediação efectiva em sala de aula pode conduzir a reflexões no sentido de a melhorar. 

Essas reflexões foram apoiadas não só na auto percepção como também nos comentários 

dos outros professores, na receptividade dos alunos e acompanhamento das tarefas e nos 

efeitos produzidos a nível da satisfação (de professores e alunos), já apresentada no capítulo 

4.  

Segundo Cohen, et al. (2007), baseando-se em Zuber-Skerritt, a análise numa 

investigação – acção envolve os professores num processo cíclico constituído por várias 

fases: a primeira fase de planeamento estratégico, a segunda de implementação desse plano, a 

terceira de observação e avaliação (incluindo autoavaliação) e por último a reflexão crítica (e 

autocrítica) dos resultados, incluindo a tomada de decisões para o próximo ciclo.  

Assim, tendo em conta que as primeiras fases foram analisadas nos capítulos anteriores, 

pode agora essa análise servir o propósito deste estudo, complementando-a com a análise 

assente na 3ª fase (avaliação) e na última fase (autocrítica). Fazem-se dois estudos paralelos: 

o primeiro baseado numa análise macro e meso centrado nas modificações curriculares e nas 

modificações às tarefas e mediação planeada, fundamentadas na reflexão sobre a prática de 

ensino (reflexão alinhada com o que se descreveu e analisou nos capítulos 4 e 5); o segundo, 

alicerçado numa análise micro, estuda a mediação em acção, baseando-se na reflexão da 

mediação efectivada em sala de aula. 

6.1 Dimensão DRC: Reflexão do professor sobre a 

implementação das modificações iterativas às tarefas e 

mediação planeada 

Cada uma das disciplinas de Física 1 e Física 2 foi descrita sequencialmente (nos anos 

lectivos de 2004/05 a 2006/07) no capítulo 3. Nesta secção, elucida-se em que medida a 

percepção e reflexão dos professores influenciaram algumas medidas correctivas que se 

tomaram nos semestres seguintes a nível do desenho das tarefas e da mediação. Assim, 

apresenta-se a história dessas modificações provocadas directamente por essas apreciações, 

alternando por vezes entre Física 1 e Física 2, uma vez se tratarem de semestres seguidos. 

Apresenta-se na Tabela 6.1 um resumo das categorias que foram alvo de atenção, 

surgindo a partir dos dados e da reflexão que foi ajudando a compreender a importância não 

apenas das modificações ao currículo das disciplinas através das modificações iterativas 

sequenciais ao longo da intervenção didáctica mas também das modificações ao formato ou 
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apresentação de tarefas em concreto. As duas categorias pretendem interpretar o esforço que 

foi realizado no sentido de aumentar a eficácia do ensino, facilitando as aprendizagens dos 

alunos.  
 

Tabela 6.1 Organização da análise realizada acerca das modificações iterativas do currículo como resultado da 
reflexão sobre a prática 

Categorias  Foco de análises 
DRC1-c1: Avaliação global das implementações incrementais no ensino  

DRC2-c1: Avaliação do desenho das 
tarefas e da mediação 

i) Tarefas nas aulas T e sua mediação 
ii) TPC’s e sua mediação 
iii) Trabalhos de projecto na TP e sua mediação 
iv) Trabalhos de projecto no laboratório e sua mediação 
v) Aulas de laboratório e sua mediação 

 

Os instrumentos utilizados para a recolha de dados junto dos alunos e professores sobre a 

aprendizagem e ensino foram: 

• Análise efectuada para responder à 1ª e 2ª questão de investigação; 

• Registo de reflexões e comentários informais dos professores, em 2004/05 e 

2005/06, acerca da sua percepção das implementações de ensino e aprendizagem 

dos alunos; 

• Entrevistas a professores, no ano lectivo 2006/07, de forma a registar a sua 

percepção do ensino e aprendizagem dos alunos; 

• Registo da perspectiva do professor investigador de como decorreu a sua mediação 

e a aprendizagem dos alunos; 

• Registo de conversas informais e de reuniões de disciplina com os professores 

acerca da sua perspectiva sobre as implementações curriculares; 

• Relatórios de disciplina elaborados no final de cada semestre; 

• Materiais curriculares dos vários semestres lectivos; 

• Tarefas proporcionadas aos alunos; 

• Registo dos guias de aula T do professor investigador e das suas notas sobre o 

feedback nas aulas.  

6.1.1 Categoria DRC-c1: Avaliação global do ensino  

A reflexão iniciou-se logo no 1º semestre de 2004/05, no arranque da intervenção didáctica 

com o apoio da assessoria externa. Como já foi referido no capítulo 4, na secção 4.2.2.1, no 

final deste semestre os professores e os alunos foram sendo auscultados acerca das 

implementações curriculares através de questionários e de registos de conversas informais ou 
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de reuniões de disciplina. A grande ilação que se retirou nesta altura foi que a mudança tinha 

sido muito positiva e os professores evidenciaram bem isso antes do semestre começar. 

Durante o semestre apercebem-se de que as modificações ainda não são suficientes. Também 

os alunos (com mais de uma inscrição) perspectivaram bem as modificações implementadas 

na disciplina (Tabela 4.32). Regista-se também um aumento do número de horas semanais 

que os professores planearam dedicar ao trabalho na escola (incluindo aulas) e que muitos 

consideram excessiva (este aumento deveu-se essencialmente ao trabalho semanal de 

correcção dos TPC’s).  

Devido a esta opinião generalizada de uma quantidade de trabalho excessiva durante o 

primeiro semestre e a dúvida de que os alunos poderiam também estar a sentir a mesma 

pressão, introduziu-se uma alteração em Física 2 (no segundo semestre de 2004/05), 

passando a existir apenas um TPC quinzenal. 

Relativamente às aulas T, em 2004/05, à semelhança dos anos anteriores, muitos alunos 

seguramente não as achavam produtivas pois não as frequentavam, ou se frequentavam, 

grande parte limitava-se a presenciar a aula e não a fazer parte dela (muito também devido à 

mediação utilizada pelos professores). De modo a tentar inverter esta situação, o professor 

teria de adoptar uma postura e um tipo de mediação diferente, de forma a torná-las 

contextualmente mais interessantes e principalmente dar aos alunos um papel mais activo, 

ajudando-os a alcançar os objectivos de aprendizagem de forma mais significativa, conforme 

foi registado no relatório de disciplina: “A baixa assiduidade dos alunos nas aulas teóricas está a 

prejudicar os alunos e a desmotivar os próprios professores, há que actuar com vista a torná-las mais 

estimulantes e gratificantes para ambas as partes”. 

No final deste semestre o professor investigador, regente da disciplina, realizou uma 

reflexão acerca da apreciação do ensino e da aprendizagem, praticada durante o semestre por 

si e pelos colegas, tendo induzido alterações ou reforços às modificações curriculares para os 

semestres seguintes. Um exemplo de alteração foi no acompanhamento através dos TPC’s 

onde tinham sido evidenciados alguns problemas de cópias entre os alunos e de prazos para 

discussão não cumpridos ou a quantidade de trabalho semanal ser um pouco excessiva – tanto 

para alunos como para professores – e daí repensar-se a mediação efectuada. Como exemplos 

de reforços, a avaliação no laboratório, vista por todos como muito positiva, ou a utilização 

da plataforma de ensino à distância, que os professores sentiram poder vir a ser muito útil e 

mais explorada no futuro. 
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No segundo ano de intervenção, com base na revisão de literatura e nestas reflexões, 

tentou-se modificar a forma como a avaliação contínua se processava dando maior 

importância à avaliação formativa, no sentido desta ajudar mais os alunos nas aprendizagens 

pretendidas.  

Com o intuito de alertar atempadamente alunos e professores para possíveis problemas de 

aprendizagem, foi curricularmente definida (no segundo semestre) uma avaliação nas aulas 

TP (que correspondia à avaliação de frequência) por módulos (o primeiro “mau” num módulo 

que um aluno obtivesse serviria de aviso de que o aluno se teria de esforçar mais, sob pena de 

não conseguir ter frequência à disciplina, o que aconteceria se obtivesse um segundo “mau”). 

A experiência não suscitou grande entusiasmo nem de professores nem de alunos por 

considerarem o cálculo da nota algo complexo, pelo que foi abandonado. 

O sistema de bonificações (descrito no capitulo 3) teve grande aceitação por parte dos 

alunos e foi percepcionado pelos professores como muito positivo para estimular o 

acompanhamento dos alunos não só às aulas mas também às discussões que iam surgindo no 

âmbito da disciplina. Por essa razão foi continuado nos semestres seguintes. 

No final deste segundo ano lectivo, as principais modificações tinham já sido testadas e as 

principais conclusões tiradas confirmavam o que tinha sido identificado na literatura (Felder, 

et al., 2000; Mazur, 1997; Redish, 2003): o papel mais activo que estava a ser dado aos 

alunos durante as aulas estava a encontrar receptividade nos alunos e principalmente a 

produzir aprendizagens mais consolidadas. No entanto, os problemas de cópias nos TPC’s e 

de atrasos no feedback continuavam a ocorrer, embora em menor grau, mas os professores 

mostravam claramente que a avaliação formativa realizada ao longo do semestre era positiva 

(conforme o que se apresentou no capítulo 4, secção 4.2.2.2). 

Assim, no último ano lectivo apostou-se no reforço do papel activo dos alunos, 

introduzindo o trabalho de projecto nas aulas TP, também de Física 1, de um maior estímulo 

à autonomia e responsabilização dos alunos e a monitorização dos TPC’s directamente pela 

plataforma de ensino à distância. 

6.1.2 Categoria DRC-c2: Avaliação do desenho das tarefas e da mediação 

6.1.2.1 Tarefas nas aulas teóricas e sua mediação 

No segundo ano de intervenção para contrariar o papel passivo dos alunos tomaram-se duas 

medidas: a primeira nas aulas, modificando a sua principal característica (demasiado 

expositiva), a segunda no acompanhamento pré (e pós) aula através de uma avaliação 
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formativa (os TPC’s de leitura). Destes faziam parte tarefas on-line que os alunos deviam 

tentar responder depois de lerem o material destinado para cada semana (uma questão 

simples, que envolvesse simplesmente leitura dos materiais). O objectivo era estimular que os 

alunos se habituassem a ir buscar, semanalmente, o material de leitura (uma vez que tinham 

de lá ir responder à questão). Assim, mesmo que não fizessem um estudo prévio intensivo, 

podiam aperceber-se do que iam tratar durante a semana e ficavam alerta para as dúvidas que 

pudessem ter sobre esses assuntos. Estas tarefas, de correcção automática2

Uma vez que as aulas T foram substancialmente diferentes, não só na sequência dos 

assuntos mas na forma como eles eram abordados, o professor 1 efectuou um guião onde 

previa os momentos em que poderia introduzir as questões conceptuais (colocadas em 

acetatos, no 1º semestre de 2005/06), indicava algumas questões de reserva para o caso de 

necessidade, ou ainda apontava para temáticas/discussões que poderiam ir sendo despoletadas 

(ver exemplo na 

, não eram 

classificadas para tentar evitar que os alunos as fizessem unicamente com a preocupação de 

acertarem, tentando assim contrariar a tendência dos alunos (constatada ao longo do ano 

anterior) de olhar para estas tarefas apenas como certificadoras. Apenas era contabilizada a 

participação dos alunos. 

Figura 6.1). 

Estas questões eram feitas habitualmente antes de abordar um conceito novo e depois de 

o explorar. O objectivo não era seguir o guião durante a aula, mas apenas certificar-se que 

tinha materiais suficientes para a aula. À posteriori anotava muitas vezes as respostas mais 

comuns dos alunos, indicando se tinha sido despoletada mais discussão, interesse ou 

dificuldade dos alunos (ou aqueles em que isso não aconteceu), para desta forma poder fazer 

um reajuste no ano seguinte. 

 

                                                
2 Tarefas de escolha múltipla, previamente desenhadas na plataforma de ensino à distância, dando a indicação 

das opções verdadeiras e falsas, permitindo assim serem corrigidas automaticamente. 
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Figura 6.1 Excerto do guião de aula elaborado para FIS1 05/06  

 

Constatou-se desta forma que algumas questões não funcionaram, talvez por serem 

mostradas no momento errado, umas por serem muito fáceis, outras por serem demasiado 

difíceis, outras ainda por não terem um texto claro e suscitarem dúvidas. De seguida dão-se 

alguns exemplos de questões conceptuais que sofreram ajustes de um ano lectivo para o 

seguinte. 

 
Figura 6.2 Questão conceptual sobre conservação da quantidade de movimento: versão 2005/06 (esquerda) e 

versão 2006/07 (direita) 

 

O texto da questão da Figura 6.2 suscitou muitas dúvidas e questões pertinentes que 

foram sendo esclarecidas durante a aula em 2005/06, mas que seriam de evitar no futuro. A 
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questão foi reformulada para utilização no ano seguinte, introduzindo algumas das questões 

paralelas que tinham sido levantadas (conforme se pode ver no registo feito pelo professor no 

seu guião de aula, Figura 6.3), tornando até a questão mais rica e completa. Em 2006/07, 

embora surgindo novamente outras discussões paralelas à volta da questão (um aluno refere a 

possibilidade do rico ter telemóvel...), foi mais claro o objectivo, tendo o facto de se ter 

modificado os objectos lançados pelos homens (de notas e moedas para dinheiro e pedras) 

mais fácil de compreender as implicações, embora alguns ainda alegassem que dependia da 

quantidade de dinheiro, havendo portanto a necessidade de tornar o enunciado ainda mais 

explícito. A segunda questão introduzida (depois de discutida a primeira) já não levantou 

polémica e serviu para o professor constatar que o conceito tinha sido desenvolvido pela 

grande maioria dos alunos. 

 
Figura 6.3 Excerto do guião de aula elaborado para FIS1 05/06 – questão conceptual 

 

Outros comentários explicitavam dificuldades que os alunos tinham sentido, como foi o 

caso da questão conceptual da Figura 6.4. Esta questão não foi nada óbvia para grande parte 

dos alunos, mesmo depois de explicada, conforme se pode constatar pelos comentários feitos 

pelo professor (Figura 6.5): embora percebessem facilmente o acréscimo e decréscimo da 

energia cinética e potencial, a forma das curvas suscitou muitas dúvidas. Para tentar melhorar 

a compreensão da questão foi introduzida uma animação (de queda livre) visando que os 
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alunos associassem mais facilmente a forma como estava a velocidade e altura do objecto a 

variar no tempo e que implicação teria nas energias. Em 2006/07, o professor constatou que 

cerca de metade dos alunos compreenderam agora o que estava em causa (melhorou 

relativamente ao ano anterior), mas seria ainda necessário uma mediação mais incisiva para 

conseguir que a grande maioria dos alunos a compreendesse autonomamente.  

 

 
Figura 6.4 Questão conceptual sobre gráfico de energia de um corpo em queda livre: versão 2005/06 (esquerda) 

e versão 2006/07 (direita) 

 

 
Figura 6.5 Excerto do guião de aula elaborado para FIS1 05/06 – questão conceptual sobre gráfico de energia 

de um corpo em queda livre 

 

Na questão da Figura 6.6 a banda desenhada associada não teve muito sucesso, a maior 

parte dos alunos não percebeu, não conhecia o dispositivo ou simplesmente não achou piada, 

prejudicando a discussão da pergunta. Com base nessa anotação, o slide foi aproveitado 

(acrescentado uma animação da situação alusiva na BD, para que não houvesse dúvidas) para 
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simplesmente caracterizar as colisões elásticas e chamar a atenção da influência da diferença 

entre as massas dos corpos no comportamento subsequente a este tipo de colisão.  

 
Figura 6.6 Questão conceptual sobre colisão elástica: versão 2005/06 (esquerda) e versão 2006/07 (direita) 

 

Foi também percebido que havia questões que os alunos respondiam muito facilmente 

após o assunto ter sido explorado mas que poderiam funcionar bem como ferramenta inicial 

para o professor perceber o que já sabiam (ou não) sobre aquele assunto (antes de ser 

abordado na aula) e daí algumas questões terem simplesmente alterado o momento de 

colocação em aula.  

Esta reflexão foi muito importante para percepcionar como era fundamental chamar a 

atenção dos assuntos que se iam discutir, começando com algumas destas questões que 

muitas vezes clarificavam muito melhor (que qualquer explicação teórica do professor) a 

necessidade de conhecimento novo, envolvendo mais os alunos na aula. Este traço de 

mediação tinha já sido identificado no capítulo anterior (T7a – mostrar a pertinência dos 

assuntos), como um factor relevante (agora identificado nas aulas teóricas), relacionado com 

a dimensão DMRE (Envolvimento fomentado). 

6.1.2.2 TPC’s e sua mediação  

As tarefas semanais, tanto os TPC’s como as tarefas da plataforma de ensino à distância, 

tinham como objectivo principal alertar atempadamente alunos e professores das 

dificuldades, como afirma um dos professores no final do 1º semestre “Foi positivo, pois obrigava 

os alunos a estudar e a discutirem entre eles e com o professor (uma vez que, na sua maioria, não eram 

problemas simples)”. Foi verificado que funcionavam bem para os alunos que realmente 

acompanhavam e estudavam a disciplina regularmente, no entanto ficou claro (logo em 

2004/05) que muitos alunos faziam as tarefas simplesmente com uma motivação extrínseca 

(de ganharem pontos), sendo a potencial aprendizagem relegada para segundo plano, como se 
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constata pelo comentário informal feito por um professor no final do semestre ilustrando esta 

percepção “Foi detectado um grande número de alunos (cerca de um terço) que simplesmente copiava a 

resolução por um colega”. A discussão ou defesa do TPC pelos alunos acabou por não funcionar 

devido às turmas terem horários desfasados e existirem umas mais avançadas do que outras. 

