
   

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

As Simulações Computacionais na Aprendizagem dos 

Conceitos de Peso e de Massa no Ensino Básico 

 

 

Tese de Doutoramento em Didática de Ciências e Tecnologia 

(Especialização em Didática das Ciências Físicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cândida Manuela Fidalgo Sarabando 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor José Paulo Cleto Cravino 

Coorientador: Professor Doutor Armando da Assunção Soares 

 

 

 
Vila Real, maio de 2016



i 

 

 

 



ii 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

As Simulações Computacionais na Aprendizagem dos 

Conceitos de Peso e de Massa no Ensino Básico 

 

Tese de Doutoramento em Didática de Ciências e Tecnologia 

(Especialização em Didática das Ciências Físicas) 

 

Cândida Manuela Fidalgo Sarabando 

 

Tese apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para cumprimento dos 

requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Didática de Ciências e Tecnologia 

(Especialização em Didática das Ciências Físicas), realizada sob a orientação científica do 

Professor Doutor José Paulo Cleto Cravino e sob coorientação do Professor Doutor Armando 

da Assunção Soares, Professores do Departamento de Física da Universidade de Trás-os 

Montes e Alto Douro. 

 

Composição do júri:  

Presidente:  

 Doutor José Boaventura Ribeiro da Cunha, Presidente da Escola de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Vogais: 

 Doutor Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes, Professor Associado com Agregação da 

Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Doutora Lucília Maria Pessoa Tavares dos Santos, Professora Associada da Universidade 

de Aveiro; 

 Doutora Mariana de Jesus Pedreira Valente, Professora Auxiliar da Escola de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Évora; 

 Doutor José Paulo Cerdeira Cleto Cravino, Professor Auxiliar da Escola de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 Doutor Armando da Assunção Soares, Professor Auxiliar da Escola de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 Doutora Maria Clara Neves Cabral da Silva Moreira Viegas, Professora Adjunta do 

Instituto Superior de Engenharia do Porto do Instituto Politécnico do Porto. 

 

Vila Real, maio de 2016 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mamã 

 

                                  A si dedico este trabalho… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Agradecimentos 

 

Nesta nota pretendo expressar o meu profundo agradecimento a todos aqueles que, de algum modo, me 

incentivaram, alentaram e apoiaram na realização deste trabalho. Tentando não esquecer ninguém, desde já 

ficam agradecidos aqueles que eventualmente possa ter omitido.  

 
À Diretora da Escola Básica/Secundária Gomes Teixeira de Armamar, na pessoa da Professora Cristina Mexia, e 

ao professor Fernando Reis, pelo apoio dado na implementação do estudo piloto. 

 

Aos alunos do 7º ano de escolaridade da Escola Básica/Secundária Gomes Teixeira de Armamar que, no ano 

letivo 2009/2010, no âmbito da disciplina de Ciências Físico-Químicas, colaboraram de forma entusiasta 

tornando possível o estudo piloto. 

 

Aos professores que participaram neste estudo e cuja colaboração foi determinante para a realização deste 

trabalho, o meu agradecimento não só por aceitarem participar mas também por tudo o que com eles aprendi. 

 

A todos os alunos do 7º ano de escolaridade que aceitaram participar neste trabalho. Sem a sua disponibilidade, o 

estudo não poderia ter acontecido. 

 

À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na pessoa do Senhor Jorge, que providenciou os kits com as 

balanças de dois pratos e os dinamómetros necessários à implementação do estudo. 

 

Aos Professores Doutores Bernardino Lopes, Christian Buty e António Alberto, desejo agradecer as sugestões 

que permitiram ultrapassar pontos particularmente delicados deste trabalho e o incentivo sempre dado durante a 

sua realização. 

 

Ao Professor Doutor José Paulo Cerdeira Cleto Cravino e ao Professor Doutor Armando da Assunção Soares, 

orientadores desta tese, dirijo um especial agradecimento. O incansável trabalho de acompanhamento ao longo 

de todas as fases vividas, sempre pautado de grande rigor, a amizade demonstrada e a confiança depositada, 

constituíram-se nas condições ideais para a prossecução e concretização deste trabalho. Com eles cresci como 

investigadora e como pessoa. 

 

Aos meus pais, Vitor e Manuela, por tudo o que sempre fizeram e continuam a fazer por mim, pelo investimento 

que fizeram na minha educação, por terem desde cedo cultivado em mim a solidez de caráter, espírito de 

responsabilidade e honestidade. 

 

À minha filha Maria, com quem adiei tantas brincadeiras durante o número infindável de dias, noites e fins de 

semana que dediquei a esta missão, mas sempre demonstrou uma grande compreensão e aceitação.   

 

À minha mãe, por toda a força interior e exemplo de vida! Que seja onde estiver terá certamente uma grande 

alegria e verá um sonho ser concretizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 

 

RESUMO  

Palavras-chave: peso, massa, aprendizagem, simulações computacionais 

 

 Apesar dos conceitos de peso e de massa serem considerados fundamentais no ensino da 

Física, estes continuam a não ser bem compreendidos pelos alunos. A evidência com base em estudos 

experimentais sugere que se pode melhorar a aprendizagem integrando simulações computacionais no 

ensino de tópicos que os alunos consideram concetualmente difíceis. Para tentar colmatar este 

problema foi construída uma simulação computacional (“Peso e Massa”), usando o software 

Modellus, para promover a aprendizagem dos alunos sobre estes dois conceitos, e comparada com 

outras estratégias de ensino.  

 Neste sentido, o presente trabalho teve por finalidade avaliar os progressos dos alunos, quando 

estes usam a simulação computacional, sozinha ou integrada com atividades “Hands-on”, na 

aprendizagem dos conceitos de peso e de massa, e apontar algumas características da mediação do 

professor quando os alunos usam simulações computacionais, que possam contribuir para promover a 

aprendizagem destes dois conceitos no Ensino Básico. 

 O estudo seguiu os aspetos metodológicos de uma investigação do tipo quasi-experimental, 

envolvendo cinco professores de Ciências Físico – Químicas, e 216 alunos do 7º ano de escolaridade, 

de três escolas da região norte de Portugal. A administração de testes concetuais e a entrevista 

semiestruturada foram as principais técnicas utilizadas, cujos dados foram tratados e analisados 

através de uma análise quantitativa e de uma análise de conteúdo. 

 Da análise a que os dados foram submetidos e da interpretação efetuada, o estudo vem revelar 

que (i) a simulação computacional, sozinha ou integrada com atividades experimentais “Hands-on”, 

pode ajudar os alunos a compreender os conceitos de peso e de massa, (ii) as características do papel 

mediador do professor são de maior relevância para a promoção da aprendizagem dos alunos sobre os 

conceitos de peso e de massa, quando estes usam simulações computacionais, e as características da 

mediação se prenderam com um equilíbrio existente entre a autonomia dada aos alunos na realização 

das tarefas propostas, através da exploração da simulação computacional, e o apoio dado pelo 

professor na realização dessas tarefas. 
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ABSTRACT  

Keywords: weight, mass, learning, computer simulations 

 Although the concepts of weight and mass are considered fundamental in physics teaching, 

they are still not well understood by students. The evidence based on experimental studies suggests 

that we can improve learning by integrating computer simulations on topics that students find 

conceptually difficult. To address this problem a computer simulation (“Weight and mass”) was 

designed, using the software Modellus, to improve students‟ learning of these two concepts and 

compared it with other teaching strategies. 

  In this sense, the present study aims to evalutate progresses in students‟ understanding about 

the concepts of weight and mass when using the computer simulation, alone or integrated in “Hands-

on” activities. Besides that, it was intended to point out some characteristics of the teachers‟ mediation 

when students use the computer simulation, that may promote students‟ learning about these two 

concepts.  

 The study followed the methodology of a quasi experimental investigation, envolving five 

Physics and Chemistry teachers and 216 students of 7th grade of basic school. Conceptual tests and 

semi structured interview were the main technics used, whose data was analysed through a 

quantitative and qualittive analysis.  