 

Claramente estava a ser detectado um problema de percepção da finalidade desta tarefa: 

não era fácil para os alunos entenderem que esse tipo de avaliação tinha um carácter mais 

formativo e que servia em primeiro lugar para eles compreenderem atempadamente as suas 

dificuldades e poderem agir em conformidade. Naturalmente e com legitimidade, os alunos 

só estavam a apreender o facto de que «x%» da sua avaliação era realizada por esta 

componente. Não foi pelo facto de diminuir a carga (passando a quinzenais, no segundo 

semestre de 2004/05) que o número de trabalhos copiados diminuiu, antes pelo contrário, 

aparentemente até se mostraram mais organizados, talvez por já se conhecerem melhor (dado 

ser o segundo semestre), e “colaboraram” melhor em difundir as resoluções pelos colegas, 

como atesta o comentário informal de um dos professores: “O número de alunos que simplesmente 

copiava a resolução por um colega, mesmo que errada, aumentou: era comum em cada turma haver 3 ou 4 

tipos de «resoluções tipo»”. 

 

Devido aos problemas de cópia detectados nos semestres anteriores e ao facto da redução 

do número de trabalhos de casa não se ter provado benéfica, voltou-se a implementar em 

Física 1 (2005/06) os trabalhos de casa semanais, tentando uma menor dependência de 

manipulações matemáticas: todas as semanas os alunos tinham dois problemas para resolver, 

um resolviam durante a aula TP, em grupo através de discussão com os colegas, o outro era 

para resolver em casa, e entregar na semana seguinte.  

Foi informalmente dada abertura para fazerem o TPC em grupo (para tentar combater 

essas cópias) mas qualquer um dos elementos do grupo podia ser chamado a defender o 

trabalho. O professor aproveitaria depois para chamar a atenção de algum aspecto que 

considerasse importante ver esclarecido. Esta defesa do trabalho nem sempre aconteceu, 

novamente devido aos atrasos de algumas turmas. Esses atrasos começaram logo a ocorrer na 

terceira semana de aulas, desfasando as turmas, o que provocou que essa discussão não fosse 

realizada no dia previsto (pois isso colocaria os alunos em desigualdade se a solução fosse 

apresentada antes de outras turmas terem entregue os seus trabalhos). Os professores notaram 

que este intervalo de tempo (dilatado) era muitas vezes condicionante de uma aprendizagem 

eficaz, uma vez que os alunos já não tinham bem presente as dificuldades por que tinham 



286 

passado. A partir de certo ponto muitos professores optaram por já nem realizar a discussão, 

por a acharem completamente improdutiva. Embora houvesse uma boa parte dos alunos 

(dificilmente quantificável, mas pela percepção dos professores, cerca de metade dos alunos, 

apesar deste valor diferir entre as diversas turmas) que efectuava os trabalhos de forma 

regular e autónoma e levava as tarefas a sério, no entanto encontraram-se novamente 

trabalhos copiados. A discussão e defesa do trabalho que poderia ter amenizado este facto 

acabou por não surtir esse efeito, tanto devido aos atrasos, como devido à probabilidade que 

eles sentiam de serem chamados (numa turma de cerca de 30 alunos). Este sentimento foi 

partilhado por alguns dos professores que chegaram a fazer estas discussões. 

Mesmo assim, todos os professores concordaram que a ideia era de continuar. Aliás, no 

inquérito que foi realizado aos professores no final do semestre, quase todos apontavam esta 

tarefa como uma das contribuições mais relevantes para a avaliação dos alunos (Figura 4.7), 

embora sob a perspectiva de “se for levada a sério pelos alunos”. 

 

De modo a tentar aumentar os ganhos em aprendizagem nos trabalhos de casa e evitar que 

acontecesse de novo o mesmo problema de trabalhos copiados, tentou-se (no segundo 

semestre de 2005/06) que o feedback a cada aluno fosse algo mais que uma nota qualitativa e 

pudesse chegar ao aluno atempadamente. De facto, os alunos poderiam não estar a 

corresponder a esta tarefa, por não estarem a receber um retorno do seu esforço que 

realmente os ajudasse, não tendo portanto qualquer acção sobre a sua evolução. Assim, de 

modo a tentar que os alunos percepcionassem os TPC’s como ferramentas de estudo e não 

como simples ferramentas de avaliação, foi proposto um feedback, feito pelo professor 

individualmente na aula seguinte, comentando o trabalho do aluno, orientando-o face às 

dificuldades apresentadas (Lopes, 2004; Felder, et al., 2000). 

Isto foi proposto pensando que as turmas não seriam grandes, o que não se veio a 

verificar em todas elas e contribuiu para que nem todos os professores o conseguissem 

realizar de forma regular, ou por falta de tempo, ou por falta de hábito. 

Em geral, as reacções dos alunos foram positivas, mas era utilizado tempo de aula o que 

conduzia que o professor não ficasse tão disponível para mediar as discussões dos problemas 

da aula e os alunos perdiam parte das discussões do seu próprio grupo, enquanto cada um 

discutia com o professor o raciocínio do seu trabalho.  

O tempo de espera entre a entrega e o feedback encurtou (passou a 1 semana, após a 

entrega do trabalho) e o número de trabalhos copiados encontrados diminuiu bastante, 

acontecendo agora de uma forma mais esporádica segundo a percepção dos professores, uma 
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vez que se detectava mais facilmente qualquer irregularidade durante a discussão 

individualizada. Embora não tivesse sido quantificado, foi percepção geral dos professores a 

evidência de que o número de alunos que realizou regularmente os trabalhos diminuiu. 

Embora esta abordagem tivesse levado alguns alunos a modificar a mentalidade e a serem 

mais participativos e empenhados levou, por outro lado, ao decréscimo do número de 

trabalhos entregue, ou seja ao número de alunos que participavam.  

 

No semestre seguinte, em Física 1, dando continuidade ao processo de feedback 

individualizado dos TPC’s, tentou-se melhorar o sistema utilizando a plataforma de ensino à 

distância (moodle). Desta forma poderiam ser ultrapassados os problemas de falta de tempo 

de aula para o realizar, sentidos algumas vezes no semestre anterior e por outro lado tinha a 

vantagem de na aula TP seguinte, tanto os professores como os alunos, já terem o feedback 

do estado da aprendizagem. Tinha a vantagem de ser estruturado, podendo o professor a 

qualquer momento visualizar a evolução de cada aluno. Os alunos eram desmotivados a 

copiar as respostas dos colegas, dado que as justificações idênticas eram facilmente 

detectadas pelos professores, sendo nesses casos todo o grupo de alunos penalizado. Ainda 

assim, houve alguns casos esporádicos em que isto aconteceu. 

Porém, nem todos os professores conseguiram realizar este feedback atempadamente, por 

razões variadas. Por outro lado, por vezes o feedback que davam era a “correcção” do 

trabalho do aluno (como já foi identificado no capítulo 4 e 5), desviando-se da filosofia que 

se pretendia seguir. Os próprios alunos também falharam muitas vezes os prazos, acabando 

por submeter os trabalhos muito atrasados, não recebendo nesse caso o feedback 

personalizado do professor. Os professores continuaram a notar a tendência (já evidenciada 

no semestre anterior) da diminuição do número de alunos que fazia regularmente as tarefas, 

relativamente aos semestres anteriores, em que era simplesmente em papel, sem feedback 

personalizado. 

 

No último semestre notou-se o amadurecimento da tarefa - ferramenta TPC e feedback, 

face ao anterior. Esta evolução deu-se a nível do desenho de tarefas mais apropriadas a este 

fim, um pouco mais elaboradas no sentido de apelar mais a competências, de forma a colocar 

os alunos em situação de terem de mobilizar o que tinham desenvolvido nas aulas de forma a 

tentarem resolver o problema, evitando os exercícios típicos de fim de capítulo (em que 

apenas seriam testados os conhecimentos e onde seria muito mais fácil a situação da “cópia”). 

Na maior parte dos casos estas situações tinham poucos cálculos (também para facilitar o 
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facto de serem respondidas directamente no moodle), envolviam a interpretação de uma 

situação real e por vezes a explicação do raciocínio tomado. A evolução foi também sentida 

na mediação dos professores, tendo estes evidenciado um feedback mais efectivo e 

organizado (conforme se constatou no capítulo anterior). Os dois professores que 

leccionaram as disciplinas nos dois semestres (neste ano lectivo) demonstraram não ter 

sentido tanta dificuldade em gerir o processo atempadamente, sendo o conteúdo dos seus 

comentários mais rico (no capítulo anterior verificou-se que a percentagem (nestes 

professores) de feedback’s válidos foi no segundo semestre muito próxima dos 100%), o que 

indicia que o uso destas ferramentas pelos professores necessita de algum tempo para 

amadurecer. Além disso, os professores (não só os alunos) precisam de aprender a gerir o 

ensino e a aprendizagem desta forma. 

 

De facto, como foi também referenciado na literatura recente (Hattie & Timperley, 2007) 

é crucial que o feedback seja atempado e objectivo para que os alunos o sintam como 

produtivo para a sua aprendizagem. Os dados apresentados nos capítulos anteriores acerca da 

percepção dos alunos, permitem concluir que esta tarefa e respectivo feedback (traço de 

mediação T11a) funcionou realmente como uma ferramenta importante, não só para a sua 

aprendizagem mas também para a sua motivação. Foram constatadas (Figura 5.19) 

repercussões a nível de resultados escolares (DMRR) e envolvimento na aprendizagem 

(DMRE), sendo mesmo identificado como traço predominante, nessas dimensões. A 

evolução registada na mediação do professor também foi positiva, não só a nível de 

experiência no processo (como se constatou na análise das duas disciplinas no capítulo 

anterior relativamente à qualidade da mediação) como no sentido de conseguir alterar a 

mentalidade dos alunos relativamente ao objectivo da tarefa.  

6.1.2.3 Trabalho de projecto e sua mediação 

Em 2004/05, na disciplina de Física 2, a grande novidade foi a implementação do trabalho de 

projecto, como foi explicado no capítulo 3. A ideia teve uma grande aceitação inicial por 

parte dos alunos, mas sofreu uma quebra de entusiasmo a meio do semestre. Até esse 

momento, apenas tinha sido dado um feedback informal aos alunos nos casos em que não 

estava a correr bem. Os professores foram alertados pelos consultores externos da 

necessidade de fornecer a cada aluno um feedback formal da avaliação praticada até aquele 

momento, o que foi ainda realizado a cerca de um mês antes do final do semestre, 

disponibilizando (no moodle) uma nota qualitativa global do desempenho dos alunos nos 
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momentos de avaliação efectuados até àquela data. No final, houve por parte dos professores 

alguma dificuldade em uniformizar os critérios de avaliação do projecto e para minorar este 

efeito foi elaborada uma tabela de níveis de competências desenvolvidas, de forma a balizar 

minimamente os critérios e foi pedido que a usassem como referência. 

Registaram-se alguns comentários feitos pelos professores que leccionaram a disciplina 

nesse semestre e que podem ajudar a percepcionar a forma como decorreram as modificações 

introduzidas, respeitantes ao trabalho de projecto: 
“Grande entusiasmo inicial da maior parte dos alunos.” 

“A grande dificuldade foi conseguir que pensassem num problema específico para tratar e não numa 

compilação do tipo «o que se sabe sobre…»” 

“O trabalho de projecto foi sem dúvida uma mais-valia na disciplina, tendo mesmo conseguido captar o 

interesse dos alunos com mais inscrições na disciplina; a maior parte dos alunos mostrou empenho e prazer em 

desenvolver esta tarefa.” 

 

Globalmente o trabalho de projecto foi tido como muito enriquecedor pelos professores, 

embora carecesse de alguns ajustes naturais. A principal queixa, ao longo do semestre, por 

parte dos professores e dos alunos, foi a exigência relativamente ao trabalho extra aulas. A 

grande maioria dos alunos gostou de realizar o trabalho, o que se notou no empenho com que 

fizeram as suas apresentações orais finais. 

No segundo ano, o trabalho de projecto de Física 2 tomou outro formato («Casa da 

Física», também descrito nos capítulos anteriores). Uma vez que no ano anterior a principal 

queixa tinha sido o trabalho extra aulas, optou-se por desenvolver tarefas nas aulas (que 

visavam desenvolver o projecto), dividindo assim as aulas TP em duas partes, uma dedicada 

a desenvolver essas tarefas e a discussão de problemas abertos e outra dedicada a realizar 

aplicações e exercícios mais tradicionais. Em ambas foi estimulado que fossem os alunos a 

trabalhar, discutindo os problemas em grupo. A avaliação era realizada durante as aulas, 

qualificando a participação dos alunos nas discussões, os debates e os desenvolvimentos que 

iam fazendo no seu projecto, sendo complementada à posteriori com a entrega de um suporte 

escrito (era pedido um por grupo). Esta avaliação revelou não ser a ideal para um trabalho de 

projecto essencialmente porque não foi exigido aos alunos que entregassem e defendessem o 

projecto completo no fim (porque por lapso não tinha ficado explícito na elaboração da ficha 

de disciplina). Esta opção foi dada então como facultativa, apenas com o intuito de 

melhorarem a sua prestação, mas poucos alunos o fizeram. Embora reconhecendo que os 

alunos não se envolveram tanto neste projecto como no ano anterior, foram identificadas 

algumas causas para este facto: falta de entrega e defesa de um trabalho final. Considerou-se 
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no entanto que seria de tentar novamente o desenvolvimento do projecto, em tarefas, dentro 

da sala de aula. 

 

Assim, no primeiro semestre de 2006/07, agora na disciplina de Física 1, decidiu-se 

implementar um trabalho de projecto, que necessariamente teria de funcionar nas aulas TP, 

uma vez que já era exigido trabalho extra aulas nas outras componentes da disciplina, 

nomeadamente a nível do laboratório. Considerou-se portanto que seria a situação ideal para 

testar novamente este formato de projecto: dividido em tarefas (de acordo com as aulas TP) 

que se vão juntando ao longo do semestre e dando corpo a um projecto final, que representa 

um estudo mais aprofundado sobre um determinado assunto. Neste semestre, o tema 

escolhido foi o funcionamento de um elevador. A reflexão tirada no final deste semestre 

levou a concluir que o envolvimento dos alunos no trabalho de projecto era de alguma forma 

esmorecido pelo facto de ao realizar as tarefas na aula ficarem com a sensação de tarefa 

cumprida, não potenciando o envolvimento extra aula, autonomia e originalidade, como se 

pode constatar de alguns comentários finais feitos pelos professores: 
“a maior parte dos grupos cumpriu os objectivos mínimos exigidos, embora grande parte tenha deixado para o 

fim; também houve quem se tivesse empenhado e valorizado este trabalho...” 

“...trataram este projecto como tarefas individuais e não como um todo” 

Como já se tinha analisado no capítulo 5, as mais-valias retiradas deste trabalho foram 

muito variadas, havendo alunos que se envolveram bastante e outros que não. Na altura 

concluiu-se que o envolvimento dos alunos no projecto e na realização das tarefas ficava 

muito dependente de uma mediação adequada, realizada não só na aula mas também a nível 

do acompanhamento do trabalho para além da aula e que o facto das tarefas serem realizadas 

na aula não estimulava a diferença e inovação. 

 

Assim, no segundo semestre, procurou-se recuperar o que de bom o projecto em 2004/05 

tinha evidenciado, mas dando-lhe um cariz diferente (de apresentação em poster) de forma a 

incrementar o desenvolvimento de competências de síntese e objectividade e apresentar um 

desafio diferente do habitual. Todavia, este projecto não terá funcionado tão bem, dado que 

grande parte dos alunos não terá percebido os objectivos do trabalho e a profundidade das 

aprendizagens envolvidas e confundiram-no com um simples trabalho de pesquisa. Impõe-se 

uma reflexão acerca dos motivos pelos quais isso terá acontecido. Visivelmente o documento 

escrito que acompanhava a apresentação do projecto não foi suficientemente claro para os 

alunos, mas seguramente a mediação dos professores em fazer passar a mensagem e em 
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acompanhar o processo ao longo do semestre também evidenciou falhas. A análise realizada 

no capítulo 5 mostrou que a mediação dos professores a nível do apoio e autoridade dada aos 

alunos (DMAA) e do acompanhamento e envolvimento dos alunos no projecto (dimensão 

DMEF) foi muito diferente, tendo sido identificados três traços dominantes neste tipo de aula 

(FIS 2 TP) apenas identificados no caso 1 (Tabela 5.20): T3a – dar pistas no momento certo, 

T5a – fomentar a aprendizagem social e T6a – clarificar os objectivos da avaliação 

formativa, envolvendo os alunos na prossecução das tarefas, o que (nesta disciplina). A 

diferença que se notou entre o projecto de 2004/05 e 2006/07, projectos semelhantes, com 

etapas evolutivas, que visavam potenciar o trabalho dos alunos como gradativo, devidamente 

preestabelecidas e apresentação final, são comparadas na Tabela 6.2. 

 
Tabela 6.2 Diferenças encontradas no trabalho de projecto em 2004/05 e 2006/07  

Trabalho de Projecto FIS 2 2004/05 2006/07 
Objectivos claros Sim Carecia de explicitação oral do professor 
Etapas preestabelecidas, 
calendarizadas 

Sim Sim 

Apresentação das etapas Sim, na aula TP, com avaliação 
qualitativa. 

Sim, enviadas ao professor das TP, sem 
avaliação formal, apenas feedback do trabalho. 

Apresentação final Sim, apresentação oral em sessões 
escalonadas com 2 professores e sujeitas 
a avaliação.  

Sim, apresentação pública virtual, sem 
avaliação. 

 

Pelo facto da entrega das versões provisórias não terem uma avaliação quantitativa, a 

percepção de alguns alunos foi de que não eram avaliações. O facto das etapas programadas 

para o projecto darem apenas avaliação formativa, não parece ter sido suficientemente 

apelativo para esses alunos (como se viu no capítulo anterior pelo comentário do aluno H, na 

secção 5.1.4.1).  