 From this analysis, the study reveals that: (i) using a computer simulation, carefully designed 

to address specific conceptual difficulties, will help the students understand the concepts of weight and 

mass; (ii) the features that are most likely to contribute to improve students‟ learning, about the 

concepts of weight and mass, are related to the balance between support and autonomy given by the 

teacher to the students during the use of the computer simulation, therefore empahsising the relevance 

of the mediating character´stics of the teaching process. 
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 Neste capítulo é feita a contextualização do estudo desenvolvido e delimitado o campo 

de intervenção através do quadro empírico e teórico que o suscitou.  

 Realça-se a ponte estabelecida entre a área da didática e a da utilização das novas 

tecnologias de informação e de comunicação (TIC).  

 Descreve-se o principal objetivo visado e são delineadas as questões de investigação a 

que se pretende dar resposta.  

 Salientam-se ainda os aspetos que atestam a pertinência do estudo.  

 Por fim, apresenta-se o plano de ação inerente a esta investigação e a forma como está 

organizada a tese. 
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1.1 Contextualização e relevância do estudo 

 O interesse pela problemática subjacente à presente investigação nasceu da análise de 

algumas dificuldades que os alunos do Ensino Básico têm revelado no âmbito da disciplina de 

Ciências Físico – Químicas, no 7º ano de escolaridade, e que constituem obstáculos à 

construção do seu conhecimento científico, particularmente sobre os conceitos de peso e de 

massa. 

 É no Ensino Básico que muitos dos conceitos fundamentais do âmbito das ciências são 

introduzidos, nomeadamente os conceitos de peso e de massa (Galvão, Neves, Freire, Lopes, 

Santos, Vilela, Oliveira, & Pereira, 2001; Galvão, Neves, Freire, & Pereira, 2001). Todavia, 

os resultados da investigação mostram que muitos alunos não compreendem os conceitos 

científicos abordados no âmbito dos temas Terra e Espaço (Libarkin, Anderson, Dahl, 

Beilfuss, & Boone, 2005). Alguns estudos mostraram que não só os alunos, mas também os 

professores estagiários (Trumper, 2001) apresentam concepções erradas sobre estes tópicos. 

Estas conceções são altamente resistentes à alteração através de intervenções tradicionais 

(Dahl, Anderson, & Libarkin, 2005). 

 A ideia de que os alunos desenvolvem conceções alternativas tem permanecido no 

centro de muitos estudos empíricos sobre a aprendizagem das ciências, durante os últimos 

vinte anos. Estes estudos mostram que os alunos não chegam à sala de aula “em branco”. Os 

alunos completam na sala de aula as suas ideias prévias, desenvolvendo conceções duradouras 

com poder explicativo. No entanto, essas conceções são inconsistentes com os conceitos 

científicos presentes no ensino da sala de aula (Liu, 2006). A investigação mostrou também 

que as conceções alternativas levam ainda os alunos a não compreender situações 

laboratoriais e demonstrações de sala de aula (Clement, 1982). 

  Os conceitos de peso e de massa são fundamentais, e também são dos conceitos 

menos compreendidos em Física pelos alunos, do Ensino Básico ao Ensino Universitário 

(Gönen, 2008). As dificuldades relacionadas com estes conceitos são reveladas por vários 

estudos neste campo (Galili, 2001; Philips, 1991; Sequeira & Leite, 1991; Tural, Akdeniz, & 

Alev, 2010). Depois dos conceitos de espaço (comprimento, área e volume) e de tempo, os 

conceitos de peso e de massa estão entre os conceitos físicos fundamentais, afetando assim o 

conhecimento e a compreensão física geral (Gönen, 2008).  

 Por outro lado, uma análise levada a cabo relativamente às provas finais nacionais 

(Testes Intermédios) da disciplina de Ciências Físico – Químicas, no Ensino Básico, revelou 



Capítulo 1 - Introdução 

 

4 

 

que em todas as provas realizadas existem itens associados aos conceitos de peso e de massa, 

sendo um dos pontos onde a maioria dos alunos não consegue responder de forma correta. 

 A evidência com base em estudos experimentais sugere que se pode melhorar a 

aprendizagem integrando simulações computacionais em tópicos que os alunos consideram 

concetualmente difíceis (Webb, 2005; Wofford, 2009).  

 De acordo com de Jong e van Joolingen (1998) uma simulação computacional é “um 

programa que contem um modelo de um sistema (natural ou artificial) ou de um processo”. O 

seu uso na sala de aula tem o potencial de gerar elevados resultados de aprendizagem de uma 

forma que anteriormente não era possível (Rutten, van Joolingen, & van der Veen, 2012). 

 As razões apontadas para a utilização de simulações computacionais por parte dos 

professores incluem: a redução de tempo, que lhes permite dedicar mais tempo aos alunos em 

vez de supervisionar o equipamento experimental; a facilidade com que se podem manipular 

as variáveis experimentais, permitindo formular e testar hipóteses; e providenciar formas para 

suportar a aprendizagem com diferentes representações, como diagramas e gráficos (Blake & 

Scanlon, 2007). 

 Do ponto de vista dos alunos, enquanto agentes ativos no seu processo de 

aprendizagem, as simulações computacionais podem promover práticas de questionamento 

autênticas que incluem a formulação de questões, o desenvolvimento de hipóteses, a recolha 

de dados e a revisão de conceitos (de Jong & van Joolingen, 1998). As simulações 

computacionais podem envolver os alunos na aprendizagem das Ciências Físicas, tendo em 

conta que estes podem manipular variáveis e observar as alterações como resultado dessa 

interação (Khan, 2011).  

 A maioria dos estudos publicados sobre o ensino e a aprendizagem das Ciências 

Físicas com simulações computacionais focam a sua atenção essencialmente no seguinte: 

aspetos tecnológicos, tais como design da interface, usabilidade e características da 

programação (Adams, Reid, LeMaster, McKagan, Perkins, Dubson, & Wieman, 2008a); 

aspetos motivacionais (Adams et al., 2008b); eficácia na aprendizagem, no paradigma da 

relação entre as simulações computacionais e os resultados da aprendizagem (Adams et al., 

2008b; Perkins, Adams, Dubson, Finkelstein, Reid, & Wieman, 2006).  
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 Apesar das elevadas expectativas para as simulações computacionais, alguns estudos 

mostram que não se pode garantir uma conclusão geral sobre a sua eficácia (Yaman, Nerdel, 

& Bayrhuber, 2008). 

 Comparativamente com o enorme corpo de literatura sobre o uso de simulações 

computacionais no ensino das ciências, pode dizer-se que tem sido realizada pouca 

investigação sobre a melhor forma de ensinar com esta tecnologia. A maioria dos estudos 

realizados centra-se na eficácia das simulações computacionais, sem abordar a influência do 

papel mediador do professor (Rutten et al., 2012). 

 Atendendo a todos os aspectos anteriormente mencionados, aponta-se a utilização das 

tecnologias de informação e de comunicação (TIC), concretamente de simulações 

computacionais, como uma possível contribuição para reduzir os problemas descritos, 

relativos às dificuldades que os alunos do Ensino Básico revelam na aprendizagem dos 

conceitos de peso e de massa. Por outro lado, o papel do professor na sala de aula, através da 

sua mediação, pode ser outro fator importante que afeta o uso das tecnologias pelos 

professores (Osborne & Dillan, 2010). 

Podem as simulações computacionais constituir um meio que induza e potencie 

aprendizagens efetivas nos alunos sobre os conceitos de peso e de massa? O papel da 

mediação do professor poderá contribuir para tornar o uso das simulações computacionais em 

sala de aula mais eficaz e, assim, promover a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de 

peso e de massa? De que modo? 

 No sentido de desenhar um estudo que permita vir a dar resposta a algumas das 

questões apresentadas, foi usado o modelo da situação formativa para o ensino das ciências e 

tecnologia (“Model of Formative Situation for Teaching Science and Technology” – MFS-

TST), proposto por Lopes, Cravino e Silva (2010a). 