Torna-se claro que faltou a avaliação formal nas diferentes fases do projecto. Esta 

eliminação foi em parte consciente e deveu-se a terem existido casos de alunos, em 2004/05, 

que tinham sido prejudicados por notas baixas nas primeiras apresentações mas que depois se 

empenharam e apresentaram bons trabalhos no final. Este facto foi (na altura) interpretado 

como prejudicial para eles, mas com base nos novos dados poderá existir outra explicação: a 

de que eles se empenharam e acabaram por fazer bons trabalhos porque tiveram um aviso 

atempado. O que poderá ter acontecido neste último semestre e levado muitos alunos a 

desleixarem o seu trabalho, terá sido o facto de não haver essa avaliação formal nas fases 

intermédias que evidenciasse o seu trabalho até então. Não bastou para a maioria dos alunos 

o feedback formativo do professor a chamar a atenção dos pontos fracos, das melhorias a 

serem realizadas ou mesmo da falta das entregas. Como se mostrou no capítulo anterior, um 
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dos professores referiu mesmo que a maioria dos feedback’s que dava aos alunos eram avisos 

por falta de entrega das versões intermédias. Neste semestre, a mediação efectivada nas 

diferentes turmas levou a resultados diferentes, não só de envolvimento dos alunos no 

projecto, como do produto final apresentado. A apresentação final dos poster’s, prevista 

acontecer na última semana de aulas, directamente na plataforma de ensino à distância, onde 

todos os trabalhos seriam expostos, podendo ser comentados por qualquer aluno ou professor, 

visava não só dar transparência ao processo mas também responsabilizar os alunos e 

estimular mais uma vez a interacção entre pares. De facto acabou por não resultar, muito por 

falta de cumprimento dos prazos. Novamente se esta última fase fosse sujeita a avaliação 

formal, nem alunos nem professores se poderiam desleixar. Embora se tenha realizado uma 

avaliação entre os pares (em que eles tinham de dividir a classificação entre os elementos do 

grupo), teria sido também útil confrontar essa divisão com uma defesa, de forma a nenhum 

aluno se sentir prejudicado. 

Através da análise cruzada desta secção, com a secção anterior (6.1.2.2) e a efectuada no 

capítulo 5 (Tabela 5.31), percepcionamos que (principalmente) os resultados escolares podem 

ser potenciados se o professor desenvolver esforços simultaneos em de dar feedback 

pertinente (T11a) e ir clarificando os objectivos das tarefas que propõe aos alunos (T6a). 

Numa reflexão à posteriori, é revelador o facto do peso da avaliação condicionar 

realmente o trabalho dos alunos, indo aliás de encontro ao que já tinha aqui sido referenciado 

“os alunos tendem a desenvolver aquilo em que vão ser avaliados” (Biggs, 1999), mas agora 

numa perspectiva imediatista. Os alunos tendem a desenvolver aquilo sobre o que estão a ser 

avaliados no imediato, não possuindo (a maior parte) a capacidade de percepcionar a 

aprendizagem como a finalidade, novamente evidenciando uma motivação extrínseca na 

disciplina. Embora este problema da necessidade de avaliações formais regulares até já 

tivesse sido detectado em 2004/05, não foi na altura percepcionada a sua devida importância, 

que agora ficou muito clara.  

Conquanto a mediação do professor possa ter um papel importante, evidenciando as 

vantagens da avaliação formativa, procurando envolver os alunos no trabalho, de facto uma 

avaliação formal torna-se mais eficaz para a maioria dos alunos.  

6.1.2.4 Trabalhos de projecto no laboratório e sua mediação 

O trabalho de projecto de laboratório, em 2005/06, visava os alunos desenvolverem 

autonomamente um trabalho experimental para resolverem um dado problema, foi um factor 

positivo apontado pelos professores (Figura 4.7) que o percepcionaram como bastante 
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relevante para o desenvolvimento de competências, merecendo muito boa aceitação por parte 

dos alunos, tendo mesmo ultrapassado as expectativas dos professores. Apontaram no entanto 

alguma dependência dos alunos no professor para realizarem os diferentes passos. 

Analisando posteriormente os trabalhos apresentados, notou-se também um grande 

condicionamento devido ao material disponibilizado, o que levou a que grande parte dos 

trabalhos sobre o mesmo problema fosse muito parecido (como já tinha sido referido na 

secção 4.2.6.1). 

Face a esta reflexão, no ano seguinte, tentou-se preparar melhor os alunos para trabalhar 

autonomamente, dando desde o início algumas tarefas simples, sem guião, para os alunos 

resolverem experimentalmente. Por outro lado, no projecto final fez-se um maior esforço 

para não condicionar as soluções possíveis aos problemas experimentais devido aos materiais 

disponíveis. A maior parte dos alunos entrevistados no final do semestre, reconhece que essa 

preparação foi suficiente e que não sentiu qualquer dificuldade em trabalhar o projecto final, 

conforme a análise já efectuada nos capítulos anteriores. 

A reflexão final que se faz desta intervenção nos laboratórios é de que os alunos são mais 

capazes do que aquilo que por vezes os professores imaginam. De ano para ano, as tarefas 

foram sendo mais exigentes a nível de trabalho autónomo e os alunos foram sempre 

correspondendo, não só em entusiasmo por este tipo de tarefas mais abertas, como 

relativamente às competências desenvolvidas. Esta conclusão encontra-se perfeitamente 

alinhada com os traços determinantes, identificado no capítulo anterior: fomentando que os 

alunos trabalhassem autonomamente nesta tarefa, que a interpretação da situção física a 

desenvolver fosse realizada por eles e qualquer tipo de ajuda fosse dada apenas depois dos 

alunos terem trabalhado e sentido alguma dificuldade (T1a, T2a, T3a, T8a). Como foi visto 

(secção 5.3.2), estes traços ajudaram no laboratório ao desenvolvimento de competências 

(DMRC). 

6.1.2.5 Aulas de laboratório e sua mediação 

A primeira intervenção didáctica aconselhada pelos consultores externos foi tentar tornar as 

aulas de laboratório mais produtivas para os alunos. Esta primeira fase incidiu, como já foi 

referido nos capítulos anteriores, na preparação da experiência (antes da aula) pelo aluno, 

sujeitando-se a uma oral que condicionava a sua realização. No final do semestre foi pedido 

(pelos consultores) aos professores envolvidos uma pequena reflexão acerca dessa 

experiência. Dessas reflexões (de 3 professores) destacam-se os seguintes comentários: 
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- “Criaram desde o início uma grande autonomia, chamando o professor apenas em caso de algum problema 

«sério», o facto de chamar a atenção de alguns alunos para melhorarem o seu desempenho no final das 

«orais», resultou positivamente na maioria dos casos”, “foi uma experiência mais enriquecedora e motivante 

pois deixou-se de perder tempo com problemas «menores» e ter mais tempo para poder relacionar assuntos (ao 

longo da oral).” 

- “O facto de eles terem de levar o trabalho preparado de casa, sob pena de serem considerados não aptos 

para a realização do mesmo, incutiu-lhes maior sentido de responsabilidade; …o facto dos alunos saberem 

exactamente o que iam fazer, tornou-os mais autónomos na realização do trabalho e também mais organizados 

e empreendedores.” 

- “O facto dos alunos…se prepararem previamente…faz com que as aulas se tornem mais produtivas…contudo 

um aspecto a ter em atenção é que o docente fica com menos tempo disponível para dar instruções preliminares 

aos alunos…; …esta metodologia de trabalho foi positiva e penso que se deverá prosseguir com esta 

abordagem, ainda que com ajustes pontuais, nas cadeiras em que já foi testada…e ser alargada às outras 

cadeiras que possuem componente laboratorial.” 

Recolheram-se, ainda que informalmente, alguns comentários com vista a reflectir sobre 

o interesse e satisfação que tinham sentido por parte dos alunos. Alguns desses comentários 

foram comuns à maior parte dos professores: 
- “Foram notadas melhorias significativas, tanto no interesse dos alunos como na sua aprendizagem.”  

- “Embora sem «teste de incertezas», o facto do professor fazer perguntas concretas (nas aulas) acerca desse 

assunto ajudou muitos alunos a perceberem melhor esse assunto, comparativamente com anos anteriores.”  

A noção geral, tanto dos alunos como dos professores, foi de que as aulas de laboratório 

tinham sido muito mais produtivas para a aprendizagem de física. Dado este feedback dos 

professores entendeu-se que a reformulação levada a cabo no laboratório tinha produzido 

efeitos muito positivos, tanto a nível da aprendizagem dos alunos, como a nível da satisfação 

de ambos (alunos e professores) e seria sem dúvida de continuar. 

 

Em 2005/06, as aulas de laboratório não foram distribuídas exactamente pelos mesmos 

professores, havendo algumas trocas entre os vários cursos onde se ministravam aulas de 

laboratório do 1º ano (embora a experiência realizada no ano transacto tivesse sido idêntica 

para todos os cursos). No entanto, neste 2º ano de implementação os comentários registados 

pelos professores revelam que nem todos estavam a entender esta experiência como tão 

positiva como no ano anterior: “os alunos não compreendem bem os objectivos destas orais” ou outro 

que diz “os alunos vinham quase sempre mal preparados, notava-se que se restringiam ao guião do trabalho 

e mais nada”. Embora outros continuassem a ver esta abordagem como altamente vantajosa: 
“tal como no ano anterior correu muito bem e os alunos além de aparecerem na aula mais preparados, 

compreendiam melhor (o que estavam a fazer)”. Após esta recolha de informação, a reflexão 

produzida induziu que a mediação utilizada pelos professores estava provavelmente a ser 
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diferente e a influenciar a motivação dos alunos para esta tarefa. Por outro lado, o factor 

«novidade», que poderá ter funcionado positivamente no primeiro ano já tinha sido 

ultrapassado. 

Assim, em 2006/07, procurou-se explicitar melhor, ao conjunto de docentes que 

trabalhavam em laboratório, alguns cuidados a ter na mediação (exemplo disso foi o excerto 

apresentado na Tabela 4.16) e fazê-lo por escrito, assim como nas reuniões de disciplina 

aproveitar para discutir as principais orientações. Por outro lado, para fomentar que as 

ligações às temáticas (que se estavam a desenvolver nos outros tipos de aulas) fossem 

incentivadas por todos os professores, modificou-se a ordem pela qual os alunos executavam 

as experiências, optando por experiências sincronizadas, muitas vezes até comuns a todos os 

alunos, de forma a potenciar a contextualização do laboratório na disciplina e que a 

aprendizagem fosse realmente desenvolvida durante as aulas. Mesmo assim, detectaram-se 

diferenças a nível do tipo de mediação utilizada (analisadas no capítulo 5), mas todos os 

professores referem utilizar as questões orais como mecanismo de incentivar os alunos a 

progredirem no seu raciocínio, embora uns acabem por indiciar a resposta e outros não, como 

foi visto (no capítulo 5, nomeadamente na análise da dimensão DMAA – apoio e autoridade 

dada aos alunos). Na globalidade os professores voltam a referir que este tipo de abordagem 

no laboratório ajuda os alunos na sua aprendizagem, como indica um dos professores na sua 

entrevista no final do ano: “dá muito trabalho, foi funcionando porque o número de alunos era 

reduzido...mas em termos de aprendizagem pareceu-me muito positivo”. 

Como reflexão final desta intervenção didáctica ao funcionamento das aulas de 

laboratório, resultado da análise efectuada ao longo dos três anos de intervenção e percepções 

dos professores, verificou-se que ao mudar o papel do aluno para um papel realmente activo, 

não só a nível de realização das experiências mas a nível da compreensão intrínseca daquilo 

que estavam a fazer, a mediação do professor torna-se importante não só para conseguir 

empenhamento e motivação mas também para conseguir melhores aprendizagens, embora 

tanto alunos como professores percebam que é mais trabalhoso e exigente. 

6.1.3 Síntese de resultados na dimensão DRC 

A análise aqui efectuada acerca de como a reflexão sobre a prática tinha influenciado as 

modificações curriculares e o desenho das tarefas e mediação ao longo da intervenção ficou 

patente nos exemplos analisados.  
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Assim, as principais modificações a nível do desenho das tarefas, resultantes da reflexão 

sobre as práticas, foram:  
- as questões conceptuais, foram clarificadas e complementados os textos;  

- os TPC’s tornaram-se incrementalmente menos dependentes de manipulações matemáticas (até para 

melhor servir os seus propósitos de poderem ser respondidos via plataforma moodle, e dando menos 

azo a tendências de cópia);  

- foram experimentados vários desenhos de trabalhos de projecto, nomeadamente desenvolvidos fora e 

dentro da sala;   

- no laboratório, as tarefas tenderam a tornar-se mais reais para os alunos, envolvendo-os mais na 

aprendizagem de física. 

As principais modificações no desenho da mediação (e mesmo na mediação efectiva), 

associadas às tarefas, foram:  
- nas aulas teóricas, percebeu-se, em primeiro lugar, a necessidade de mudança e a importância de dar 

um papel activo aos alunos, mesmo neste tipo de aula, nomeadamente a implementação das questões 

conceptuais para discussão, as reflexões pós-aula do professor permitiram identificar 

questões/situações que tinham gerado discussões interessantes, cumprindo o seu objectivo de 

aprendizagem e aquelas que não tinham funcionado, constituindo um passo incremental para uma 

melhoria progressiva não só da tarefa em si, mas da mediação associada a essa tarefa; 

- a mediação dos TPC também sofreram um desenvolvimento, fundamentado essencialmente nas 

reflexões que foram sendo feitas em cada semestre: passou-se de um feedback genérico dado na aula 

para um feedback individual dado na aula e por fim para um feedback individual dado pela plataforma 

de ensino à distância que foi aprimorado do primeiro para o segundo semestre de 2006/07 (como foi 

visto também no capítulo 5); com esta alteração não só se conseguiu que os alunos pudessem ter um 

feedback atempado como tinham um comentário concreto ao seu trabalho, podendo gerir melhor as 

suas aprendizagens; a reflexão que foi sendo realizada de semestre para semestre permitiu o ajuste 

deste tipo de feedback às necessidades dos alunos e capacidades dos professores tendo a maturação do 

processo feito sentir nos resultados alcançados; 

- este ajuste também foi muito importante na evolução dos trabalhos de projecto, em que de semestre 

para semestre se utilizaram as reflexões efectuadas pelos professores, e a percepção dos alunos para 

tentar ir mais de encontro aos seus interesses, necessidades, aprendizagem e a própria maturação dos 

professores em lidar com o processo; assim, verificou-se que este tipo de trabalho longo requer pelo 

menos uma avaliação formal quantitativa a meio. Embora o acompanhamento do trabalho e o feedback 

formativo seja suficiente para alguns alunos trabalharem atempadamente e evoluírem, não é a forma 

mais eficaz para abranger a grande maioria dos alunos; 

- por último, este ajuste fez-se sentir no laboratório, em que progressivamente esta aula se foi 

interligando mais na disciplina, sentindo tanto os alunos como os professores a importância crescente 

que a autonomia foi tendo na aprendizagem de física; conclui-se que a mediação do professor tem de 

ser muito atenta a sinais que possam evidenciar dificuldades mais profundas dos alunos que possam 

levar a desinteresse e abandono. 
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6.2 Dimensão DRA: Reflexão sobre a mediação em acção 

Em 2007/08, o Curso de Engenharia Civil do ISEP sofreu a reformulação de Bolonha, 

desaparecendo as disciplinas de Física 1 e Física 2, que foram reformuladas de acordo com os 

novos objectivos e desenvolvimento de competências do Curso. As disciplinas da área de 

Física mantiveram-se, mas com menos carga horária (apenas 2T + 2PL), funcionando as 

aulas PL num regime quinzenal alternando uma TP com uma L.  

A intervenção ocorreu na disciplina do segundo semestre, Complementos de Física, que 

herdou muito do currículo de Física 2, tendo os conteúdos sido alargados para incluir 

electricidade e discussão sobre energias renováveis.  

Esta intervenção centrou-se nas aulas T, uma vez que nesse semestre (por razões de 

distribuição de serviço no departamento) foram as únicas aulas que o professor investigador 

leccionou, nesse semestre, nesse nível de ensino. Havia no entanto dois professores 

(professor 1 e professor 10) a leccionar essas aulas T ao regime diurno (cada um tinha uma 

turma). 

Com base na experiência adquirida nos três anos de intervenção e no âmbito do projecto 

de investigação PTDC/CED/66699/2006, “Guiding principles and tools for fostering teacher 

mediation in Physical Sciences’ classes”, foi realizada esta intervenção visando a mediação 

dos professores em sala de aula. Neste caso, o objecto de estudo foi a mediação efectiva em 

sala de aula e as reflexões que se podiam conduzir no sentido de a melhorar. 

A análise da mediação em sala de aula foi efectuada através de narrações multimodais 

(Lopes, et al., 2008a) produzidas a partir da gravação das aulas (caso do professor 1) ou dos 

relatos das mesmas (caso do professor 10). A narração multimodal representa, segundo estes 

autores, uma história da aula, mais rica do que uma transcrição porque associa ao que é dito, 

debatido ou explorado, a forma como foi feito, os dados que foram utilizados, os recursos, as 

reacções e expressões dos alunos, a expressividade do professor (tom de voz, posição relativa 

aos alunos), assim como a sua sensibilidade ao que aconteceu na aula, sem intenção de 

justificar os seus actos, mas sim simplesmente explicar o que o levou a tomar determinadas 

atitudes em certos momentos. As narrações podem ter mais de um episódio e um episódio 

pode durar mais do que uma aula. Por episódio entende-se todos os acontecimentos à volta de 

uma tarefa completa (desde que começa até que termina ou o professor a dê por terminada). 

Desta forma, é um relato vivo que nos pode mais fielmente colocar dentro da sala de aula. 

O objectivo é poder analisar a mediação efectivada sob variados aspectos, de forma a reflectir 

sobre ela e como a melhorar.  
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Os instrumentos utilizados para a recolha de dados junto dos alunos e professores sobre a 

aprendizagem e ensino foram: 

• Narrações de algumas aulas do professor 1 e 10 (a partir de: gravações áudio de 

aulas T do professor 1, no ano lectivo de 2007/08; documentos utilizados nas 

aulas; notas pessoais do professor; e da memória do professor sobre os 

acontecimentos da aula); 

• Pré-teste e pós-teste de competências e conhecimentos acerca de transferência de 

calor, aplicado no 2º semestre de 2007/08 (ver exemplo na Tabela 3.27 ou anexo 

3.25), tendo algumas questões adaptadas de Thornton & Sokoloff (1987); 

• Questionário acerca da percepção dos alunos nas aulas T em 2007/08, 2º semestre 

(ver Tabela 3.28), baseado em Scantlebury, et al. (2001). 