  Apesar de, no capítulo seguinte, se proceder a uma explicação mais detalhada deste 

modelo, importa dar aqui destaque a um dos seus aspetos fulcrais: a articulação entre as 

tarefas que os alunos devem realizar e a mediação do professor, orientada pelos resultados de 

aprendizagem desejados. Segundo este modelo, a mediação do professor desempenha um 

papel crucial, e pode ajudar a planificar o ensino e a geri-lo em sala de aula. O tipo de tarefas, 

o tipo de mediação e a articulação entre eles determinam as características do processo de 

ensino e de aprendizagem, que vão condicionar os conhecimentos, competências e atitudes 

desenvolvidos nos alunos.  
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 O estudo pode vir a produzir conhecimentos relevantes sobre a forma como os 

professores medeiam a aprendizagem dos alunos usando simulações computacionais. Na ótica 

da utilização educativa das simulações computacionais, o estudo pode produzir sugestões para 

a optimização do potencial educativo das simulações computacionais. 

 A presente investigação pretende comparar três intervenções de ensino com vista a 

avaliar o impacto da simulação computacional “Peso e Massa” na aprendizagem dos 

conceitos de peso e de massa nos alunos do 7º ano de escolaridade. Nestas intervenções: os 

alunos realizam apenas atividades experimentais “Hands-on”; os alunos realizam atividades 

experimentais “Hands-on” com simulação computacional; os alunos utilizam apenas a 

simulação computacional.   

  

1.2 Objetivos e questões de investigação 

 Perante o enquadramento anteriormente exposto, foi finalidade deste estudo 

desenvolver uma simulação computacional (“Peso e Massa”) e avaliar os progressos na 

compreensão dos conceitos de peso e de massa, feitos por alunos do 7º ano de escolaridade, 

como resultado de um ensino mediado pelo professor, usando a simulação computacional. 

 As questões de investigação formuladas foram as seguintes: 

 - As simulações computacionais combinadas com atividades experimentais “Hands-

on” são mais eficazes na promoção da aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e 

de massa, do que as simulações ou as atividades “Hands-on” sozinhas? 

 - Que características da mediação do professor podem melhorar a aprendizagem dos 

alunos sobre os conceitos de peso e de massa, quando estes usam simulações computacionais? 

 

1.3 Plano de ação 

A investigação desenvolveu-se de acordo com o plano de ação que começa com a fase 

preparatória do estudo e o período de recolha de dados. 

A fim de investigar as questões de partida, planearam-se duas intervenções, junto de 

alunos do 7º ano de escolaridade, a propósito dos conceitos de peso e de massa. Durante a 

fase preparatória (1ª intervenção), e como o nome indica, foram criadas as condições que 
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viabilizassem a implementação do estudo (2ª intervenção). Estas passaram pelas seguintes 

tarefas: 

- Conceção e desenvolvimento dos guiões das atividades experimentais; 

- Conceção e desenvolvimento da simulação computacional usada; 

- Desenvolvimento e validação dos materiais de fontes de dados (testes); 

- Implementação do estudo piloto (ano letivo 2009/2010) pela professora/ 

investigadora; 

- Análise dos dados recolhidos com base nos testes administrados aos alunos; 

- Reformulação e validação dos guiões das atividades experimentais e dos testes; 

- Estabelecimento de contactos institucionais para pedir a colaboração de outros 

professores na implementação do estudo no ano letivo 2010/2011 (2ª intervenção). 

 Verificaram-se dois momentos distintos na recolha de dados – aquele que decorreu na 

fase preparatória do estudo (estudo piloto), e que permitiu proceder às reformulações referidas 

anteriormente; e um outro momento que se concretizou durante a 2ª intervenção. Os dados 

recolhidos na 2ª intervenção, que corresponde à implementação do estudo propriamente dito, 

apenas serão apresentados e analisados no capítulo 4 desta tese.  

 

1.4 Organização da tese 

Esta tese está organizada por capítulos, que se subdividem em secções. 

O primeiro capítulo, no qual se integra esta secção, teve como objetivo fornecer uma 

panorâmica genérica sobre a problemática em estudo. Para isso explicam-se as origens e são 

partilhadas as motivações que levaram a refletir sobre a temática em investigação; são focados 

alguns aspetos relativos ao estado da arte das diferentes áreas que o estudo interceta e destaca-

se a sua pertinência; e ainda, apresentam-se os objetivos e as questões de investigação e o 

plano de trabalho que assistiu esta investigação. 

No segundo capítulo, dá-se especial ênfase aos pressupostos teóricos que sustentaram 

a investigação e orientaram a análise dos dados e a interpretação dos resultados. 

 No terceiro capítulo são detalhados os aspetos referentes às questões metodológicas 

seguidas no estudo. 
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Os quarto e quinto capítulos dedicam-se, respetivamente, à análise e discussão dos 

resultados obtidos e às conclusões obtidas no estudo. 

Esta tese inclui ainda uma lista de anexos (e os anexos respetivos), as listas de quadros 

e de figuras incluídos no corpo do texto, bem como as referências que orientaram esta 

investigação. 

 A redação do presente documento respeitou o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (Houaiss & Villar, 2002) e as referências bibliográficas seguiram, o mais 

aproximadamente possível, o formato pré-estabelecido pelo programa EndNote
1
 para as 

Ciências Sociais, em concordância com as normas da American Psicological Association 

(APA
2
). 

                                                      
1
 EndNote 9.0.1 for Windows – URL: http://www.endnote.com 

2
 URL: http://www.apa.org. Os estilos estipulados podem ser encontrados através da subscrição no URL: 

http://www.apastyle.org/ 
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 O objetivo deste capítulo é dar ênfase aos pressupostos teóricos que sustentaram a 

investigação e orientaram a análise dos dados e a interpretação dos resultados.  

 Assim, após um enquadramento do uso das tecnologias de informação e de 

comunicação na aprendizagem das Fiências Físicas, salienta-se o papel mediador do professor 

e enfatiza-se a mediação do professor quando os alunos usam simulações computacionais. 
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2.1 Introdução 

 A aprendizagem das Ciências Físicas é muitas vezes considerada, por professores e 

alunos, uma tarefa difícil, sendo conhecidas as dificuldades que muitos alunos apresentam na 

compreensão dos fenómenos físicos, traduzidas, por exemplo, no elevado número de 

reprovações nas disciplinas desta área (Jimoyiannis & Komis, 2001). 

 Uma das características que torna a aprendizagem das Ciências Físicas particularmente 

difícil é o facto de lidar com fenómenos complexos que envolvem conceitos abstratos e, em 

larga medida, contra-intuitivos (Hennessy, Wishart, Whitelock, Deaney, Brawn, Velle, 

McFarlane, Ruthven, & Winterbottom, 2007a; Tsai & Landau, 2008).  

 Entre as razões do insucesso na aprendizagem das Ciências Físicas são em geral 

apontados, aos professores, os métodos de ensino desajustados das teorias de aprendizagem 

mais recentes e, aos alunos, a existência de conceções prévias relacionadas com o senso 

comum e não com a lógica científica (Fiolhais & Trindade, 2003; Redish, 2002).  

 A aprendizagem pelos alunos dos conceitos de peso e de massa tem suscitado interesse 

nos investigadores ao longo de várias décadas. A maioria destes estudos tem sido descritiva, e 

tem como principal objetivo catalogar as conceções alternativas dos alunos (Galili, 2001; 

Philips, 1991; Sequeira & Leite, 1991; Tural et al., 2010). Os alunos possuem um sistema de 

crenças e intuições sobre os fenómenos físicos que deriva essencialmente da sua experiência 

diária e é, normalmente, incompatível com as teorias e o conhecimento científico. Os métodos 

tradicionais de ensino têm-se mostrado ineficientes, não lidando da melhor forma com as 

concepções alternativas dos alunos (Sutherland, 2004; Zacharia, 2007). Mullet e Gervais 

(1990) mostraram que os conceitos de peso e de massa são ambos compreendidos como um 

só conceito, o de peso, enquanto a expressão “quantidade de matéria” é claramente 

relacionada com o conceito de massa. 

 O papel dos conceitos e as suas relações são centrais no ensino das ciências (Arons, 

1990; Hobson, 2003). Apesar dos conceitos de peso e de massa serem considerados centrais 

no ensino da Física, estes continuam a não ser bem compreendidos pelos alunos, surgindo a 

necessidade da utilização de definições consistentes (Hecht, 2006, 2011; Morrison, 1999).  

 É neste contexto, e no âmbito do presente estudo, que se pretende contribuir para o 

esclarecimento do ensino das definições dos conceitos de peso e de massa a alunos do terceiro 

ciclo do Ensino Básico. 
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 O conceito de massa teve inúmeras alterações ao longo da história, e ainda hoje há 

quem pense que não existe uma boa definição para o conceito de massa (Hecht, 2006, 2011).  

 Tradicionalmente, tem havido três formas de definir massa: (1) como a quantidade de 

matéria, (2) como a medida da inércia de um corpo, isto é, a grandeza que mede a oposição a 

alterações do estado de movimento ou de repouso de um corpo (massa inercial: F=ma), e (3) 

como a propriedade intrínseca do corpo cuja grandeza é proporcional à força com que ele é 

atraído gravitacionalmente para outro corpo (massa gravitacional: F=GMm/r
2
).  

 A primeira abordagem surge na Idade Média e das divagações metafísicas da época 

(Jammer, 1997). Em geral, quando a quantidade de matéria é enunciada como definição de 

massa, esta refere-se àquilo que constitui o corpo.  

 A segunda definição está relacionada com a segunda lei de Newton: F = ma (Hecht, 

2011). Esta definição baseia-se na ideia de inércia – a massa de um objeto é a medida da sua 

inércia, ou seja, a medida da sua resistência a alterar o movimento (massa inercial).  

 A massa inercial é uma medida da maior ou menor dificuldade para alterar o estado de 

movimento de translação de um corpo, através da atuação de uma força externa. Assim, o 

valor da massa inercial é calculado pela razão constante F/a, entre a intensidade da força 

aplicada, F, e o valor da aceleração a adquirida pelo corpo. A massa inercial pode ser medida, 

sujeitando o corpo à atuação de forças de valor conhecido e medindo as correspondentes 

acelerações. 

 A terceira abordagem, que deriva da lei da gravitação, tem como base a expressão      

F = GmM/r
2
, e considera que a massa é o que origina a interação gravitacional (massa 

gravitacional).  

 A massa gravitacional traduz a intensidade da interação do corpo com um campo 

gravitacional. Mede-se tradicionalmente com uma balança de pratos iguais: “dois corpos terão 

igual massa se, colocados numa balança perfeita de dois pratos, no vácuo, se equilibrarem 

mutuamente” (Carvalho, Sousa, Paiva, & Ferreira, 2012). Assim, por este método, comparam-

se as massas de dois corpos, através de uma comparação dos seus pesos.  

 No âmbito da Física abordada no Ensino Secundário, consideram-se as duas definições 

operacionais de massa (Carvalho et al., 2012): massa inercial e massa gravitacional. No 

entanto, ao nível do Ensino Básico, e no âmbito deste estudo, considera-se a seguinte 

definição de massa:  
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“A massa de um corpo corresponde à quantidade de matéria que constitui esse corpo.” 

 De acordo com Jameson (2006), o conceito de massa pode ser definido como “a 

quantidade de matéria que constitui um objeto”, e é suficiente para os alunos do 7º ano de 

escolaridade saberem que a massa de um objeto depende daquilo que é feito o objeto e de 

quanto, e não depende do lugar onde se encontra ou das condições a que está sujeito. 

 O conceito de peso, tal como o conceito de massa, é um dos conceitos fundamentais 

em Física.  

 Carvalho et al. (2012) alertam para o facto de a definição de peso estar historicamente 

rodeada de inconsistências e ambiguidades, que ainda hoje se refletem em muitos manuais e 

textos científicos. 

 Na literatura apresentam-se duas definições de peso (Galili, 1993, 2001; Galili e 

Lehavi, 2003, 2006; Tural et al., 2010): (1) Definição gravitacional, que identifica o peso de 

um corpo com a força gravitacional exercida sobre esse corpo; (2) Definição operacional, que 

associa o peso de um corpo a uma força de contacto (Quadro 2.1 – adaptado de Galili, 1995).  

 

 

Quadro 2.1 – Definições de peso. 
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Todos os pontos de vista relacionados com cada uma das definições de peso 

apresentam alguns pontos fracos (Galili, 1995; Üstün & Erylmaz, 2009). No entanto, no 

âmbito do presente estudo, e ao nível do Ensino Básico, considera-se a seguinte definição de 

peso:  

“O peso de um corpo é a força de atracão gravitacional exercida sobre qualquer corpo que 

se encontre nas proximidades de um planeta ou de outro objeto astronómico com grande 

massa.” 

 Apesar de os conceitos de peso e de massa serem lecionados pela primeira vez no 

sétimo ano de escolaridade, os alunos já tiveram oportunidade de ouvir falar destes conceitos 

no seu quotidiano ou nos primeiros ciclos do Ensino Básico. No entanto, a forma como estes 

termos são usados na linguagem do dia a dia não é, na maioria das vezes, a mais correta e os 

professores do Ensino Básico (1º e 2º ciclos) muitas vezes não têm o cuidado necessário na 

linguagem que utilizam quando se referem a estes dois conceitos, podendo até reforçar os 

significados alternativos que os alunos atribuam aos conceitos de peso e de massa. 

 Tanto quanto foi possível verificar não há muitos estudos centrados nos efeitos de 

estratégias de ensino na compreensão dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa.  

 Com estas limitações em mente, a presente investigação pretende comparar três tipos 

de intervenções de ensino com vista a avaliar o impacto do uso de uma simulação 

computacional na aprendizagem dos conceitos de peso e de massa nos alunos do 7º ano de 

escolaridade.  

 Nestas intervenções: os alunos realizam apenas atividades experimentais “Hands-on”; 

os alunos realizam atividades experimentais “Hands-on” com a simulação computacional; os 

alunos utilizam apenas a simulação computacional.   

 Assim, o objetivo deste estudo é implementar a simulação computacional “Peso e 

Massa” na sala de aula e avaliar os progressos na compreensão dos conceitos de peso e de 

massa, feitos por alunos do 7º ano de escolaridade, como resultado de um ensino mediado 

pelo professor. 
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2.2 As simulações computacionais na aprendizagem das Ciências Físicas 

 As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem mediar as interações 

entre as pessoas e entre as pessoas e os meios físicos e virtuais. A informação científica está 

disponível na Web e qualquer aluno pode ter acesso a ela. Assim, o papel do professor e do 

aluno pode ser transformado – mas o que é que a investigação tem a dizer sobre o progresso 

que se está a efetuar com a aprendizagem mediada pela tecnologia (Osborne & Dillon, 2010)?  

 A investigação sobre o uso da tecnologia na educação expandiu-se e diversificou-se à 

medida que as tecnologias se desenvolveram, e estas mudanças rápidas na tecnologia tornam 

a investigação difícil, complexa e desafiante (Hennessy, Deaney, & Ruthven, 2005; Ma & 

Nickerson, 2006; La Velle, Wishart, McFarlane, Brawn, & John, 2007; Osborne & Dillon, 

2010).  

 As TIC podem ser ferramentas pedagógicas poderosas, não só como fontes de 

informação, mas promovendo contextos de interação no processo de ensino e de 

aprendizagem das Ciências Físicas (Sutherland, 2004).  

 O acesso às TIC nas escolas trouxe enormes desafios para o ensino e a aprendizagem 

das ciências. O uso destas tecnologias desenvolveu um novo campo de investigação na 

educação em Física, na medida em que alterou radicalmente a forma como o ensino das 

Ciências Físicas é entendido e implementado (Jimoyiannis & Komis, 2001).  