 

Apresentam-se nas secções seguintes algumas dessas narrações e de seguida a sua análise 

não apenas da mediação efectivada mas também dos resultados obtidos. 

Por último, o professor 1 produz uma reflexão, com base na micro análise do que se passa 

dentro da aula, que permite elucidar como esta pode ajudar a modificar e melhorar a sua 

mediação com os alunos.  

6.2.1 Avaliação da mediação efectiva dos professores 

6.2.1.1 Análise da mediação através das narrações  

As aulas T foram preparadas seguindo o mesmo estilo desenvolvido nos dois anos anteriores 

pelo professor 1, usando ambos os professores o mesmo material (os slides, a menos de um 

capítulo, foram preparados pelo professor 1, que depois explicava ao professor 10 qual a 

intenção e objectivos a alcançar com cada um). Tanto o professor 1 como o professor 10, 

possuíam uma experiência profissional superior a dez anos, cuja caracterização foi efectuada 

no capítulo 3, Tabela 3.23 e Tabela 3.26, respectivamente. O professor 10 não tinha feito 

parte da intervenção que se descreveu e analisou nos capítulos anteriores, sendo o objectivo 

de apresentar a sua intervenção, o de possibilitar a análise comparativa de diferentes 

mediações em acção, a partir do mesmo currículo. 

No âmbito do projecto de investigação já referenciado no início da secção 6.2, analisa-se 

a mediação através de narrações de aula.  

Para contextualizar estas aulas e os episódios aqui retratados, apresentam-se alguns factos 

comuns às duas turmas: todos os alunos já tinham frequentado uma disciplina de física 
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introdutória (no primeiro semestre) e no âmbito do segundo semestre já tinham abordado 

fenómenos ondulatórios e electricidade. Sobre esta temática, já tinham tido uma aula sobre 

transferência de calor, em que tinham começado por abordar o conceito de temperatura, 

escalas, dilatação e implicações nas estruturas, conceito de calor ou energia calorífica; as 

aulas T decorriam num anfiteatro de dez filas de oito cadeiras cada; as aulas eram leccionadas 

com recurso à projecção de slides cujo conteúdo não era meramente expositivo, tal como foi 

explicado anteriormente, tinha muitas questões conceptuais e promoção de discussões entre 

os alunos, com vista a incentivar o papel activo de todos. O professor dispunha ainda de um 

quadro branco para complementar algum raciocínio ou dar alguma explicação mais 

detalhada.  

As narrações que se apresentam de seguida dizem respeito aos mesmos episódios na 

temática de transferência de calor, aplicada à térmica de edifícios e são referentes às aulas T 

dos dois professores envolvidos. Os episódios relatados são sequenciais e reportam a duas 

aulas seguidas (2ª e 3ª aula sobre esta temática), no entanto não retratam as duas aulas no seu 

todo (pois não é esse o objectivo de uma narração). Estes episódios foram os escolhidos para 

representar as respectivas mediações por serem aqueles dos quais se possuíam dados dos dois 

professores. 

 

Embora no início do semestre o anfiteatro estivesse geralmente cheio, a presença dos 

alunos foi diminuindo para metade. Cerca de duas semanas antes da «queima das fitas» 

baixou para os 15-20 alunos. Nesta temática de transferência de calor apareceram cerca de 

25-30 alunos em média (não houve grande variação entre as duas turmas) mas os alunos não 

eram sempre exactamente os mesmos.  

 

O professor 1 gravou as suas aulas e foi o próprio a construir a narração. O professor 10 

contou a sua aula ao professor 1 e a partir daí foi construída a sua narração mas uma vez que 

não existiam gravações não se puderam incorporar elementos como diálogos entre os alunos 

e o professor (que são apresentados no caso do professor 1). Apresentam-se de seguida 

excertos dessas narrações, alternando a narração dos professores 1 e 10, para o mesmo 

episódio. 
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Professor 1 

“Episódio 2 (início 18m: 08s, da 2ª aula sobre transferência de calor) 
Uma vez que a térmica de edifícios é um assunto que costuma captar a atenção dos futuros engenheiros civis, resolvi começar a 

abordagem da transferência de calor pedindo aos alunos que discutissem entre eles, em grupo, as causas de aquecimento e 

arrefecimento numa habitação (1ª questão do slide da Figura 6.7) e fossem registando no caderno o que se fossem lembrando 

porque depois íamos fazer um apanhado: 

Aquecimento/arrefecimento

 Quais as formas de aquecimento e 
arrefecimento de uma habitação?

 Comparar com as que existiam há
dois séculos atrás.

 Considerando apenas a estrutura e 
construção das habitações, quais são 
os factores que mais contribuem para 
este balanço térmico? 

 
Figura 6.7 Slide da aula T sobre a questão de aquecimento e arrefecimento de uma habitação 

 

Foram discutindo durante cerca de 3 minutos. Até os alunos que estavam lá atrás (aparentemente mais distraídos), entraram na 

discussão. 

Após estes minutos foram-me dizendo o que tinham considerado, enquanto eu ia escrevendo no quadro (Figura 6.8), completando e 

modificando o que já tinha escrito (esta parte durou cerca de 5min): 

Sol 

Aquecedores, lareira, ar condicionado (aquecimento/ arrefecimento) 

Chuva, humidade, vento… 

Janelas abertas ou fechadas, persianas, cortinas, vidro duplo, dupla, cor… 

Paredes, materiais, isolamento e telhado (toda a envolvente) 

Pessoas, seres vivos em geral 

Iluminação e equipamentos eléctricos em geral 

Alpendre, palas 

Figura 6.8 Aspecto final do quadro, a partir das contribuições dos alunos 

 

Pedi-lhes então para compararem com as que existiam há dois séculos atrás (2ª questão do slide, Figura 6.7) …e dei mais 1 minuto 

para discussão. 

As maiores referências foram: “não havia ar condicionado”, “as paredes eram de pedra”, “…e mais volumosas…” 

A discussão foi-se mantendo e tornou-se mesmo difícil fazer os momentos de fecho das discussões. 

Em último lugar, pedi para considerarem agora só a estrutura (3ª questão do slide, , Figura 6.7), uma vez que no âmbito da 

disciplina é esta a parte que mais interessa desenvolver. -... Só a envolvente, quais são os factores que mais influenciam a 

transferência de calor? Pergunto. 

Após mais um minuto de discussão com os colegas, questionei-os acerca das suas certezas absolutas… Alguns alunos assentam que 

sim, que já terminaram. Mas grande parte dos alunos continuou ainda a discutir. Pretendia agora que me ouvissem para podermos 

finalizar a discussão (tinham já passado 15 minutos desde o início da tarefa), por isso sou obrigada a fazer um CHHH! mais alto 

para tentar que me ouçam. Perceberam e calaram-se. Repeti então a questão que queremos responder: Quais são os factores mais 

importantes na transferência de calor através da envolvente? 

Uma aluna referiu o facto da casa poder estar rente ao chão ou não… queria chamar a atenção para as câmaras-de-ar, deduzi eu. 

O material constituinte - diz a mesma aluna. 

A cor - diz outro aluno. 

Eu – influencia porque?... 

Aluno 1 – tem a ver com a absorção 
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Eu – e antes de pensar na absorção? 

Aluno 1 – com a reflexão – e completou: no Alentejo, as pessoas põem cal nas paredes porque depois no Inverno aquilo sai… 

Eu – sim, os portugueses sempre foram muito desenrascados…- digo a rir-me. 

Eu – mais? 

Aluno 2- …depois vêem os emigrantes e põem telhas pretas… 

Rimo-nos todos. 

Aluno 3 - o sítio onde está 

Eu – e isso tem a ver com quê? 

…(pausa) 

Aluno 4- orientação 

Eu – muito importante, ainda não tínhamos referido, temos de ter muito cuidado com a orientação principalmente de que parte da 

habitação? 

Aluno 5 – nos quartos… 

Sorri. 

Eu – não era a resposta que estava à espera…estava a pensar nos envidraçados… 

Assentaram que sim. 

Eu - mais? Climas amenos? 

Aluno 3- zona geográfica… 

Eu - …por isso é que eu estava a perguntar o queria dizer quando disse “o sítio” - disse eu na direcção do aluno que tinha levantado 

esse argumento. 

- O que acham que é mais fácil de gerir? - perguntei eu - climas amenos ou climas onde existe uma grande amplitude térmica? 

Aluno 3- a temperatura mantém-se mais ou menos… 

Eu – porque é que isso é importante? A temperatura “manter-se mais ou menos”…se eu tiver uma grande diferença de temperatura 

(dentro e fora de casa) ou se tiver uma pequena diferença de temperatura, o fluxo de energia vai ser o mesmo? 

Claro que não, assentiram todos. 

Eu – a diferença de temperatura é que vai potenciar esta transferência! 

Demorámos cerca de 20 minutos a chegar aqui (muito mais tempo do que tinha planeado devido ao empenhamento nas 

discussões…). 

Dei então o slide com uma questão de escolha múltipla (Figura 6.9), só para ter a certeza de que estávamos todos em sintonia: 

 

Quando ocorre transferência 
de energia calorífica?

A. Sempre que temos sólidos em 
contacto?

B. Sempre que existe movimento?
C. Quando há uma diferença de 

temperatura?
D. Sempre que haja materiais 

diferentes?

 
Figura 6.9 Slide da aula T sobre a questão de quando é que ocorre transferência de calor 

 

Um aluno perguntou se era só uma, ao que respondi que seriam as que eles achassem, mas que cada uma teria de valer por si. 

Pensaram e discutiram entre eles. Votaram. Perceberam a questão e embora já tivessem presente que alguns dos outros aspectos 

também influenciavam, sem diferença de temperatura, não haveria transferência. Pareceu ficar claro, embora tenham feito muitas 

questões antecipando o que íamos dar.  

Queria ainda colocar uma questão que iria permitir verificar se numa situação do dia-a-dia eles seriam capazes de mobilizar 

correctamente o que tinham aprendido, mas avisam-me que está em cima da hora e por isso digo que fica para pensarem em casa 

(Figura 6.10).  
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Figura 6.10 Slide da aula T sobre a questão inicial quente/frio, relativamente a pisar diferentes tipos de soalho 

 

Li em voz alta a questão e pedi para reflectirem sobre isso. Notei que houve alunos que começaram logo a discussão da questão 

enquanto arrumavam e se levantavam. 

(fim 45m: 00s)” 

 

Professor 10 

Episódio 2  
“Esta parte da matéria captou bastante o interesse deles. Não só estavam mais atentos e participativos como ainda iam, em cada 

aula, sempre que podiam, acrescentando ao exposto os seus comentários e conhecimento pessoal. A rapidez de resposta de alguns 

alunos às questões colocadas sugeria até uma reflexão anterior à discussão. Os alunos mais espontâneos respondiam frequentemente 

de forma errada, baseando-se num senso comum não científico… mas essas respostas foram habitualmente aproveitadas por mim 

para ‘desmontar’ alguns raciocínios/conceitos errados ‘pré-aprendizagem de física’. Chamava ainda a atenção às diferenças de 

raciocínio – o ‘antes’ e o ‘depois’. 

 

A minha turma estava, nesta altura, um pouco atrasada, pelo que as discussões das questões da Figura 6.7 foram feitas em ‘tempo 

real’, com a turma toda (ou quase…) a adiantar possíveis causas para o aquecimento/arrefecimento das habitações. Foram indicando 

as causas: sistemas de aquecimento/arrefecimento, janelas, paredes, pessoas, equipamentos… 

Dei mais ênfase às questões de ‘estrutura’, e as respostas deles foram, no conjunto, bastante completas. Reconheço que o facto de 

não ter proposto a discussão em grupo pode ter deixado de fora alguns alunos mais tímidos, ensonados ou desinteressados… mas 

nesta matéria e nesta altura do semestre, esse número era já residual. 

 
No slide da Figura 6.9 ficaram em dúvida sobre se apenas haveria uma opção válida… mas pedi-lhes que pensassem na 

transferência de calor entre dois corpos e na condição que tinha que ser sempre verificada, e acabaram por chegar lá. Levantaram a 

questão de ao esfregarmos as mãos, estas aquecerem, ou no aquecimento por fricção em geral, mas dirigi essa discussão para a 

transformação de energia mecânica em energia térmica e chamei a atenção para o facto de não ser necessário existir trabalho 

mecânico para se dar uma transferência de calor. Acabaram por concluir ser essencial a existência de uma diferença de 

temperaturas…” 
____________________________________________________________________________ 

Professor 1 

“Episódio 3 

Sub-Episódio 3.1 (início 0m:25s da 3ª aula sobre transferência de calor) 
Na última aula tínhamos já falado dos vários processos de transferência de calor e íamos agora ver com mais pormenor o que 

acontecia na condução de calor. Devido a ter terminado a aula anterior com uma questão, que tinha ficado para pensarem “em 

casa”, projectei a mesma questão (Figura 6.10).  

A maior parte tinha-se esquecido, outros tinham discutido logo a seguir à aula ter terminado, mas já não se lembravam bem. Pedi 

então para eles verem com os colegas do lado. Ao reparar na conversa de uma aluna, chamei a atenção que a discussão era sobre 
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esta questão, dizendo o nome da aluna…Os colegas perceberam que esta chamada de atenção era mais forte, uma vez que eu até 

sabia o nome da aluna (exclamaram, sorrindo, “ihh…”) …resultou, ela não conversou mais… 

Discutimos então a questão. Como não estava a existir muita discussão, resolvi dar as hipóteses (Figura 6.11) e depois não houve 

grande dificuldade nos alunos. 

 

Quente/Frio?

Porque é que sentimos sensações diferentes, nos 
dois pés quando um está na tijoleira e outro na 
madeira?

A. Porque o chão não está à mesma temperatura dos 
dois lados?

B. Por causa da rugosidade das superfícies ser 
diferente?

C. Porque um dos materiais é melhor condutor do que o 
outro?

D. É apenas psicológico?

© 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley  
Figura 6.11 Slide da aula T sobre a questão inicial quente/frio, relativamente a pisar diferentes tipos de soalho mostrando as 

hipóteses  

 

Foram respondendo às questões que se seguiram, relacionadas com as razões físicas de tal suceder (e que estavam a ser feitas no 

mesmo slide - Figura 6.12), sem grande dificuldade. 

Quente/Frio?

Porque é que sentimos sensações diferentes, nos dois pés quando um 
está na tijoleira e outro na madeira?

A. Porque o chão não está à mesma temperatura dos dois lados?
B. Por causa da rugosidade das superfícies ser diferente?
C. Porque um dos materiais é melhor condutor do que o outro?
D. É apenas psicológico?

 Qual é que é melhor condutor?
 Está a haver passagem de calor?
 Em que sentido?

Na tijoleira, como é melhor condutor que a 
madeira, o calor flúi rapidamente do pé para 
o chão, provocando a sensação de frio.

© 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley  
Figura 6.12 Slide da aula T sobre a questão inicial quente/frio, completa, tal como ela apareceu projectada depois de todas as 

questões terem sido discutidas  

 
Concretizei então mostrando a explicação do fenómeno (apoiada pela imagem – do canto inferior direito – que fiz então aparecer, 

Figura 6.12). 

(fim 08:57s) 

Após verificar que muitos alunos tinham estes conceitos bem presentes, dei quatro slides mais informativos acerca da condução de 

calor e do que acontecia a nível molecular, respondendo eles sem grande dificuldade às pequenas questões que ia fazendo. Falámos 

também acerca do equilíbrio térmico, mostrando um slide com animação (Figura 6.13) em que se percebia os dois corpos 

inicialmente de cor diferente, ficarem da mesma cor passado algum tempo em contacto: 



304 

E o que acontece quando a fonte de 
calor desaparece?

Há a procura do equilíbrio térmico!

 
Figura 6.13: Slide da aula T sobre a questão do equilíbrio térmico 

 

Concretizamos então o que entendíamos por transferência de energia térmica por condução, apoiados num slide informativo que 

resumia: transferência de energia calorífica de uma zona para outra de um corpo ou entre corpos em contacto. 

Seguiram-se 2 exemplos (de questões com hipóteses) para eles aplicarem o que tínhamos visto, relacionadas com a função de um 

cobertor e a função de uma camada de neve no telhado, que eles resolveram sem problemas.” 

 

Professor 10 

Sub Episódio 3.1 
“A questão da Figura 6.10 levantou discussão, e a generalidade dos alunos que começaram a responder imediatamente afirmou 

existir uma diferença de temperaturas entre os dois tipos de pavimento. Após esclarecimento desta questão, garantindo-lhes eu 

estarmos perante dois tipos de pavimento à mesma temperatura (perguntei-lhes porque razão, numa mesma habitação, bem isolada 

do exterior e com as portas interiores abertas, sem aquecimento, etc.… haveria diferença de temperatura entre o chão da cozinha – 

tijoleira – e o chão da sala contígua – madeira… perceberam.), houve algum silêncio… Acabaram então por, timidamente, começar 

a sugerir que teria a ver com o material: cor… polimento… porosidade… condutividade, finalmente (após lhes ter pedido para 

pensarem em situações tipo ‘tijoleira bege’ vs. ‘madeira clara’). Postas as hipóteses, não tiveram já dificuldade. 

 

A questão do cobertor não foi muito fácil para eles… têm sempre tendência para respostas baseadas no senso-comum-não-científico 

habitualmente incorrecto, mas acabam por chegar lá. (‘o cobertor aquece…’ ‘Não estamos a falar de um cobertor eléctrico, pois 

não? Então, como é que aquece?...’- perguntei eu, e lá acabam por chegar novamente à questão da condutividade (ou isolamento)). 