 O uso das TIC pode ajudar a melhorar a aprendizagem dos alunos, nomeadamente 

através do desenvolvimento de competências que incluem a análise, o pensamento crítico e a 

descoberta científica. No entanto, a mera presença dos computadores na sala de aula não 

assegura o seu uso efetivo (Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin, & Means, 2000; Steinberg, 

2000; Ma & Nickerson, 2006; La Velle et al., 2007). 

 Atualmente, o panorama da investigação sobre a utilização das TIC no Ensino Básico 

em geral, ou mesmo no caso específico do ensino das ciências é vasto, destacando-se estudos 

sobre o recurso a simulações computacionais. A frequência com que tais estudos vão surgindo 

reflete a pertinência da temática e a importância que esta tem vindo a assumir no seio da 

comunidade de investigadores preocupados com o assunto. 

 De acordo com La Velle et al. (2007), na educação em ciência a construção do 

conhecimento requer que os alunos tomem decisões a partir de um conjunto de opções em vez 

de serem recetores passivos da interpretação de outros – o aluno deve ser envolvido no seu 
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processo de aprendizagem. Uma das características que define uma simulação computacional 

é a necessidade de o utilizador tomar decisões com vista a atingir um determinado objetivo. 

 As simulações computacionais tornaram-se cada vez mais poderosas e disponíveis 

para os professores nas últimas três décadas (Trundle & Bell, 2010).  

 As simulações computacionais são desenhadas para facilitar o ensino e a 

aprendizagem através da visualização e da interação com modelos dinâmicos dos fenómenos 

naturais (de Jong & van Joolingen, 1998; McKagan, Perkins, Dubson, Reid, LeMaster, & 

Wieman, 2008; Perkins et al., 2006; Wieman et al., 2008), e são uma nova forma de transmitir 

conceitos científicos e envolver os alunos em atividades educacionais. Oferecem 

representações idealizadas, dinâmicas e visuais de fenómenos e experiências físicas, que 

seriam perigosos, dispendiosos ou não realizáveis num laboratório escolar. Libertam os 

alunos de processos manuais laboriosos, facilitando a produção de trabalho e permitindo que 

professor e alunos se concentrem nos assuntos pertinentes (Hennessy et al., 2007a).  

 Uma vez que as simulações são versões simplificadas do mundo natural, elas podem 

focar a atenção dos alunos mais diretamente num determinado fenómeno (de Jong & van 

Joolingen, 1998; Perkins et al., 2006; Wieman, Perkins, & Adams, 2008). Adicionalmente, as 

simulações computacionais podem permitir que os alunos visualizem objetos e processos que 

normalmente estão para além do seu controlo no mundo natural (de Jong, Linn, & Zacharia, 

2013).  

 Comparativamente aos manuais e às aulas mais expositivas, um ambiente de 

aprendizagem com simulações computacionais tem a vantagem de os alunos poderem 

explorar sistematicamente situações hipotéticas, interagir com uma versão simplificada de um 

processo ou sistema, alterar a escala de tempo de acontecimentos, e realizar tarefas e resolver 

problemas num ambiente realístico sem stress (Rutten et al., 2012). 

 De acordo com Psycharis (2011), as simulações computacionais eficazes são 

construídas com base em modelos matemáticos de forma a representar adequadamente o 

fenómeno ou processo a ser estudado, e uma simulação computacional bem elaborada pode 

envolver os alunos em interação, ajudando-os a prever os resultados de determinadas ações, a 

compreender por que motivo determinadas eventos ocorrem, a explorar os efeitos de 

modificar conclusões preliminares, a avaliar ideias, a obter conhecimento, e a estimular o 

pensamento crítico. 
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 As simulações computacionais usadas no ensino das Ciências Físicas são programas 

computacionais que têm implícito um modelo do comportamento de um sistema físico, 

permitindo que os alunos explorem representações gráficas. Ao usar simulações 

computacionais, os alunos podem interagir com o sistema: alterar valores de variáveis ou 

parâmetros e observar as alterações nos resultados obtidos. Devido à enorme flexibilidade e 

velocidade dos computadores, os alunos podem realizar muitas simulações num pequeno 

intervalo de tempo (Concari, Giorgi, Cámara, & Giacosa, 2006). 

 Uma boa simulação computacional pode contribuir para solucionar algumas questões 

no ensino das Ciências Físicas, na medida em que estabelece a ponte entre os saberes 

disponíveis dos alunos e a aprendizagem de novos conceitos físicos, ajudando os alunos a 

desenvolver conhecimento científico através de uma reformulação ativa das suas conceções 

alternativas. Para tal, a simulação computacional deve encorajar os alunos e guiar o seu 

processo de descoberta, através de um ambiente de aprendizagem apelativo, onde os alunos 

possam ter oportunidade para (Jimoyiannis & Komis, 2001): 

- Desenvolver a sua compreensão sobre os fenómenos e as leis físicas, através de um 

processo de formulação de hipóteses e testes de ideias; 

- Isolar e manipular parâmetros e, desta forma, ajudá-los a desenvolver uma 

compreensão das relações entre conceitos físicos, variáveis e fenómenos; 

- Usar uma variedade de representações (figuras, gráficos, animações, vetores e dados 

numéricos), que são úteis para perceber os conceitos, relações e processos subjacentes; 

- Expressar as suas representações e modelos mentais sobre o mundo físico; 

- Investigar fenómenos de difícil experimentação na sala de aula, ou no laboratório, 

porque são extremamente complexos, tecnicamente difíceis ou perigosos, dispendiosos, e 

realizáveis em períodos de tempo muito grandes ou demasiado pequenos. 

 O facto de ser possível aceder com facilidade a uma enorme variedade de simulações 

computacionais, providencia uma excepcional flexibilidade na sua utilização educacional, 

podendo ser integradas na aula, usadas pelos alunos na realização de trabalho de casa 

envolvendo simulações, ou usadas como um recurso informal. 

A grande gama de simulações possíveis, e as formas de as usar, levantam questões 

sobre a sua eficiência educacional (Wiemen et al., 2008): Que características de uma 
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simulação computacional é que a tornam mais ou menos efetiva? De que forma devem ser 

usadas as simulações computacionais para maximizar a sua eficiência educacional? 

 Estas questões estão intimamente ligadas. Quando mal utilizada, uma excelente 

simulação computacional pode tornar-se pouco efetiva, bem como uma excelente atividade 

que utiliza uma simulação computacional menos boa. Quando as simulações computacionais 

são projetadas e usadas tendo em conta princípios de aprendizagem bem estabelecidos, podem 

ser altamente efetivas mas se, pelo contrário, o seu projeto ou uso se afasta desses princípios, 

as simulações computacionais podem ter pouco valor educacional ou até serem prejudiciais à 

aprendizagem (Mikropoulos & Natsis, 2011). 

 Vários estudos mostraram a eficiência das simulações computacionais na 

aprendizagem dos alunos. Um grande número destes estudos focou-se na aquisição de 

conhecimento de conteúdos específicos (Trey & Khan, 2008; Huppert, Lomask, & 

Lazarowitz, 2002). Alguns investigadores registaram também o sucesso das simulações 

computacionais no desenvolvimento de competências de questionamento e argumentação 

(Dori & Barak, 2001; Chang, Chen, Liu, & Sung, 2008).  

 Outras investigações referiram resultados menos impressionantes na utilização de 

simulações computacionais no ensino das ciências. Algumas delas não encontraram vantagem 

no uso de simulações computacionais em relação aos métodos tradicionais (Winn, Stahr, 

Sarason, Fruland, Oppenheimer, & Lee, 2006). Outras investigações mostraram também que 

o uso das simulações computacionais era menos eficaz que a instrução tradicional e 

estratégias laboratoriais “Hands-on” (Marshall & Young, 2006). Mesmo quando os ganhos de 

aprendizagem efectuados pelos alunos foram demonstrados através do uso das tecnologias 

como as simulações computacionais, alguns afirmam que tal deve ser atribuído a métodos de 

ensino eficazes e efeitos dos professores (Clark, 1994). 

 Também Abdulwahed e Nagy (2011) propuseram que as simulações computacionais 

podem ser mais eficazes quando são integradas com atividades experimentais “Hands-on”. 

Assim, apesar das elevadas expectativas para as simulações computacionais, não se 

pode garantir uma conclusão geral sobre a sua eficácia (Yaman et al., 2008).  

 A mera presença da tecnologia não assegura por si só a promoção do ensino e da 

aprendizagem. A implementação da tecnologia requer alterações profundas no papel dos 
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professores e dos alunos e nas estratégias de ensino. A resistência a essas alterações não 

promove uma integração efetiva da tecnologia na sala de aula (Koc, 2013). 

O aumento da integração dos computadores na sala de aula está associado à ideia de 

que o maior acesso pode melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos. No entanto, a 

investigação sobre o impacto que o uso da tecnologia tem nos resultados de aprendizagem dos 

alunos é inconclusiva (Gibson, Stringer, Cotton, Simoni, O‟Neal, & Moroney, 2014).  

Alguns estudos mostram que dar apenas acesso aos computadores não é suficiente 

para a integração destas tecnologias na sala de aula ou para aumentar o envolvimento dos 

alunos (Warschauer, Cotten, & Ames, 2011; Weston & Bain, 2010).  

 É importante ter em conta que, apesar do potencial das simulações computacionais 

para reduzir a complexidade, as experiências de aprendizagem baseadas em simulações 

computacionais devem ser cuidadosamente apoiadas através de um conhecimento de fundo e 

de uma ajuda durante a formulação de hipóteses, experimentação e interpretação dos dados 

(Chang et al., 2008).  

 Claramente, a eficácia das simulações computacionais está intimamente ligada à 

pedagogia através da qual são implementadas (Osborne & Dillon, 2010). O não ter em conta a 

pedagogia no uso da tecnologia pode explicar alguns dos resultados negativos obtidos 

(Marshall & Young, 2006; Waight & Adb-El-Khalick, 2007).  

 Estudos recentes sugerem que a tecnologia ainda não tem sido efetivamente usada para 

facilitar aprendizagens significativas nas escolas (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). A 

integração da tecnologia tem sido identificada como um processo complexo que é afetado por 

fatores individuais, contextuais e técnicos (Inan & Lowther, 2010; Levin & Wadmany, 2008). 

Apesar de alguns deles terem desaparecido à medida que tem melhorado o acesso à tecnologia 

nas escolas e as competências relevantes dos professores, os sistemas de crenças dos 

professores continuam a manter-se como a barreira na integração efetiva da tecnologia 

(Ertmer, 2005).  

 As crenças e as atitudes dos professores sobre o uso da tecnologia na sala de aula 

desempenham um papel crucial na forma como os professores integram os computadores na 

sala de aula, e providenciam oportunidades para envolver os alunos no uso da tecnologia, com 

vista a alcançar determinados resultados de aprendizagem (Hermans, Van Braak, & Van Keer, 

2008; Inan & Lowther, 2010; Lowther, Ross, & Morrison, 2003; Sclater, Sicoly, Abrami, & 
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Wade, 2006). Pode dizer-se, por isso, que as crenças e atitudes dos professores são 

consideradas elementos chave para a integração dos computadores na sala de aula e para o 

envolvimento dos alunos (Gibson et al., 2014). As crenças dos professores nem sempre 

refletem as suas práticas na sala de aula (Mama & Hennessy, 2013). Por exemplo, mesmo 

quando os professores têm noções positivas sobre as tecnologias, a integração das tecnologias 

é muitas vezes limitada a pequenas adições às práticas de ensino tradicionais (Gillen, 

Staarman, Littleton, Mercer, & Twiner, 2007; Hennessy, Deaney, Ruthven, & Winterbottom, 

2007b; Webb & Cox, 2004). 

 Para que as simulações computacionais sejam integradas com sucesso na sala de aula, 

os professores têm de ter conhecimento e adquirir as competências necessárias para as 

implementar (Osborne & Dillon, 2010). Sem essas competências, por parte do professor, 

poderá perder-se todo o potencial das simulações computacionais. Estas poderão ser usadas 

na sala de aula apenas como experiências demonstrativas, ou completamente controladas pelo 

professor (Lindgren & Schwartz, 2009).  

Apenas providenciar o acesso aos computadores ou ao software sem uma atenção 

cuidada ao apoio dado à aprendizagem e aos modelos de ensino parece não resultar nos 

ganhos de aprendizagem desejados. Assim, o impacto da utilização de simulações 

computacionais depende das características do programa, mas também da forma como é 

usado na sala de aula (Steinberg, 2000). Esta constatação conduziu alguns a desenvolver 

suportes de aprendizagem específicos para usos instrucionais das simulações computacionais 

(Chang et al., 2008; Njoo & de Long, 1993; Yaman et al., 2008). 

 Tal como antes foi referido, atualmente os professores de ciências podem selecionar 

de entre uma vasta gama de simulações computacionais disponíveis, por exemplo através da 

internet. No entanto, tanto quanto se sabe, não existem simulações em português disponíveis 

na internet, sobre os conceitos de peso e de massa. Assim, para poder realizar este estudo foi 

construída a simulação computacional “Peso e Massa”, com base no software Modellus. Este 

software, para além de ser distribuído gratuitamente na internet
1
, permite visualizar múltiplas 

representações simultaneamente, isto é, o utilizador pode criar, ver e interagir com 

representações analíticas e representações gráficas de objetos matemáticos (Teodoro, 1998; 

Araujo, Veit, & Moreira, 2008).  

 

                                                      
1
Ver página da internet em http://modellus.fct.unl.pt/ 
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2.3 O Papel mediador do professor 

 O professor desempenha um papel crucial, na seleção dos recursos apropriados, na 

estruturação e sequência das atividades de aprendizagem, na adaptação às necessidades 

particulares dos alunos e na orientação dada aos alunos na sua experimentação, formulação de 

hipóteses e previsões, e reflexão crítica sobre os resultados, ajudando os alunos a deixarem de 

ver meramente o mundo físico e a conhecerem o mundo físico como cientistas (Hennessy et 

al., 2007a). 

 A importância do papel da mediação do professor está bem estabelecida na literatura 

sobre educação em ciências (Hennessy et al., 2005; Lopes, Cravino, Branco, Saraiva, & Silva, 

2008a; Reiser, 2004; van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010; Vigotsky, 1962). No entanto, 

comparativamente pouca investigação tem sido realizada sobre a pedagogia do professor 

quando trabalha com simulações computacionais (Rutten et al., 2012; Khan, 2011).  

 Recentemente, foram desenvolvidos estudos sobre a mediação do professor, tentando 

compreender as dimensões mais importantes da sua mediação e o que pode ser feito para 

melhorar a sua qualidade com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos (Lopes, 

Silva, Cravino, Costa, Marques, & Campos, 2008b). 

 

2.3.1 O que é a mediação do professor? 

 Lopes, Silva, Cravino, Viegas, Cunha, Saraiva, Branco, Silva, & Santos (2010b) 

tentaram definir mediação do professor como as ações e as linguagens (naturais e outras) do 

professor construídas e postas em prática como resposta sistemática aos desafios de 

aprendizagem dos alunos nos seus percursos para atingir os resultados de aprendizagem 

(capacidades, valores, atitudes, conhecimentos e competências) pretendidos por um 

determinado currículo. 

 Segundo esta definição, a mediação do professor é uma perspetiva (entre várias) sobre 

a prática de ensino: aquela que está centrada no esforço do professor para promover a 

aprendizagem dos alunos de acordo com os desafios que cada aluno vivencia e os percursos 

de aprendizagem efetuados. 

 Em qualquer sistema educativo a figura do professor é central qualquer que seja o 

modelo genérico adotado, centrado no aluno ou no professor. Por isso, estudar a mediação do 
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professor não significa a adoção de um modelo de ensino ou de uma teoria de aprendizagem 

(Lopes et al., 2010b).  