A questão da neve no telhado dividiu a turma: muitos achavam que a neve no telhado ia tornar a casa mais fria (outros chamaram a 

atenção para o facto de não se dever deixar acumular neve devido à carga excessiva desta sobre a estrutura… e do facto de os 

telhados serem mais inclinados em países onde neva mais… parecia, várias vezes, terem vontade de participar mesmo com 

respostas não directamente relacionadas com as perguntas colocadas). Dei-lhes o exemplo dos iglos e perguntei-lhes porque é que 

não devíamos deixar acumular gelo nos compartimentos de congelação… acabaram por ir chegando lá, mas timidamente. Não tinha 

dado muito tempo de discussão (estava um pouco em contra-relógio, por causa dos feriados todos…), pelo que não esperava 

também grandes resultados…” 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Professor 1 

“Sub-Episódio 3.2 (início 19m:21s, da 3ª aula sobre transferência de calor) 
Tínhamos já visto algumas aplicações sobre a condução de calor e eles estavam a discuti-las sem grande dificuldade, mas resolvi 

colocar uma outra questão do dia-a-dia, em que o fluxo de calor fosse agora em sentido inverso, ou seja para nós: dei o exemplo de 

se estar a aproximar o fim-de-semana e querermos fazer um bolo, que cuidados devemos ter ao tirar o bolo para fora?. Após 

alguma conversa sobre como o fazer e ter mostrado o slide (Figura 6.14), só com o título e a figura, perguntei: a que temperatura 

coze um bolo?  
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Forno…cuidado…

Por que motivo quando colocamos a mão num 
forno quente, não nos queimamos? 

Entretanto, ao tocarmos numa forma de metal 
lá dentro já nos queimaríamos…

O ar é um óptimo isolante térmico…, já a 
forma metálica conduz o calor rapidamente.

 E se tivermos as mãos molhadas?
Esta característica, própria de cada material, chama-se 

condutividade térmica: 

0,0252,36,3230428Condutividade 
J/(s.m.K)

Ar (seco)GeloÁguaAlumínioCobreMaterial

 
Figura 6.14 Slide da aula T sobre a questão do forno 

 

Um aluno disse “não faço a mínima ideia”, mas outros lá vão dizendo, e chegámos a uma temperatura de consenso que rondava os 

230ºC. Notei que estavam envolvidos no problema pois olhavam-me esperando pelo desenrolar da situação. 

Inventei então que o forno já estava ligado há uma hora e perguntei: a que temperatura vai estar o ar dentro do forno?  

- 230ºC - respondem.  

- A que temperatura vai estar a forma? - Pergunto.  

- 230ºC - respondem. 

Após ter concordado com a cabeça e ter feito uma breve pausa, perguntei se quando fossemos tirar o bolo do forno, e colocássemos 

as mãos lá dentro, nos queimaríamos? 

Resposta clara: não. 

Eu - E quando pegarmos na forma? 

Resposta igualmente clara: sim. 

Eu - Qual é a diferença?  

Reparei que nesta altura todos se calaram (tínhamos acabado de dizer que estavam ambos à mesma temperatura e portanto, tal como 

eu esperava, podia observar que eles estavam a tentar perceber porquê é que só nos queimávamos numa das situações…). O 

burburinho de fundo, desapareceu totalmente. 

Imediatamente depois um aluno remata: porque o ar é mau condutor. 

Assenti e mostrei então o resto do slide onde explicava melhor o que representa a condutividade (embora já tivéssemos falado sobre 

isso), como é que ela varia de material para material e que implicação acabava por ter na nossa vida prática.   

Aproveitei a tabela das condutividades para dar o exemplo da diferença que existe em retirar o bolo do forno utilizando uma pega 

molhada… 

Surgem ainda mais alguns comentários e eu dou por finalizada a discussão. 

(24m:45s) 

 
Apresentei de seguida um slide de comparação de diferentes materiais: madeira, cortiça, aço, prata e mármore. Pedi para colocarem 

por ordem, do melhor condutor para o pior condutor. Houve apenas alguma dúvida no estabelecimento do melhor condutor – a 

prata; alguns alunos pensavam ser o aço. Não houve dúvida quanto a considerar a cortiça o pior condutor e associamos às bolsas de 

ar no seu interior. 

Estabelecemos a ligação entre a condutividade térmica e eléctrica, mostrando eu uma tabela com estes valores para diferentes 

materiais e vimos que os bons condutores eléctricos são, em geral bons condutores térmicos e explicámos porquê. 

Concretizamos, em tom de resumo, as características da condução e as diferenças entre a condução em sólidos e em fluidos. 

(fim 30m:54s)” 
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Professor 10 

Sub-Episódio 3.2  
“Na questão do bolo (Figura 6.13) já não sentiram dificuldade… um ou outro falou ainda no ‘contacto’ (‘com a forma há contacto e 

com o ar não…’), mas o argumento foi desmontado e caíram rapidamente na condutividade térmica (ar vs. metal, têxtil seco vs. 

molhado). 

O slide para comparação da condutividade entre vários materiais foi apresentado mesmo no final da aula, pelo que não houve 

também muito tempo de discussão. Não tiveram dificuldade em apontar a madeira e a cortiça como bons isolantes (estando 

motivados para a construção civil, não me surpreendeu a aparente facilidade com que o fizeram…) relativamente aos restantes 

materiais, não pareciam ter grande noção das diferenças. Relativamente às semelhanças de características (bom condutor/isolante) 

de condução eléctrica e térmica, ficaram muito surpreendidos, apesar de reconhecerem que os metais eram bons condutores nos dois 

casos e que a madeira, por exemplo, seria sempre um bom isolante. Não conseguiram chegar à causa sozinhos, mas depois de lhes 

explicar, pareceram achar quase óbvio.” 

 

Embora a natureza das narrações dos dois professores seja muito diferente, pelo facto da 

narração do professor 1 ter sido feita pelo próprio, utilizando gravações de aula e no caso do 

professor 10, a narração ter sido construída a partir do relato da aula e portanto o retrato não 

ser tão completo, podemos mesmo assim distinguir a forma como cada um utiliza as questões 

e discussões em sala de aula. Ambos as faziam, até porque utilizavam o mesmo material, no 

entanto enquanto o professor 1 sempre lhes deu um papel fulcral na sua aula e tentava que os 

assuntos fossem sendo debatidos a partir delas, o professor 10 utilizava-as mais como 

complemento da aula.  

 

O professor 1 ao dar tempo para que os alunos pensassem sobre as questões e 

principalmente ao fomentar que as discutissem primeiro entre si, potenciou o envolvimento 

de todos os alunos a formar um primeiro raciocínio, uma primeira tentativa de resolução de 

um problema, mobilizando os seus conhecimentos. Além de estimular a que todos 

participem, envolveu os alunos em processos cognitivos que os ajudaram a consolidar as 

aprendizagens, tornando-as mais significativas, ancorando o novo conhecimento no antigo 

(Ausubel, 2000). Posteriormente ao discutir com a turma, os alunos iam modificando ou 

completando a sua solução, com a participação de todos. Desta forma, o conhecimento ia 

sendo construído em sala de aula, sentindo-se os alunos como parte integrante dessa 

construção (Lopes, 2004). 

Os dois professores fizeram um esforço por manter a ligação aos contextos e referências 

ao dia-a-dia, estimulando assim que os alunos também o fizessem. O professor 1 ao estimular 

que os alunos trabalhassem sozinhos primeiro tornou com que a tarefa fosse real para a 

grande maioria dos alunos. 
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O factor tempo é realmente importante de gerir em sala de aula e os dois professores 

referem-no, mas enquanto o professor 1, mesmo assim, foi permitindo que as discussões se 

desenrolassem, por acreditar que daí viriam mais-valias importantes, o professor 10 pareceu 

não estar tão ciente disso e considerou que fazendo rapidamente essas discussões com a 

turma toda, os ganhos em aprendizagem seriam similares e «poupava tempo». 

Transpareceu ainda que o professor 10 desvalorizou a importância dos conhecimentos 

trazidos do senso comum que os alunos iam transmitindo em sala de aula. No entanto, essa 

tomada de consciência e sua ultrapassagem pode ser crucial para o desenvolvimento do novo 

conhecimento, sendo por isso importante que os alunos tenham esse tipo de oportunidades. 

Por outro lado, a oportunidade de se sentirem à vontade para expor as suas ideias ou dúvidas 

contribui para o seu envolvimento e motivação (Redish, 2003).  

6.2.1.2 Análise da percepção dos alunos  

No intuito de obter dados acerca da percepção da mediação dos professores junto dos alunos 

foram estabelecidos, no âmbito do projecto de investigação referido, alguns instrumentos de 

recolha de informação. Assim, no final desta pequena intervenção foram passados alguns 

questionários aos alunos para perceber a sua sensibilidade e percepção das aulas, professores, 

disciplina e aprendizagem. Um desses questionários foi adaptado de Scantlebury, et al. 

(2001) (ver Tabela 3.28, anexo 3.26). Os resultados obtidos constam da Figura 6.15. A parte 

A refere-se ao nível de concordância dos alunos com questões que se relacionavam com a 

forma como decorriam as aulas, a postura dos alunos fora delas e face à disciplina. A parte B 

analisa o nível de concordância dos alunos com algumas afirmações acerca deles próprios.  

Em geral tanto na parte A como na B (Figura 6.15), os alunos do professor 1 

percepcionam melhor as aulas, as discussões com os colegas e as interacções extra aulas e a 

percepção da sua aprendizagem. Confrontando estes resultados com a análise da mediação 

que decorreu das narrações apresentadas, em que se tinha constatado que o professor 1 

permitia mais discussões entre os alunos durante as aulas, dando tempo para que todos 

pudessem pensar antes de debater com a turma, verifica-se que os alunos o percepcionam 

positivamente na sua aprendizagem. Também se depreende desta análise, da percepção dos 

alunos, que estes ficam mais predispostos a fazê-lo fora da aula. Relativamente à percepção 

sobre eles próprios (parte B) também são os alunos do professor 1 que obtém valores um 

pouco mais elevados, o que aponta para o facto de uma mediação do professor em que se 

estimula que sejam os alunos a pensar sobre os problemas e a equacionar a mobilização de 
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conhecimentos pertinentes, pode fomentar a auto regulação e contribuir para a motivação 

intrínseca da aprendizagem. 

Resultados do questionário acerca da percepção dos alunos - Parte A
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Resultados do questionário acerca da percepção dos alunos - Parte B
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são interessados por CFSI

Eu sou bom aluno a CFISI Se tivesse hipótese, não
estudaria mais Física.

Eu gosto de Física. Eu compreendo a maior
parte do que é trabalhado

nas aulas.
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Figura 6.15 Resultados do questionário sobre a percepção dos alunos: 

Parte A: Questões sobre as aulas T, o professor, os amigos/colegas 
Parte B: Afirmações acerca do aluno 
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6.2.1.3 Caracterização da mediação dos professores 

Fazendo uma caracterização global da mediação destes professores, utilizando as dimensões 

e categorias identificadas no capítulo 5 (Tabela 5.1), podemos identificar mais facilmente as 

diferenças (Tabela 6.3). 

 
Tabela 6.3 Caracterização da mediação dos professores segundo as dimensões, categorias e traços de mediação 

identificadas no capítulo 5 

Dimensão/ Categorias Professor 1 Professor 10 

DMAA - Apoio e 
autoridade concedidos aos 
alunos 

c1: como são apresentadas 
as tarefas aos alunos?  

c2: qual é o papel dos 
alunos no desenvolvimento 
dessas tarefas? 

c3: que tipo de suporte é 
dado durante a aula? 

DMAA - c1 
São dadas tarefas autênticas para os alunos 
pensarem e discutirem. 

DMAA - c2 
É dado tempo para que os alunos tentem chegar à 
solução autonomamente. 

DMAA - c3 
O professor tenta que as explicações surjam após 
os alunos terem expresso as suas dúvidas ou depois 
de fazerem as suas contribuições para a discussão.  

T1a, T2a, T3a 

DMAA - c1 
São dadas tarefas, mas a discussão é feita com a 
turma logo de seguida. 

DMAA - c2  
Não é dado tempo suficiente para que todos os 
alunos consigam ter uma opinião como ponto de 
partida. 

DMAA - c3 
O professor dá explicações para toda a turma, 
explica quando surgem dúvidas e aproveita algumas 
respostas dos alunos para fazer a distinção entre o 
senso comum e conhecimento científico. 

T1b, T2b, T3b 
DMEF – Tipo de 
envolvimento fomentado 

c1: qual o papel da 
organização da sala de 
aula no envolvimento dos 
alunos nas tarefas?  

c2: como é que o professor 
envolve os alunos nas 
discussões colaborativas?  

c3: qual o papel da 
avaliação formativa no 
envolvimento dos alunos 
nas tarefas? 

DMEF - c1 
Na sala (anfiteatro), os alunos viram-se para trás ou 
para o lado, quando querem discutir entre eles. 

DMEF - c2 
Dependendo do momento o professor usa trabalho 
individual, discussão com o colega do lado, 
discussão em grupo ou com a turma. Os alunos 
colaboram bem uns com os outros. 

DMEF – c3 
Os alunos envolvem-se nas discussões das 
questões, estimulando a sua atenção para os passos 
seguintes na aula. 

T4a, T5a, T6a 

DMEF - c1 
Na sala (anfiteatro), os alunos estão virados para o 
professor. 

DMEF - c2 
O professor usa essencialmente a discussão com a 
turma. Não se detectou muita colaboração entre os 
alunos. 

DMEF – c3 
Os alunos envolvem-se nas discussões com o 
professor. 

T4b, T5b, T6a 

DMCA - Contextualização 
durante a aprendizagem 

c1: discussão gerada 

c2: identificação das 
condições empíricas da 
situação física 

c3: modelização da 
situação física 

DMCA - c1 
Existe discussão entre os alunos e entre os alunos e 
professor sobre os contextos de aula e durante a 
discussão com o professor alguns alunos 
relacionam com outros contextos. 

DMCA - c2 
Essencialmente pelo professor, mas há tarefas em 
que o professor pede que sejam os alunos a 
fazerem-no. 

DMCA - c3 
Normalmente os alunos tentam primeiro e depois é 
feita uma discussão e desenvolvido com a turma. 

T7a, T8a, T9a 

DMCA - c1 
Existe discussão entre o professor e os alunos sobre 
os contextos de aula e alguns alunos relacionam com 
outros contextos. 

DMCA - c2 
Essencialmente pelo professor. 

DMCA - c3 
É desenvolvido com a turma. 

 

 

T7a, T8b, T9b 

DMAF - Avaliação e 
feedback 

 

c1: Avaliação  

c2: Feedback 

DMAF - c1 
A avaliação durante a aula é utilizada de forma 
formativa. 

DMAF - c2 
Mediante as discussões finais os alunos 
confrontam a sua opinião com a dos colegas e 
depois também com a do professor. Também foi 
útil ao professor, de forma a este poder gerir o 
currículo adequadamente. 

T10a, T11a  

DMAF - c1 
A avaliação inerente à aula devido às questões 
conceptuais foi utilizada essencialmente como uma 
ferramenta extra aula. As questões que iam sendo 
colocadas funcionaram como formativas para 
aqueles alunos que tentavam responder.  

DMAF - c2 
São aproveitadas pelo professor algumas respostas 
erradas para chamar a atenção desses erros comuns. 

T10a, T11a  
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Neste sumário da análise das características da mediação de cada professor, vista à luz 

das dimensões e categorias do capítulo anterior, transparecem alguns dos aspectos focados 

nas narrações. Verificamos que o professor 10 efectuou discussões gerais sempre com a 

turma toda, o que poderá provocar que nem todos os alunos participem, não só porque há 

sempre alunos mais rápidos a responder mas também porque esse tipo de mediação permite 

uma postura passiva de um aluno mais introvertido ou desatento. Em particular, os traços de 

mediação determinantes comuns à obtenção de maior envolvimento, desenvolvimento de 

competências e melhores resultados escolares (T3a, T5a, T6a, T8a e T9a) que se 

identificaram no capítulo anterior encontram-se presentes na mediação do professor 1 e não 

estão presentes na mediação do professor 10. Novamente se confirma que a percepção dos 

professores, quanto à importância a dar a determinados aspectos da sua mediação com os 

alunos, está intimamente ligada com a fundamentação didáctica em que acreditam. Neste 

estudo fica mais claro que a dimensão que mais fica afectada por esta razão é a DMAA, 

embora as dimensões DMEF e DMCA também registem diferenças assinaláveis. Embora o 

professor 10 tenha percebido que as questões colocadas eram importantes, durante a sua 

prática efectiva considerou-as sempre num segundo plano, como um complemento, não 

fomentando assim que os alunos pudessem construir o seu conhecimento, centrando nele essa 

construção.  

6.2.1.4 Análise das competências desenvolvidas  

Antes da temática da transferência de calor ter sido iniciada, foi pedido aos alunos que 

completassem um teste de competências e conhecimentos (adaptado de Thornton & Sokoloff, 

1987 – Tabela 3.27, anexo 3.25 - e já validado por inúmeros autores). O objectivo foi poder 

comparar o estado inicial dos alunos, acerca da temática de transferência de calor, com os 

resultados obtidos exactamente no mesmo teste aplicado no final desta temática ter sido 

explorada (ambos realizados nas aulas T) e poder assim aferir os ganhos de aprendizagem 

que cada conjunto de alunos tinha efectuado. Pelo facto do conjunto de alunos, que iam 

comparecendo às aulas T, não ser sempre o mesmo, deu-se a existência de poucos casos de 

simultaneidade entre os pré-testes e pós-testes em cada uma das turmas. 

 Os resultados obtidos (seguindo o mesmo tipo de análise já descrito no capítulo 4 e 5) 

apresentam-se na Figura 6.16. 
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Figura 6.16 Resultados do teste de competência e conhecimentos aplicado antes e depois da temática de 

transferência de calor nas duas turmas teóricas 

 

Pode-se observar que o conjunto de alunos do professor 1 se encontra num nível mais alto 

tanto no pré-teste como no pós-teste, apresentando 40% dos casos acima da linha de ganho de 

40%, enquanto que no caso do professor 10 apenas 21% se encontra nesse nível. Estes 

resultados, acerca dos conhecimentos e competências desenvolvidas, estão de acordo com o 

que já se tinha encontrado no capítulo anterior. Os esforços que o professor 1 evidencia de 

forma diferente do professor 10, nomeadamente dos traços identificados como predominantes 

para o desenvolvimento de competências e resultados escolares (T1a, T2a, T3a, T5a, T8a e 

T9a – ver Figura 5.19 e Tabela 6.3), podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de 

melhores aprendizagens.  