 Assim, o que se pretende com esta investigação é estudar as condições, assim como as 

intenções do professor, para as quais o ensino e a aprendizagem são ou não eficazes 

(conduzem ou não aos resultados de aprendizagem pretendidos). 

 Lopes et al. (2010a) desenvolveram um modelo teórico que permite identificar a 

eficácia de um determinado método de ensino, para atingir determinados resultados de 

aprendizagem – “Model of Formative Situation for Teaching Science and Technology (MFS-

TST)”. Os principais objetivos deste modelo são fornecer a base para as decisões dos 

professores com vista a uma melhor qualidade no ensino (nas fases de planeamento, execução 

e avaliação do seu ensino) e ser uma perspectiva teórica da educação em ciências e 

tecnologia, suficientemente poderosa para fazer crescer investigação relevante para a 

comunidade investigadora e para a prática profissional dos professores. 

 Com este modelo foram identificadas duas entidades fundamentais e permanentes em 

qualquer sistema educativo e modelo de ensino: as tarefas que os alunos devem realizar; e a 

mediação do professor, orientada pelos resultados de aprendizagem desejados. O tipo de 

tarefas, o tipo de mediação (do professor) e a articulação entre eles determina as 

características do processo de ensino e de aprendizagem, que vão condicionar os 

conhecimentos, competências e atitudes desenvolvidos nos alunos (Lopes et al., 2010a).  

 Assim, este modelo assume que a mediação do professor desempenha um papel 

crucial, e pode ajudar a planificar o ensino e a geri-lo em sala de aula. Lopes et al. (2010a) 

dão ênfase ao facto de o papel mediador do professor não se restringir apenas ao que acontece 

na sala de aula: tem componentes associadas ao planeamento, que muitas vezes são tidas em 

conta de forma insuficiente na prática profissional e na investigação. 

 O modelo MFS-TST apresentado por Lopes et al. (2010a) considera que a mediação 

do professor tem duas dinâmicas fundamentais (interação com o objeto epistémico e interação 

com o outro) e seis componentes fundamentais (mediadores, o outro, objetos epistémicos, 

percurso de aprendizagem, tarefa/desafio de aprendizagem e os resultados da aprendizagem). 

A articulação entre dinâmicas e componentes pode ser analisada através de dez dimensões de 

análise, que são descritas mais à frente, sempre com base nas definições apresentadas por 

Lopes et al. (2010b). 
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Práticas epistémicas dos alunos 

- Contextos 

- Tarefas + articulação das tarefas 

(recursos adequados) 

- Informação 

- Mediadores  

(ferramentas adequadas) 

2.3.1.1 Dinâmicas da mediação do professor na aprendizagem dos alunos 

 A mediação do professor na aprendizagem dos alunos pode ser encarada segundo duas 

perspectivas fundamentais: aprendizagem auto-regulada e aprendizagem mediada. 

 A – Aprendizagem auto-regulada: é a dinâmica de interação com o objeto 

epistémico através de mediadores manipuláveis, num certo ambiente. A mediação do 

professor, nesta dinâmica, pode ser acompanhada pela apresentação do professor dos objetos 

epistémicos, das tarefas, da sequência das tarefas, dos mediadores manipuláveis (descritos 

mais adiante) e do ambiente de aprendizagem, de acordo com os resultados de aprendizagem 

pretendidos. Esta dinâmica centra-se na interação entre o aprendiz, como um sujeito 

epistémico, e o objeto epistémico, através de mediadores. O papel do professor nesta 

dinâmica é importante para (ver figura 2.1, adaptada de Lopes et al., 2010b): 

 - selecionar e apresentar o objeto epistémico (nomeadamente através de contextos e 

tarefas e da articulação de tarefas); 

 - dar aos alunos os meios (informação ou forma de lhe aceder, e mediadores e a forma 

como se trabalha com eles)  que lhes permitam interagir com o objeto epistémico; 

 - dar aos alunos o estatuto de sujeito epistémico e induzir, corrigir e melhorar as 

práticas epistémicas dos alunos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Papel do professor na Dinâmica de interação com o objeto epistémico (Lopes et al., 2010b).  

  

 Assim, a dinâmica de interação com o objeto epistémico é mediada pelo professor, 

tendo em conta as suas ações e discurso, para promover essa interação. Esta dinâmica pode 

ser estudada considerando:  

 - a dinâmica que resulta daquilo que o professor faz, para que os alunos tenham 

ferramentas (informação e mediadores) para interagir com o objeto epistémico e para que os 

alunos melhorem as suas práticas epistémicas; 

Professor 

Objeto Epistémico Aluno 
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Discurso, Avaliação, Argumentação  

na sala de aula 

Ajuda e autoridade dada 

Envolvimento disciplinar produtivo 

Percurso de aprendizagem 

Idem 

 - a dinâmica que resulta daquilo que o professor faz, para apresentar o objeto 

epistémico tornando essa apresentação acessível aos alunos (contextos, tarefas e sequência na 

articulação das tarefas) através das práticas epistémicas dos alunos. 

 - a dinâmica da ação do professor para induzir, corrigir e melhorar as práticas 

epistémicas dos alunos. 

  

 B – Aprendizagem mediada: é a dinâmica de interação com o “outro” através de 

mediadores numa certa comunidade com determinadas regras, organização de trabalho e visão 

da realidade. A medição do professor, nesta dinâmica, pode ser acompanhada pela ação e 

discurso do professor permitindo aos alunos a interiorização do discurso, dos argumentos, das 

ações, através de mediadores simbólicos após a construção social adequada. Esta dinâmica 

centra-se na interação entre o aprendiz e o outro (professor, treinador, colaborador ou outro 

colega). O papel do professor nesta dinâmica é importante para (ver figura 2.2, adaptada de 

Lopes et al., 2010b): 

 - dar apoio e ajudar no trabalho do alunos, dando-lhes autoridade para que se assumam 

eles próprios como sujeitos, tendo em conta os recursos disponíveis; 

 - interagir com os alunos através do discurso, da avaliação e da argumentação, na sala 

de aula, tendo como referência os resultados de aprendizagem e o percurso de aprendizagem; 

 - regular as interações entre os alunos através do discurso, da avaliação e da 

argumentação, tendo como referência os resultados de aprendizagem e o percurso de 

aprendizagem; 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Papel do professor na Dinâmica de interação com o “outro” (Lopes et al., 2010b). 

 

O outro 

(Professor) 

O outro 

(alunos) 

Aluno 
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 Esta dinâmica pode ser estudada considerando:  

 - a dinâmica que resulta daquilo que o professor faz para dar ajuda e autoridade aos 

alunos e entre alunos; 

 - a dinâmica que resulta daquilo que os alunos aprendem e a forma como estão 

envolvidos na disciplina (e a forma como o professor promove e corrige o envolvimento dos 

alunos); 

 - como é que o discurso, a avaliação e argumentação na sala de aula, entre o professor 

e os aluno e entre os alunos, influencia o percurso de aprendizagem dos alunos. 