6.2.2 Reflexões acerca da mediação efectiva 

O professor - investigador, com base na análise dos dados apresentados, pôde não apenas 

realizar uma auto-reflexão, mas também comparando com a mediação efectuada pelo seu 

colega, suportar melhor as suas ilações.  

Esta micro análise (à escala dos segundos, ou seja em tempo real de aula e das 

ocorrências) ao clarificar alguns aspectos importantes acerca da aprendizagem dos alunos, 

pode ajudar a compreender que traços de mediação efectiva podem os professores praticar e 

percepcionar formas de conseguir melhorá-la.  

Assim, após construção e análise das suas narrações e das do colega, o professor -

investigador constatou: 

- A importância que pode ter captar a atenção dos alunos antes de iniciar o debate de um 

novo assunto; embora este ponto já estivesse previsto parte das vezes (dado o realce 
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que já tinha tido na implementação incremental), a narração elucida de uma forma 

marcante a importância desta abordagem, sendo desta maneira muito mais fácil de 

mostrá-la a terceiros; podem funcionar como sistemáticos momentos de tensão na aula, 

que deixe os alunos atentos ao seu desfecho; 
 isto foi detectado, por exemplo, na narração do professor 1 (sub-episódio 3.2) 

- Por vezes o professor não ouve todos os comentários dos alunos, por falarem baixo, ou 

vários ao mesmo tempo; como neste tipo de aula é pretendida a participação de todos, 

se este tipo de acontecimento ocorrer ao mesmo aluno mais do que uma vez, poderá 

levá-lo a desmotivar, assim, o professor poderá contornar este facto tentando, por 

exemplo, que após a discussão entre eles, sejam os vários grupos de alunos a tentar 

defender a sua posição; 
 isto foi detectado, por exemplo, na narração do professor 1 (episódio 2) 

- Na mesma linha da reflexão anterior, será também importante que o professor vá 

fazendo um apanhado no quadro do que os alunos vão dizendo, porque há argumentos 

que não são logo desmontados (por o professor considerar não ser momento ideal), mas 

que antes do fecho da discussão devem ser explicados e apagados do quadro, para que 

não restem dúvidas a nenhum aluno acerca do que estiveram a desenvolver; 
 isto foi detectado, por exemplo, na narração do professor 1 (episódio 2) 

- A importância de permitir que os alunos tenham tempo para discutir os problemas 

propostos; para que o factor tempo não seja impeditivo de o fazer, será talvez mais 

producente propor menos problemas de discussão, mas permitir e fomentar que o façam 

autonomamente e colaborativamente com os colegas; 
 isto foi detectado, por exemplo, na narração do professor 10 (episódio 2) 

- Lançar uma questão (relacionada com o dia-a-dia) perto do final da aula, para suscitar 

que os alunos saiam da aula a pensar e discutir física; 
 isto foi detectado, por exemplo na narração do professor 1 (no final da 2ª aula) 

- Utilizar as questões conceptuais em duas fases, a primeira pedindo uma discussão com 

os colegas do lado apenas sobre a pergunta (permitindo que sejam os alunos a 

mobilizarem os conhecimentos e competências necessários) e só numa segunda fase dar 

as hipóteses. 
 foi observada esta diferença na discussão da mesma questão (Figura 6.10 e seguintes) entre o 

professor 1 e professor 10 
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6.2.3 Síntese de resultados na dimensão DRA 

Desta análise decorre que o cuidado que um professor poderá ter em permitir aos alunos 

fruírem de um papel verdadeiramente activo, dentro de uma sala de aula (mesmo teórica), 

poderá ser compensado não só no envolvimento dos alunos, sua motivação e interesse mas 

também a nível de competências desenvolvidas. Os dois professores envolvidos tentaram ter 

este cuidado, embora o professor 10 tenha sido muito condicionado pelo factor tempo que 

esteve sempre em supremacia. Este facto salienta a circunstância das crenças didácticas dos 

professores serem difíceis de ultrapassar, embora estes até possam estar receptivos à 

mudança. Como se foi verificando ao longo do trabalho, estas modificações requerem 

aprendizagem e maturação.  

Comparando as duas mediações podemos caracterizar a mediação do professor 10 como 

sendo mais próxima do tradicional, desenvolvendo a aula com base na exposição, alternando 

com alguns momentos de debate com a turma, mas restringindo esses debates a um papel 

secundário e a um conjunto de alunos mais expedito. O professor 1 apresenta uma 

perspectiva mais próxima de uma tentativa de construção do conhecimento com os alunos, 

fazendo do ambiente de sala de aula um ambiente social de aprendizagem. Os debates que 

estimula entre os alunos servem de motor para a aprendizagem e para as discussões seguintes. 

Os resultados obtidos apontam para melhor percepção dos alunos face ao ensino e à sua 

aprendizagem, assim como ao desenvolvimento de competências num conjunto mais vasto de 

alunos. 

A reflexão produzida através da micro análise da mediação dos dois professores, permite 

clarificar a importância que alguns pormenores acabam por ter em sala de aula, podendo 

constituir uma chamada de atenção no sentido de melhorar a prática, confirmando a 

importância dos traços identificados no capítulo 5, para o desenvolvimento de competências e 

melhoramento dos resultados escolares, nomeadamente: T1a – manter as tarefas autênticas 

(dando aos alunos a possibilidade de construírem o conhecimento); T2a – permitir que os 

alunos trabalhem autonomamente (permitindo aos alunos terem tempo para pensar sobre as 

questões); T3a – providenciar ajuda baseada em pistas, orientação e explicações apenas em 

momentos cruciais (permitindo que as explicações ou explanações do professor surjam após 

os alunos terem pensado sobre o assunto); T5a – fomentar o trabalho colaborativo (discutindo 

com os colegas); T8a – levar os alunos a mobilizar e interpretar as questões (lançando as 

questões conceptuais sem alíneas, numa primeira fase); T9a –estimular que os alunos 

produzam trabalho real (pedindo que executem pequenas tarefas, mesmo nas aulas teóricas).  
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6.3 Síntese de resultados, discussão e conclusões 

Neste capítulo procurou-se dar resposta à questão de investigação “Como é que a reflexão 

sobre a prática em sala de aula pode ajudar o professor a modificar didacticamente o 

desenho curricular e a mediação efectiva de forma a melhorar o envolvimento e 

aprendizagem dos alunos?”. 

De acordo com Biggs (1999), Lopes (2004) ou Ramsden (1992), a construção de um 

currículo mais coeso, deve ser adaptado à comunidade a que se dirige, construindo um 

alinhamento com os objectivos de aprendizagem, como aliás já tinha sido referido em 

capítulos anteriores. Neste capítulo elucidou-se como se pode ir dando forma à coesão 

procurada, mediante as reflexões sobre a prática, realizadas a nível micro, meso e macro. 

Face à análise realizada pode-se constatar que a reflexão sobre a prática foi inestimável 

para modificar iterativamente as tarefas (e o currículo), aumentando a sua contextualização 

de acordo com os interesses e necessidades dos alunos, clarificando os textos de apoio às 

diferentes tarefas, percebendo o momento mais adequado de as proporcionar aos alunos, 

tornando-as assim mais potenciadoras de aprendizagens significativas. Exemplos disso 

mesmo foram as tarefas das questões conceptuais das aulas T, ou as tarefas trabalhadas em 

laboratório aqui apresentadas.  

Por outro lado, esta reflexão pode ainda ser proveitosa no decurso da própria disciplina, 

fazendo uma gestão curricular atempada. Esta gestão foi importante quando foram detectados 

alguns problemas gerais de aprendizagem nos TPC’s, em que o professor na aula seguinte 

chamava novamente a atenção de algum assunto. Também nas aulas T, após as questões 

conceptuais que eram colocadas e onde era pedida a votação, sempre que a maioria dos 

alunos evidenciava ter ainda dificuldades em responder após a discussão geral entre eles, o 

professor podia atempadamente insistir com mais algumas questões de reserva ou mesmo 

voltar atrás de forma a tentar superá-las. 

Da mesma forma, também o desenho da mediação no currículo foi sendo modificado no 

sentido de oferecer aos alunos um papel mais dinamizador, incitando à sua participação 

activa não só na aula mas mesmo para além dela. Paralelamente, o desenho do papel do 

professor também foi sendo iterativamente modificado, no sentido de evitar guiar o raciocínio 

dos alunos, mas sim ajudá-los durante o seu processo de aprendizagem e da estruturação do 

conhecimento. Através da análise macro e meso viram-se exemplos desta reestruturação: nas 

aulas T, onde se passaram a promover discussões (T7a) e muita interacção entre os alunos e 

entre os alunos e o professor ou nos trabalhos de projecto em que o primeiro esforço era 
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realizado pelos alunos (T1a, T2a) sendo posteriormente modificado e melhorado até à versão 

final (T10a, T11a).  

Este estudo está de acordo com Dufresne e Gerace (2004) quando afirmam que a 

avaliação formativa por si só não facilita a aprendizagem de física. Aliás, a reflexão que se 

produziu a partir das tarefas que envolveram avaliação contínua permitiram perceber que a 

avaliação formativa é útil, mas não para todos os alunos. Para aumentar a sua abrangência, 

deve ser acompanhada de uma avaliação certificadora e ser acompanhada do cuidado do 

professor em clarificar os objectivos da avaliação formativa, ajudando os alunos a perceber as 

suas vantagens (T6a). Esta ilação está de acordo com os resultados obtidos no capítulo 5.  

Mason identificou em 2002, que a reflexão sobre a prática pode ser não só proveitosa 

para o próprio professor, que sentindo dificuldades ou problemas irá pensar em formas de 

como as poderá ultrapassar no futuro, mas também para outros colegas, que mais informados, 

poderão dispor de mais ferramentas para poderem, ajustar à sua realidade e usar em sala de 

aula. 

As narrações multimodais mostraram-se uma ferramenta muito útil para analisar as aulas 

reais (a nível micro). Conseguiram-se perceber vários pormenores que podem identificar 

melhorias futuras: como permitir que as tarefas se mantenham autênticas (T1a), fomentar o 

trabalho autónomo (T2a) e colaborativo (T5a), dar mais pertinência aos assuntos (T7a) ou 

conseguir que sejam os alunos a interpretar as questões (T8a), estimulando que os alunos 

produzam trabalho real, mesmo nas aulas teóricas (T9a). Estas reflexões estão de acordo com 

as conclusões do capítulo 5, são registados novamente na mediação do professor 1 e 

constituem quase na totalidade os traços de mediação abrangentes, identificados como 

potenciadores de conseguir desenvolver bons resultados (de envolvimento, escolares e de 

desenvolvimento de competências). Estas reflexões, além de serem úteis para os professores 

envolvidos, podem também tornar-se úteis para outros professores que se revejam em 

situações similares. 

 

Assim em resposta à questão de investigação colocada, podemos enunciar que as 

reflexões produzidas por um professor acerca da sua prática, podem efectivamente ajudar um 

professor de várias formas:  

1) A reflexão sobre a prática permite fundamentar a reconstrução curricular, 

nomeadamente:  
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 Na procura de um desenho curricular que melhor se ajuste às necessidades de 

aprendizagem, adaptando o tipo de aula, tarefa, mediação, recursos e avaliação 

num todo coerente; 

 Melhorando o desenho das tarefas a partir das observações práticas de como 

foram percepcionadas pelos alunos, modificando-as de forma a potenciar a sua 

aprendizagem; 

 Ajustando a mediação, dando especial atenção aos traços de mediação 

determinantes aqui identificados (T1a – manter as tarefas autênticas até os alunos 

encontrarem uma solução, T2a – permitir que os alunos trabalhem autonomamente, 

T3a – providenciar ajuda baseada em pistas, T5a – fomentar a aprendizagem social, 

T7a – mostrar a pertinência dos assuntos, promovendo discussões e relacionando com 

o dia-a-dia, T8a – levar os alunos a mobilizar os conhecimentos e interpretar os 

problemas e T9a – estimular que os alunos produzam trabalho real) e formas de o 

tornar mais claro no desenho curricular; 

 Potenciar a abrangência da avaliação formativa das tarefas, proporcionando 

etapas com avaliação certificadora e fazendo acompanhar o feedback das 

aprendizagens dos alunos de uma mediação do professor que clarifique os seus 

objectivos (o T11a acompanhado do T6a) ajudando assim um maior número 

de alunos a perceber as vantagens do seu envolvimento nessas tarefas. 

2) A reflexão sobre a prática permite fundamentar (através de relatos vivos) aspectos da 

mediação efectiva de um professor que resultam e outros que podem ser melhorados e 

mostrar a sua pertinência a outros colegas: 

 Percepcionar a importância de estabelecer momentos que despoletem a 

atenção dos alunos e a discussão entre eles de assuntos relacionados com 

física mesmo para além das aulas; 

 Procura de formas que possam diminuir a possibilidade de uma opinião ou 

ideia de um aluno acabar por não ser ouvida ou debatida na aula; 

 Percepcionar formas de potenciar a utilização de certas ferramentas em sala de 

aula (como a utilização das questões conceptuais nas aulas teóricas em duas 

fases). 
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7 Discussão Global, Conclusões, Limitações e Sugestões 

para Trabalho Futuro 

7.1 Discussão global dos resultados 

Este trabalho visa contribuir para o aumento da eficácia do ensino de Física Introdutória, no 

contexto particular de Escolas de Engenharia, ajudando a dar resposta ao problema de 

investigação tomado: que práticas dos professores promovem aprendizagens de qualidade, no 

âmbito de física introdutória num curso de engenharia, e que modificações curriculares 

iterativas, postas em prática em sala de aula se revelam produtivas (ou não) no sucesso 

didáctico das práticas e no sucesso académico dos alunos? Foi assumido um papel duplo de 

professor e investigador, com vista a cruzar as evidências teóricas com as evidências 

empíricas e através dos condicionalismos sentidos na prática efectiva ser possível construir 

conclusões, o mais próximas possível de uma resposta realista e representativa. 

O trabalho consistiu em três estudos que se complementam, cada um desenvolvido com 

base numa questão de investigação.  

1 – Qual é o papel das mudanças incrementais ao currículo no desenvolvimento de 

competências, conhecimentos e no envolvimento dos alunos na disciplina? Em primeiro lugar 

procurou-se perceber se as modificações incrementais realizadas ao currículo de duas 

disciplinas de Física Introdutória, baseadas não apenas em evidências teóricas mas também 

na experiência que se foi acumulando ao longo dos seis semestres de intervenção, 

influenciavam de facto o interesse dos alunos, seu envolvimento e satisfação, assim como os 

seus resultados escolares e desenvolvimento de competências. 

2 – Que repercussões terão diferentes mediações efectivadas em sala de aula (baseadas 

no mesmo currículo) nos resultados escolares, desenvolvimento de competências e 

envolvimento dos alunos? Que traços de mediação efectiva podem ajudar a desenvolver 

aprendizagens de maior qualidade? Neste segundo estudo, pretendeu-se conhecer 

efectivamente se esses mesmos currículos modificados iterativamente produziam efeitos 

diferentes consoante a sua implementação em sala de aula por diferentes professores. Por 

outro lado, este estudo permitiu ainda identificar traços de mediação que se revelaram 

produtivos, não apenas para o envolvimento dos alunos, mas também para a melhoria dos 

seus resultados finais e desenvolvimento de competências. 



318 

3 – Como é que a reflexão sobre a prática em sala de aula pode ajudar o professor a 

modificar didacticamente o desenho curricular e a mediação efectiva de forma a melhorar o 

envolvimento e aprendizagem dos alunos? Uma vez que o professor investigador esteve 

envolvido não só no desenho das modificações mas também na sua prática efectiva, foi 

fazendo reflexões acerca da sua percepção a nível de uma análise macro (do desenho 

curricular), meso (das tarefas) e micro (da mediação efectivada em sala de aula). Estas 

reflexões permitiram ir modificando o seu desenho, no intuito de melhorar a sua eficácia 

tanto durante a intervenção, como propostas para modificações futuras. 

Recorreu-se a uma vasta análise de dados, que incluiu não apenas testes aos 

conhecimentos e competências dos alunos mas também dados acerca da modificação das 

tarefas ao longo dos anos, das modificações curriculares, das opiniões dos alunos e dos 

professores face a essas modificações e face aos resultados de aprendizagem, gravações de 

aulas e observações. O estudo incluiu sete semestres de intervenção e sempre que pertinente 

comparam-se com dados dos três anos anteriores à intervenção. O cruzamento de todos estes 

dados permitiu uma fundamentação das ilações tomadas com maior validade e fidelidade 

(Golafshani, 2003). 

Apresentam-se agora os principais resultados de cada um destes estudos.  

7.1.1 Primeiro estudo: papel das mudanças incrementais ao currículo no 

desenvolvimento de competências, conhecimentos e no envolvimento 

dos alunos na disciplina 

O desenvolvimento curricular fundamentado na investigação e no ensino pode realmente 

resultar em melhorias nos resultados académicos dos alunos, encontrando-se os nossos 

resultados consistentes com outros trabalhos reportados na literatura em contextos de Física 

Universitária ou de Engenharia (como por exemplo: Cravino, 2004; Dijk & Jochems, 2002; 

Ditcher, 2001; Felder, et al., 2000; Leach, 2007). O nosso estudo permite alargar a 

abrangência de algumas ilações, uma vez que além de ser baseado em dados teóricos acerca 

dos factores de eficácia encontrados na literatura, foi sendo modificado incrementalmente 

face à prática efectivada e respectivos resultados obtidos. 

Verificámos que a diversificação de tarefas e avaliação, permite não só motivar os alunos 

mas também conseguir um melhor alinhamento entre os objectivos de aprendizagem e aquilo 

que realmente os alunos desenvolvem (como vários autores já tinham chamado à atenção: 

Felder & Silverman, 1988; Lopes, 2004; Perrenoud, 2003). Por outro lado, o facto de propor 
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tarefas variadas ao longo do semestre, estimula que os alunos desenvolvam conhecimentos e 

paralelamente a sua integração e desenvolvimento de competências e atitudes (Lopes, 2004; 

Perrenoud, 2003). Embora alguns autores (Chang & Bell, 2002; Crouch & Mazur, 2001) 

alertem para o facto de ser normal os alunos se ressentirem do trabalho extra que têm de 

realizar, os nossos resultados apontem para melhores desenvolvimentos da sua aprendizagem, 

mesmo nesses casos. 

Verificámos que o cuidado em desenhar alguns traços de mediação na construção do 

currículo, permitiam aos professores ficar com uma ideia mais clara acerca dos objectivos das 

tarefas a propor aos seus alunos, nomeadamente o aumento da discussão acerca da 

contextualização das tarefas e esforço por criar uma permanente ligação ao dia-a-dia e/ou 

profissão futura dos alunos (Cravino, 2004; Lopes, 2004; Stinner, 1994), que visava facilitar 

a percepção da pertinência dos assuntos e motivou de facto os alunos. Também o incentivo à 

responsabilização pela aprendizagem e autonomia concedida aos alunos, fomentando que eles 

tivessem um papel cada vez mais interventivo nas aulas, promoveu que grande parte dos 

alunos se envolvesse de facto na aprendizagem, conseguindo melhores resultados académicos 

(Felder & Brent, 1999; Mazur, 1997; Redish, 2003). Por outro lado, tentou-se fomentar a 

aprendizagem colaborativa fazendo com que os alunos desenvolvessem melhores 

competências sociais, estando mais atentos à opinião dos colegas e à entreajuda, mas também 

que lucrassem na sua aprendizagem através das discussões que mantinham entre eles 

(Cravino, 2004; Felder & Brent, 1999; Lopes, 2004). Para que os alunos sentissem apoio no 

seu trabalho (mais autónomo), foi desenhado um acompanhamento dos professores através de 

tarefas com avaliação e feedback regular, ao longo do semestre, acerca do seu trabalho 

(Hattie & Timperley, 2007) e o seu prolongamento para além das aulas, através da plataforma 

de ensino à distância, levou a melhorias a nível do acompanhamento das aprendizagens dos 

alunos e gestão curricular atempada (Lin, Liu & Yuan, 2001; Toback, 2005). 

 

Entendemos por modificações incrementais as alterações que se foram efectuando ao 

currículo das disciplinas, fundamentadas na teoria e reajustadas perante a prática efectiva, 

levando em conta as suas condicionantes e adaptações a uma certa comunidade (alunos, 

professores e contexto). As modificações incrementais processadas no desenvolvimento 

curricular levaram a alterações ao nível do desenho das tarefas e ao nível do desenho da 

mediação que o professor deveria desenvolver com os seus alunos, nos diferentes tipos de 

aula e para além delas.  
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Sabendo de antemão que os alunos não se irão sempre sentir igualmente motivados 

perante todas as tarefas, foram-se propondo cada vez mais tarefas (diversificadas) ao longo 

do semestre, o mesmo acontecendo à avaliação, valorizando não apenas o desenvolvimento 

de conhecimentos mas também competências e atitudes (Lopes, 2004; Perrenoud, 2003). 

Este processo incremental mostrou que a implementação do ensino poderá ser mais eficaz, 

ajudando um maior número de alunos durante a sua aprendizagem. Esta eficácia verificou-se 

em diferentes aspectos: no número de alunos com notas mais baixas que decresceu, 

indiciando que este tipo de abordagem se tornou mais abrangente, beneficiando um maior 

número de alunos; na melhoria das aprendizagens que se revelou não apenas a nível do 

desenvolvimento de conhecimentos mas também a nível do desenvolvimento de 

competências variadas.  

Este resultado é consistente com outros trabalhos de outros autores, que ao implementar 

pequenas modificações curriculares também reportaram melhorias nos resultados dos alunos 

(entre os quais: Cravino, 2004; Dijk & Jochems, 2002; Ditcher, 2001; Felder, et al., 2000). No 

entanto, este trabalho reporta um acompanhamento das disciplinas estudadas ao longo de três 

anos de modificações iterativas, envolvendo vários professores e sucessivas modificações 

incrementais tanto ao nível das tarefas como ao nível da mediação desenhada e da 

organização curricular. Por outro lado, este estudo também reporta a organização do currículo 

de forma mais coesa, apoiado em situações formativas (Lopes, 2004; Lopes, 2009), que 

permitiu um melhor ajuste no alinhamento entre os objectivos de aprendizagem, tarefas e 

mediação e a avaliação, facilitando ainda a gestão curricular ao longo do semestre. 

O papel das modificações incrementais no desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos, bem como a sua organização num todo coerente em torno de situações formativas, foi 

importante para gradualmente aumentar a interacção nas aulas e o número de tarefas abertas 

que foram desenvolvidas tendo por base as reflexões acerca da prática efectivada e 

experiência acumulada. Esta experiência foi também útil para melhorar o desenho da 

mediação dos professores de ano para ano, ressaltando a necessidade dela vir explicitada no 

desenho do currículo.  

 

Estas modificações incrementais podem-se realizar de forma fundamentada estudando 

longitudinalmente uma disciplina ao longo de vários semestres, de forma a dar resposta às 

suas especificidades e ir construindo soluções cada vez mais adequadas às necessidades da 

comunidade a que se dirige. Os nossos resultados permitem concluir que sendo estes passos 
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incrementais tomados, o envolvimento dos alunos nas aulas, na disciplina e na aprendizagem 

poderá ser potenciado, levando consequentemente a melhores resultados académicos.  

Assim, baseado em dados empíricos, este estudo permitiu suportar os seguintes 

enunciados do conhecimento que se constituem como respostas à questão de investigação 

colocada: Qual é o papel das mudanças incrementais ao currículo no desenvolvimento de 

competências, conhecimentos e no envolvimento dos alunos na disciplina?  

1) As modificações incrementais permitem um sucessivo ajuste do currículo, baseado 

nos resultados progressivos da sua implementação (em termos do seu impacte na 

percepção dos alunos e professores acerca do ensino e respectivos resultados de 

aprendizagem), nomeadamente: 

 O desenvolvimento de tarefas cada vez mais contextualizadas, mais 

diversificadas, apresentadas de forma mais contínua ao longo do semestre e 

sujeitas a vários tipos de avaliação, obtém um impacte positivo a nível da 

percepção dos professores, da motivação dos alunos e dos seus resultados 

escolares, tornando-se mais abrangente ao conseguir ajudar um maior número 

de alunos a desenvolver conhecimentos e competências; 

 A construção de uma mediação cuidada dos professores, ressaltando um 

ambiente salutar de aprendizagem, fomento pela autonomia dos alunos no seu 

trabalho, aprendizagem colaborativa, esforço por mostrar a pertinência da 

construção do conhecimento e bom acompanhamento do trabalho contínuo 

dos alunos, obtém impacte positivo a nível do envolvimento dos alunos na 

aprendizagem; 

 O esforço por ajudar os alunos a desenvolverem competências, trabalhando a 

integração dos conhecimentos, alinhando os objectivos de aprendizagem com 

as tarefas proporcionadas ao longo do semestre, obtém um impacte positivo 

num número restrito de  alunos a nível dos resultados escolares e 

desenvolvimento de competências e não prejudica os restantes. 

2) As modificações incrementais ao currículo permitem consolidar a utilização da 

organização do currículo em situações formativas como ferramenta que possibilita a 

construção iterativa de um currículo mais coeso: 

 O melhor alinhamento entre objectivos de aprendizagem, tarefas e mediação 

adequada, permitiu uma melhor integração dos conhecimentos, observada 

através do impacte positivo a nível dos resultados académicos dos alunos.  
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7.1.2 Segundo estudo: mediações efectivadas em sala de aula baseadas no 

mesmo currículo  

Leach (2007), citando Pintó, relata a ideia estabelecida na literatura acerca da prática efectiva 

dos professores: the practice, as intended by the planners can be significantly different from 

the practice as implemented by teachers.  

7.1.2.1 Repercussões das diferentes mediações efectivadas em sala de aula 

(baseadas no mesmo currículo) nos resultados escolares, desenvolvimento 

de competências e envolvimento dos alunos 

Embora todos os professores tivessem partido do mesmo desenho de mediação, ficou claro no 

capítulo 5, que os professores envolveram os alunos de formas distintas nas suas aulas, 

fomentando graus de autonomia diferentes e valorizando de forma diversa a aprendizagem 

social dentro e fora das aulas. Em alguns casos observou-se uma tendência por guiar o 

raciocínio dos alunos, no intuito de não perderem muito tempo com questões que o professor 

considerava menores, ajudando logo de partida a superar algumas dúvidas (que a maior parte 

dos alunos ainda nem sequer tinha formulado).  

 Em alinhamento com a literatura (Engle & Conant, 2002; Reiser, 2004; Scott, et al., 

2006), verificou-se que nos casos em que esta autonomia foi de facto concedida, dando o 

professor algum apoio apenas após os alunos terem pensado e discutido sobre os problemas e 

tentado algum caminho para o solucionar, os resultados académicos alcançados são iguais ou 

melhores que nos casos em que houve apoio direccionado do professor logo à partida. Isto 

verificou-se independentemente da percepção de muitos alunos ser mais favorável a uma 

mediação mais directiva do professor.  

 

A nível do envolvimento fomentado nas aulas, promovendo o trabalho em grupo 

colaborativo (Felder, et al., 2000; Gokhale, 1995; Meltzer, 2002), ficou claro que quando o 

professor tenta fazer as discussões com a turma, apenas os alunos mais rápidos têm 

oportunidade de contribuir. Por outro lado, também os alunos mais introvertidos podem ficar 

sistematicamente fora destas discussões. Esta postura não fomenta a participação activa de 

todos, contribuindo para a permanência de atitudes passivas na aula. Notou-se também um 

entendimento diferente por parte dos diferentes professores acerca da aprendizagem social: 

enquanto uns fomentaram as discussões colaborativas dentro de grupos de discussão, outros 

entenderam-no como o incentivo simples à entreajuda entre colegas (muitas vezes apenas 
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com os colegas do lado). Embora útil esta postura fica aquém do que era pretendido: envolver 

a maior parte dos alunos em troca de opiniões, de forma a potenciar os ganhos para todos os 

alunos e fomentar que a opinião de todos possa ser valorizada e tida em conta. 

 

Também no envolvimento contextual com que as tarefas podem ser trabalhadas (Duit, et 

al., 2007; Lopes, 2004; Mestre, 2001; Stinner, 1994) se podem tirar ilações interessantes a 

partir dos casos analisados. Embora os alunos gostem que seja o professor a mobilizar os 

conhecimentos necessários para eles trabalharem, os resultados apontam para que quando 

esse esforço tem de ser realizado por eles, as mais-valias podem compensar o desconforto 

causado por alguns momentos em que parece que os alunos não avançam. Nos casos em que 

o professor tentou implementar este tipo de mediação, mas depois acabava por ceder, face às 

dúvidas ou pedidos dos alunos, e fazer alguns problemas no quadro, rapidamente isso se 

tornou sistemático o que levou os alunos a optar por uma abordagem muito mais passiva, 

limitando-se a passar do quadro para mais tarde tentar compreender, sendo os ganhos em 

aprendizagem mais baixos. Por vezes, o professor deixava os alunos trabalhar 

autonomamente só após ter discutido com a turma a interpretação do problema e por vezes 

até o caminho a seguir. Desta forma, alguns alunos poderiam ficar com a sensação de que 

tinham trabalhado, mas em geral o desenvolvimento físico do problema não tinha sido 

realizado por eles (pelo menos não pela maior parte deles), muitas vezes o que restava eram 

simples substituições e resoluções de equações matemáticas. Quando o professor coloca 

primeiro essa responsabilidade sobre os alunos de forma sistemática, eles acabam por 

perceber que têm de fazer esse esforço autonomamente e os resultados apontam para o 

alcance de melhores desenvolvimentos académicos. Nos casos em que é o professor a fazer a 

identificação das condições empíricas dos problemas e/ou a modelizar as situações físicas, os 

resultados alcançados são, de modo geral, inferiores.  

 

Como Dufresne e Gerace (2004), Felder, et al. (2000), Hampton e Reiser (2004) ou 

Redish (2003), já tinham identificado, uma forte componente de avaliação e feedback ao 

longo de toda a disciplina, de forma aos alunos sentirem que o professor está atento às suas 

aprendizagens, é fundamental para que se possam desenvolver bem alinhadas com os 

objectivos traçados. Constatou-se que este efeito era mais assertivo nos casos em que o 

professor o fornecia de forma pertinente, atempada e regular, mas que os resultados de 

aprendizagem não ficavam dependentes do feedback para grande parte dos alunos, mas mais 

do tipo de avaliação fomentada. Nesta dimensão é visível a evolução que os professores 
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foram fazendo na sua mediação, sendo aliás os professores com maior continuidade na 

intervenção didáctica, aqueles que acabam por conseguir providenciar um feedback de maior 

qualidade. 

 

A mediação da maioria dos professores afastou-se realmente um pouco daquilo que tinha 

sido desenhado. Por outro lado, ficou também claro que quando os professores eram mais 

directivos, o faziam na melhor das intenções, por acreditar que daí adviriam mais-valias para 

a aprendizagem dos seus alunos, o que leva a reforçar que quando o professor tem apenas o 

papel de aplicar as modificações curriculares, na maior parte das vezes as suas crenças 

didácticas (daquilo que consideram ser mais eficaz) predominam, tornando a mediação que 

foi desenhada diferente daquela que realmente acontece. 

Os resultados obtidos realçam a necessidade de existir envolvimento dos professores num 

processo de aprendizagem e maturação, não sendo as melhorias imediatas, o que está de 

acordo com Crouch e Mazur (2001) mas apontam para o facto delas serem possíveis. 

No caso 1, o professor tinha o papel duplo: investigador/desenhador do currículo e de 

professor e teve oportunidade de incrementalmente ir melhorando e ajustando a sua mediação, 

face à teoria e à prática. Suportando-se na literatura (Chang & Bell, 2002; Crouch & Mazur, 

2001) que afirmava serem as dificuldades iniciais dos alunos naturais e ultrapassáveis (pelo 

menos para a maioria), o professor não evitou que os alunos as trabalhassem, uma vez que 

acreditava que só conseguindo ultrapassá-las os alunos poderiam realmente evoluir. Esta 

perspectiva não é fácil de manter, até porque tem reacções adversas por parte dos alunos, mas 

de facto acaba por conduzir globalmente a melhores resultados, tanto a nível do envolvimento 

conseguido na disciplina, como a nível de resultados escolares atingidos (mesmo naqueles 

que tinham manifestado preferência por abordagens mais directivas) e também a nível de 

competências desenvolvidas. Estes resultados mantiveram-se nos vários tipos de aula 

estudados (embora com ligeiras diferenças entre eles), demonstrando de facto uma relação 

directa com o tipo de mediação efectuado. Assim, podemos concluir que os nossos resultados 

apontam para o facto dos professores precisarem mais do que a sua competência científica 

para conseguirem envolver os alunos em trabalho produtivo durante as aulas, o que está de 

acordo com Mestre (2001). Tomando os resultados obtidos nos capítulos 4 e 5, podemos 

ainda afirmar que as tentativas de modificação na mediação dos professores, embora não 

tenham potenciado todos os aspectos planeados, não se revelaram prejudiciais (de uma forma 

global) para a aprendizagem dos alunos. Mostra-se que partindo de um desenho de mediação 

variada que explicite os pontos cruciais da mediação do professor e alguma experiência da sua 
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prática em sala de aula, é possível ir melhorando a mediação efectivada e os resultados dos 

alunos. 

Este estudo permitiu suportar em dados empíricos os seguintes enunciados de 

conhecimento, que se constituem como respostas à primeira parte da questão de investigação 

colocada neste estudo: Que repercussões terão diferentes mediações efectivadas em sala de 

aula (baseadas no mesmo currículo) nos resultados escolares, desenvolvimento de 

competências e envolvimento dos alunos?  

3)  A implementação de reformas curriculares, devem envolver uma aprendizagem prática 

dos professores acerca de como podem melhorar a sua mediação, não se tendo 

revelado (em geral) prejudicial para os alunos, mesmo quando não é realizada de 

forma assertiva, permitindo aos professores irem evoluindo.  

4)  Uma mediação baseada nos factores de eficácia identificados na literatura que os 

incorpore de forma integrada e harmoniosa na prática efectiva do ensino permite obter 

melhores resultados em todo o tipo de alunos.  

7.1.2.2 Traços de mediação efectiva que podem ajudar a desenvolver 

aprendizagens de maior qualidade 

Ao longo do capítulo 5 foram sendo identificados alguns traços de mediação do professor em 

sala de aula ou para além de sala de aula, fundamentados em factores de eficácia 

identificados na literatura (aqui denominados como traços Ta), que contribuíram em geral 

para aumentar o envolvimento dos alunos, melhorar os seus resultados escolares ou o 

desenvolvimento de competências: 

T1a. Manter as tarefas autênticas até os alunos encontrarem uma solução. 

T2a. Permitir que os alunos trabalhem o mais autonomamente possível em busca das 

soluções. 

T3a. Providenciar ajuda baseada em pistas, orientação e explicações apenas em 

momentos cruciais (quando elas já fazem sentido para os alunos). 

T4a. Organizar a sala de aula de forma a fomentar trabalho em grupo.  

T5a. Fomentar a aprendizagem social, envolvendo os alunos em real trabalho 

colaborativo. 

T6a. Clarificar os objectivos da avaliação formativa, ajudando os alunos a perceber as 

suas vantagens. 

T7a. Mostrar a pertinência dos assuntos, promovendo discussões e relacionando com o 

dia-a-dia. 
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T8a. Levar os alunos a mobilizar os conhecimentos e competências necessárias, assim 

como a interpretar os problemas. 

T9a. Estimular que os alunos produzam trabalho real. 

T10a. Utilizar a avaliação para gerir a aprendizagem dos alunos. 

T11a. Estabelecer feedback das aprendizagens dos alunos, individual, relevante e 

atempado. 

 

Embora muitos destes traços de mediação já tivessem sido reportados na literatura como 

benéficos, aparecem geralmente de forma isolada. A inovação do trabalho consistiu em 

adoptá-los como um todo coerente (que aconteceu mais assertivamente no caso 1), alinhado 

com os objectivos de aprendizagem delineados no currículo e com a mediação que tinha sido 

desenhada. Conseguiram-se identificar os traços determinantes/importantes que levaram ao 

alcance de melhores resultados de aprendizagem em termos do envolvimento (T6a/ T3a, T5a, 

T8a, T9a, T10a, T11a), resultados escolares (T2a, T3a, T5a, T9a, T10a/ T1a, T6a, T8a, T11a) e 

de competências desenvolvidas (T1a, T2a, T3a, T8a/  T5a, T6a, T9a).  

Assim, podemos afirmar que um caso (um professor) que esteja atento a grande parte dos 

traços de mediação enumerados, especialmente os considerados determinantes, poderá 

certamente conseguir bons resultados em termos do envolvimento e resultados académicos 

dos seus alunos.  

 

Este estudo permitiu identificar padrões na mediação dos professores, que se repercutiram 

em melhores aprendizagens dos alunos, suportando em dados empíricos uma resposta à 

segunda parte da questão de investigação: Que traços de mediação efectiva podem ajudar a 

desenvolver aprendizagens de maior qualidade?   

5) Uma mediação que cuide as várias dimensões simultaneamente (DMAA – Apoio e 

autoridade dada aos alunos; DMEF – Envolvimento fomentado; DMCA – 

Contextualização da aprendizagem e DMAF – Avaliação e feedback) consegue 

melhores resultados de aprendizagem; No entanto, alguns traços de mediação em 

particular são fundamentais para conseguir melhores resultados de aprendizagem:  

 Para o alcance de bons resultados em termos de desenvolvimento de 

competências, identificaram-se como determinantes o T1a, T2a, T3a e T8a; 

 Para o alcance de bons resultados em termos de resultados escolares, 

identificaram-se traços determinantes em todas as dimensões: T2a, T3a, T5a, 

T9a e T10a; 
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 Para conseguir um bom envolvimento dos alunos na aprendizagem identificou-

se um traço determinante, o T6a; 

 Para conseguir resultados abrangentes (simultaneamente satisfatórios a nível 

de desenvolvimento de competências, resultados escolares e envolvimento dos 

alunos na aprendizagem), identificaram-se como fundamentais os traços T3a, 

T5a, T6a, T8a e T9a. 

6) Mesmo que os professores não consigam efectivamente integrar todos os factores de 

eficácia nas suas aulas, em geral, quanto mais factores conseguem integrar nas suas 

práticas de mediação, maior é a possibilidade de promover nos seus alunos 

aprendizagens de qualidade. 

7.1.3 Terceiro estudo: Papel da reflexão sobre a prática em sala de aula 

para o desenho curricular e a mediação efectiva  

Na literatura encontram-se muitas referências à importância que a reflexão sobre a prática 

pode ter sobre o ensino e a forma como se desenvolve a aprendizagem dos alunos (Leonard, 

et al., 1999; Mason, 2002; Mestre, 2001, Ramsden, 1987).  

A inovação deste estudo consistiu em fazê-lo de forma sistemática ao longo de vários 

semestres de implementação das modificações curriculares incrementais. Ao longo do 

capítulo 6 mostrou-se como de facto as reflexões realizadas pelo professor investigador acerca 

da prática efectivada das modificações incrementais ao currículo que desenhava, foram 

realmente utilizadas para o ir modificando e adaptando à realidade encontrada. Os resultados 

indicam que estas reflexões foram úteis não apenas para melhor organizar o desenho 

curricular, melhorar o desenho das tarefas ou a mediação dos professores na aplicação dessas 

tarefas em sala de aula mas também foram úteis para ressaltar melhorias na mediação 

efectiva.  

Na literatura encontram-se inúmeros estudos (Lopes, et al., 2008a; Mazur, 1997; Meltzer 

& Manivannan, 2002; Polman & Pea, 2001; Scott, et al., 2006) que relatam a importância de 

momentos de interacção em sala de aula, mas a forma de os fazer acontecer com ganhos 

positivos para a grande maioria dos alunos, requer experiência e pode sempre ir melhorando à 

custa destas reflexões.  

Assim, fica claro que não só as tarefas poderão ir sendo redesenhadas para melhor 

cumprir o desenvolvimento das aprendizagens pretendidas, mas também a mediação 

associada pode ir sofrendo ajustes, de forma a implementar essas tarefas de formas mais 
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adequadas em sala de aula e fazer um melhor acompanhamento das aprendizagens dos 

alunos.  

 

A narração multimodal, utilizada para a análise da mediação em acção (Lopes, et al., 

2008a), provou ser um instrumento capaz de identificar inúmeros aspectos relevantes: 

permitiu reflectir acerca de aspectos particulares da mediação que, de outra forma, podiam 

passar despercebidos. Mas quando analisados cuidadosamente com todo o pormenor que a 

narração permite, elucidou formas alternativas de mediar certos momentos. Permitiu ilustrar, 

o que de facto já se tinha generalizado nos capítulos anteriores, a importância do professor 

reconhecer as vantagens de colocar os alunos a pensar sobre os assuntos e permitir que 

tenham tempo para construir as suas hipóteses. 

 

Assim em resposta à questão de investigação colocada Como é que a reflexão sobre a 

prática em sala de aula pode ajudar o professor a modificar didacticamente o desenho 

curricular e a mediação efectiva de forma a melhorar o envolvimento e aprendizagem dos 

alunos? podemos enunciar:  

7) A reflexão sobre a prática permite fundamentar a reconstrução curricular, 

nomeadamente:  

 Na procura de um desenho curricular que melhor se ajuste às necessidades de 

aprendizagem, adaptando o tipo de aula, tarefa, mediação, recursos e avaliação 

num todo coerente; 

 Melhorando o desenho das tarefas a partir das observações práticas de como 

foram percepcionadas pelos alunos, modificando-as de forma a potenciar a sua 

aprendizagem; 

 Ajustando a mediação, dando especial atenção aos traços de mediação 

determinantes aqui identificados (T1a – manter as tarefas autênticas até os alunos 

encontrarem uma solução, T2a – permitir que os alunos trabalhem autonomamente, 

T3a – providenciar ajuda baseada em pistas, T5a – fomentar a aprendizagem social, 

T7a – mostrar a pertinência dos assuntos, promovendo discussões e relacionando com 

o dia-a-dia, T8a – levar os alunos a mobilizar os conhecimentos e interpretar os 

problemas e T9a – estimular que os alunos produzam trabalho real) e formas de os 

tornar mais claros no desenho curricular; 

 Potenciando a abrangência da avaliação formativa das tarefas, proporcionando 

etapas com avaliação certificadora e ressaltando a importância de fazer 
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acompanhar o feedback das aprendizagens dos alunos de uma mediação do 

professor que clarifique os seus objectivos (o T11a acompanhado do T6a) 

ajudando assim um maior número de alunos a perceber as vantagens do seu 

envolvimento nessas tarefas. 

8) A reflexão sobre a prática permite fundamentar (através de relatos vivos) aspectos da 

mediação efectiva de um professor que resultam e outros que podem ser melhorados e 

mostrar a sua pertinência a outros colegas: 

 Percepcionar a importância de estabelecer momentos que despoletem a 

atenção dos alunos e a discussão entre eles de assuntos relacionados com 

física mesmo para além das aulas; 

 Procura de formas que possam diminuir a possibilidade de uma opinião ou 

ideia de um aluno acabar por não ser ouvida ou debatida na aula; 

 Percepcionar formas de potenciar a utilização de certas ferramentas em sala de 

aula (como a utilização das questões conceptuais nas aulas teóricas em duas 

fases).  

7.2 Conclusões e contribuições para o avanço do conhecimento  

Autores como Leach e Scott (2003) tinham já identificado, que não basta estudar 

(teoricamente) as melhores formas de apresentar e desenvolver determinados assuntos em 

sala de aula. Embora esse passo seja fundamental, ter-se-á de dar um passo complementar 

que consiste em verificar como na prática se conseguem desenvolver as aprendizagens 

pretendidas em sala de aula, face aos contextos sócio-culturais diversificados que se podem 

encontrar, descobrindo formas de adaptar e tirar o melhor partido do que tinha sido 

desenhado, aprendendo e melhorando com a experiência.  

Já tinha sido estudado ser significativamente diferente intuir (teoricamente) sobre 

reformas curriculares, devidamente fundamentadas e apoiadas até em trabalhos empíricos de 

outros autores, ou tentar de facto pô-las em acção, sentindo todas as adversidades contextuais 

que acarretam. Este trabalho tentou fazer a ponte entre ambas, fazendo ao longo dos anos de 

intervenção um ciclo de aprendizagem.  

Foi um processo de avanços e recuos, uma vez que nem tudo o que foi implementado 

resultou positivamente. Sistematizam-se de seguida os principais resultados encontrados ao 

longo do trabalho, identificando os aspectos chave dos enunciados do conhecimento obtidos 

em cada estudo (Tabela 7.1). 
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Tabela 7.1 Resumo dos resultados mais importantes obtidos ao longo do trabalho 
 Modificações Incrementais 

ao Currículo 
Mediação efectivada Reflexões sobre a prática 

E
nu

nc
ia

do
s 

do
 c

on
he

ci
m

en
to

 

1 – Efectuar um sucessivo 
ajuste baseado nos resultados 
progressivos da sua 
implementação, em termos 
de: 
- desenvolvimento de tarefas 
- desenho da mediação 
- esforço por desenvolver 
competências 
 
2 – Consolidar a utilização da 
organização do currículo em 
situações formativas através 
de: 
- melhor alinhamento entre 
objectivos, o que se 
desenvolve e avalia 
- facilitando a gestão 
atempada do currículo 

3 – A implementação de reformas curriculares devem 
envolver uma aprendizagem prática dos professores 
 
4 – Uma mediação baseada nos factores de eficácia 
identificados na literatura, incorporados de forma 
integrada na prática efectiva, permitem obter melhores 
resultados em todo o tipo de alunos 
 
5 – Uma mediação que cuide as várias dimensões 
(Apoio e autoridade, envolvimento, contextualização e 
avaliação e feedback) simultaneamente, consegue 
melhores resultados de aprendizagem, sendo as duas 
primeiras fundamentais, tendo-se identificado traços de 
mediação determinantes para: 
- desenvolvimento de competências: T1a – tarefas 
autênticas, T2a – autonomia, T3a – pistas, T1a – tarefas 
autênticas, T8a – interpretação feita pelos alunos; 
-  resultados escolares: T2a, T3a, T5a – trabalho 
colaborativo,  T9a – trabalho real, T10a – gerir 
aprendizagens 
- envolvimento: T6a – clarifica objectivos 
- abrangentes (bons resultados transversais): T3a, T5a, 
T6a, T8a, T9a. 
 
6 – Quantos mais factores de eficácia conseguirem os 
professores integrar na sua prática, maior é a 
possibilidade de promover melhores aprendizagens 

7 – Fundamentar a reconstrução 
curricular através de: 
- desenvolvimento de um desenho 
curricular mais ajustado; 
- melhorias ao desenho das 
tarefas; 
- ajustes ao desenho da mediação; 
- potenciar a abrangência da 
avaliação formativa (acrescentar 
etapas com avaliação 
certificadora e fazer acompanhar 
o feedback pertinente da 
clarificação dos objectivos) 
 
8 – Fundamentar aspectos da 
mediação efectiva de um 
professor que resultam e outros 
que podem ser melhorados e 
mostrar a sua pertinência a outros 
colegas.  
 

 

Ficou claro que o facto do professor investigador, responsável pelas modificações 

curriculares ser um dos professores envolvidos na acção, se tornou importante na forma como 

as tentou colocar em acção, uma vez que estava mais alerta para a importância da sua 

mediação. Embora todos os professores tenham sido estimulados no sentido de envolverem 

os alunos na construção do conhecimento, de lhes permitir autonomia e responsabilidade, 

intuitivamente parte dos professores teve tendência a manter os seus hábitos e crenças 

didácticas daquilo que julgam ajudar mais os alunos (o que foi confirmado ao longo do 

estudo 2 e 3).  

Assim, podemos concluir que qualquer modificação curricular carece de um período de 

ajuste, não só de adequação ao contexto em causa, na procura de situações relevantes a 

estudar para desenvolver as aprendizagens pretendidas e procura das melhores formas de as 

pôr em prática mas também de aprendizagem para os próprios professores (e alunos), em 

lidar com aspectos muito diferentes daquilo que consistiu o ensino para eles. Há mesmo 

professores que sentem alguma relutância em considerar estas modificações como positivas e 

nesses casos, sem estes cuidados, a mediação por eles preconizada poderá ser sem dúvida 

muito diferente do que seria pretendido. 

 

Da análise realizada verificou-se que a mediação do professor que promove a autonomia 

e simultaneamente o trabalho colaborativo entre alunos, dando ajudas pontuais em momentos 
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chave, provou ser eficaz para um maior grupo de alunos e revelou um maior desenvolvimento 

de competências, mesmo que não tenha sido do agrado de todos. A par desta mediação em 

sala em que o aluno tem um papel mais autónomo, foi implementado um acompanhamento 

pós-aula, aluno a aluno, de forma a monitorizar se as aprendizagens em sala de aula tinham 

sido realmente eficazes e poder ajudar atempadamente em caso de dificuldades. Percebeu-se 

que esse acompanhamento pode ser potenciado se simultaneamente o professor conseguir 

clarificar os seus objectivos e repercussões para a sua aprendizagem. 

 

Também autores como Méheut e Psillos (2004) afirmaram que a investigação tem 

prestado menos atenção ao papel do professor, debruçando-se mais na relação causa efeito 

entre as “sequências de ensino” e os “resultados de aprendizagem”. Os estudos apresentados 

permitem contribuir para uma melhor compreensão acerca do problema de investigação 

analisado, tendo um referencial intermédio entre esses dois pólos (conforme o apresentado na 

Figura 2.1). Este pólo intermédio corresponde às “práticas efectivas” dessas sequências de 

ensino, que originaram de facto os resultados de aprendizagem.  

Ao estudar também as ligações a este pólo intermédio foi possível estabelecer padrões que 

promovem o envolvimento dos alunos na aprendizagem e melhorias nos resultados 

académicos, conforme se apresenta na Figura 7.1, que completa agora a Figura 2.1. Desta 

forma, estas ilações não se relacionam simplesmente com as sequências de ensino (a, na 

Figura 7.1) mas relacionam-se também com as práticas de ensino efectivas que foram 

trabalhadas por um conjunto de professores (b, na Figura 7.1). Por último, estudou-se também 

a ligação bilateral que se estabeleceu entre as sequências de ensino e a prática efectiva (c, na 

Figura 7.1). 
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Figura 7.1 Padrões identificados nos vários estudos apresentados 

 

Desta forma elucidamos as razões que levaram a realizar estes três estudos e produzimos 

os seguintes enunciados do conhecimento: 

9) A integração entre o desenho de sequências de ensino fundamentadas em investigação 

recente em didáctica da física mas também na sua prática efectiva dentro da sua 

comunidade e sucessiva reflexão sobre os seus resultados, é fundamental para produzir 

uma reforma curricular coesa, permitindo agir, modificar, reforçar, completar, gerir o 

desenho curricular, com vista a cumprir cada vez com maior eficácia o objectivo de 

envolver os alunos na aprendizagem de uma forma intrínseca e conseguir que os 

alunos desenvolvam os conhecimentos e as competências desejadas; 

 

10) A mediação dos professores pode ser substancialmente diferente em tipos de aula 

diferentes, no entanto os traços de mediação que mais afectam a aprendizagem dos 

alunos não variam significativamente (entre aulas teóricas, teórico-práticas ou 

laboratoriais). 

7.3 Limitações do estudo e sugestões para trabalho futuro  

Uma limitação deste estudo foi o facto de não ter sido possível acompanhar longitudinalmente 

os alunos, de forma a perceber se de facto estes alunos sujeitos a um tipo de ensino diferente, 

tinham desenvolvido repercussões duradouras, que fossem perceptíveis a nível de outras 

Sequências 

de ensino 

Resultados de 

aprendizagem 

Práticas de 

ensino 

a 

b c 

Estudo 1 

Desenvolvimento curricular que tenha em atenção: 
- alinhamento objectivos aprendizagem/ tarefas/ mediação desenhadas 
- tarefas diversificadas a vários níveis 
- mediação desenhada cuidando a forma como os professores devem trabalhar as tarefas 
- esforço por desenvolver competências e não apenas conhecimentos 

Estudo 2 
 
Mediação que proporcione: 
- tarefas autênticas e apoio 
baseado em pistas  
- ambiente aprendizagem 
colaborativo, clarificando 
objectivos 
- levar os alunos a interpretar as 
situações 
- utilizar a avaliação contínua para 
gerir aprendizagens  

Estudo 3 
 
Reflexões permitem 
ajustar: 
- desenho curricular 
- desenho das tarefas 
- desenho da mediação 
- prática da mediação 
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disciplinas, evidenciando, por exemplo, melhores competências sociais ou transversais e 

maior aptidão para mobilizar conhecimentos relevantes quando colocados perante um 

problema físico, no âmbito de outra disciplina.  

Outra limitação do estudo foi o facto da mediação de cada professor não poder ter sido 

caracterizada antes da sua participação na intervenção didáctica. Desta forma, poder-se-ia ter 

estudado a influência que as modificações curriculares propostas tinham provocado na sua 

mediação. 

 

O facto de não se terem observado diferenças significativas na mediação entre as duas 

disciplinas estudadas (a não ser melhorias pontuais de aspectos da mediação em que se 

revelou alguma maturação), reforça a sua representatividade. No entanto seria interessante 

refinar as conclusões mediante a sua aplicação a outras comunidades de ensino superior 

(universitário) e também outros níveis de ensino.  

Alguns dos pontos identificados durante o trabalho como potenciadores do envolvimento 

dos alunos merecem ainda um estudo mais aprofundado, que poderão constituir linhas de 

investigação para trabalhos futuros, nomeadamente: 

O estudo sobre as razões que levam os alunos a desistir de comparecer a qualquer exame, 

mesmo tendo frequentado as disciplinas. 

O estudo acerca da forma como podem as reflexões fundamentadas de um professor 

ajudar a melhorar a prática de outro professor e até que ponto consegue modificar a sua 

forma de encarar o ensino. 
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