 

2.3.1.2 Componentes da mediação do professor na aprendizagem dos alunos 

 A mediação do professor na aprendizagem dos alunos apresenta seis componentes 

fundamentais que se encontram interrelacionados, cada qual com um papel importante (Lopes 

et al., 2010b): mediadores; o objeto epistémico; o outro; a tarefa/desafio de aprendizagem; 

os resultados da aprendizagem; e o percurso de aprendizagem.  

 i) Mediadores – são artefactos e/ou símbolos, qualquer que seja o suporte ou grau de 

abstração, com os quais os alunos podem interagir. Na perspetiva da aprendizagem mediada 

da mediação do professor, os mediadores são ferramentas psicológicas como símbolos, ou 

mais genericamente o discurso que pode ser interiorizado após uma construção social 

(Reveles, Kelly, & Durán, 2007). São exemplo deste tipo de mediadores: conceitos; 

princípios; modelos matemáticos concetuais; argumentos. Na perspetiva da aprendizagem 

auto-regulada da mediação do professor, os mediadores têm existência material e são efetivos 

se forem manipuláveis (Knnuttila, 2005). São exemplos deste tipo de mediadores (mediadores 

epistémicos): situações físicas; equações; representações gráficas; modelos manipuláveis 

(material, virtual ou baseado nas novas tecnologias), simulações, objetos, instrumentos. 

 ii) Objeto epistémico – Entidade/realidade a aprender com a qual o sujeito interage de 

forma direta ou mediada, mesmo sem a intervenção de outros. 

 iii) O outro – o “outro” é um mediador humano (professor, família, ou outros) com o 

qual interage para construírem significado, juntos, sobre aquilo que nos rodeia (Mercer, 

2000). O “outro” pode estar presente fisicamente ou através de meios eletrónicos (Wertsch, 

2002), ou adquirir uma realidade virtual. 
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 iv) A tarefa/desafio de aprendizagem – é uma proposta de uma atividade que engloba 

aquilo que os alunos têm de aprender e considera que eles devem atingir determinados 

objetivos de aprendizagem. Para o aluno, o desafio são os objetivos a atingir. Torna-se 

importante compreender como é que as tarefas estão interligadas e como é que isso é dado a 

conhecer aos alunos. As tarefas podem englobar os objetivos de aprendizagem (neste caso a 

tarefa clarifica aquilo que os alunos têm de aprender) ou não. 

 v) Os resultados da aprendizagem – no sistema de ensino a intenção é realizar 

aprendizagens pretendidas de acordo com as intenções do currículo.  

 vi) O percurso de aprendizagem – o percurso de aprendizagem é o resultado da 

articulação entre a mediação do professor e os objetivos de aprendizagem dos alunos, as 

atividades, o envolvimento produtivo e a demonstração pública dos seus progressos na 

aprendizagem. O percurso é condicionado pelo desenho das tarefas e pela articulação entre 

elas. O percurso de aprendizagem pode ser efetivo (progressivamente mais rico e orientado 

para as aprendizagens pretendidas) se existir articulação entre as dinâmicas e as outras 

componentes. 

 

2.3.1.3 Dimensões para analisar o papel mediador do professor 

 A articulação entre as dinâmicas e os componentes da mediação pode ser analisada 

através de dez dimensões de análise. As dez dimensões são uma forma de tornar operacionais 

certos aspetos da mediação do professor. De seguida, apresenta-se cada uma das dimensões 

do papel mediador do professor associada a cada uma das dinâmicas predominantes, 

utilizando as definições apresentadas por Lopes et al. (2010b). 

  

A – Dinâmica de interação com o objeto epistémico 

A1) Trabalho realmente feito pelos alunos; 

 Uma tarefa é o trabalho solicitado aos alunos, que eles têm de realizar para obter, num 

determinado período de tempo, a resposta a uma questão ou outro tipo de pedido. Aquilo que 

interessa é o que os alunos realmente fazem. Na verdade, dependendo das circunstâncias de 

uma determinada aula, o trabalho realizado pelos alunos poderá ser bastante diferente da 

tarefa previamente concebida ou proposta pelo professor. 
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A2) Contextos científicos e tecnológicos; 

 Trata-se da forma como os contextos e situações físicas são tidos em conta, 

nomeadamente se a resolução de problemas se baseia em contextos reais e se as tarefas são 

autênticas (que tipos de situações são usadas para trabalhar com conceitos, leis e princípios? 

como é que as situações são exploradas?). 

A3) Práticas epistémicas e/ou axiológicas; 

 Trata-se do trabalho dos alunos num determinado tipo de práticas para construir 

conhecimento científico, tendo como referência as práticas de ciência e tecnologia no 

contexto da produção de ciência e tecnologia (Descrição – o professor questiona e ajuda os 

alunos a descrever fenómenos?; Fenómenos no contexto – o professor questiona e ajuda os 

alunos a reconhecer fenómenos no contexto?; Representação de fenómenos – o professor 

questiona e ajuda os alunos a relacionar fenómenos físicos com representações?; 

Representação-construção teórica – o professor questiona e ajuda os alunos a relacionar 

representações com construções teóricas de ciência e tecnologia?; Translação – o professor 

questiona e ajuda os alunos a fazer translações do observacional para a linguagem concetual?; 

Previsão – o professor questiona e ajuda os alunos a prever o que acontece com base no 

conhecimento concetual?). 

A4) Informação; 

 Trata-se da forma como é apresentada, usada e processada a informação (Que 

informação? A fonte da informação? Padrões temporais da apresentação da informação? 

Padrão de uso e processamento da informação?). 

A5) Conhecimento do professor e tomada de decisões em tempo real na sala de aula; 

 Trata-se do conhecimento do professor sobre a forma como os alunos aprendem, em 

termos epistémicos, tendo em conta os resultados de aprendizagem pretendidos. O professor 

pode tomar decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos, por exemplo, dando 

ajuda aos alunos para confirmar ou inferir as suas ideias, procedimentos ou práticas. 
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B – Dinâmica de interação com o “outro” 

B1) Discurso na sala de aula; 

 Trata-se da forma como é considerado o discurso na sala de aula - 

autoritário/dialogante? interativo/não-interativo? (Formas de comunicação? Formas de 

interação?). 

B2) Apoio e autoridade dados aos alunos; 

 Trata-se da forma como ocorre o trabalho dos alunos na sala de aula. O trabalho dos 

alunos depende do tipo de apoio dado pelo professor e da autoridade que lhes é concedida 

(Tipo de apoio dado? Organização do trabalho na aula? Papel dos alunos na realização e/ou 

problematização das tarefas? Padrão de trabalho dos alunos em termos de tempo, recursos 

utilizados e autonomia dada pelo professor? Autoridade dada aos alunos?). A mediação pode 

tornar-se mais eficaz, para a maioria dos alunos, se o professor criar um ambiente social ativo, 

onde os alunos se sentem confortáveis, apresentando as suas ideias e discutindo uns com os 

outros. 

B3) Envolvimento produtivo na disciplina; 

 Trata-se da forma como o professor presta atenção ao envolvimento dos alunos em 

tópicos disciplinares (e resultados de aprendizagens alcançados) e a forma como o professor 

pode melhorar esse aspeto. 

B4) Avaliação e feedback; 

 Qualquer que seja a tarefa realizada, é muito importante que os alunos tenham 

feedback apropriado e oportuno sobre as suas aprendizagens. Este feedback funciona de duas 

formas: os professores recolhem informação relevante sobre as evoluções de aprendizagem 

dos alunos e os alunos recolhem informação útil (e oportuna) sobre as suas aprendizagens 

pessoais. Um aspeto muito importante da mediação do professor é a qualidade da avaliação. 

B5) Aprendizagem induzida. 

 Trata-se da forma como as aprendizagens dos alunos podem ser alargadas fora da sala 

de aula. 
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Em síntese 

 Algumas destas perspetivas podem ajudar a compreender melhor qual é a relação entre 

as ações e a linguagem do professor, e as aprendizagens dos alunos. A definição de mediação 

do professor apresentada por Lopes et al. (2010b), apresenta diversos componentes, o que a 

torna num fenómeno complexo, não sendo possível encapsular todos os aspetos que 

determinam como é que uma determinada mediação do professor acontece numa sala de aula 

real, de ciências, com estudantes reais. Com base nesta ideia, verifica-se que a mediação do 

professor, sendo uma das componentes da prática de ensino, pode ter características diferentes 

conforme o método de ensino e, em cada método de ensino, pode ter tantas formas quantos os 

professores. Em qualquer dos casos, a mediação pode ser analisada recorrendo às dimensões 

referidas anteriormente. 

 

2.3.2 A mediação do professor quando usa simulações computacionais 

 A mediação do professor apresenta, como foi referido anteriormente, seis 

componentes fundamentais que se encontram interrelacionadas: os mediadores, o outro, o 

objeto epistémico, o percurso de aprendizagem, a tarefa/desafio de aprendizagem e os 

resultados da aprendizagem (Lopes et al., 2010a,b).  

 Os mediadores, apesar de não poderem ser encarados de forma isolada, desempenham 

um papel importante ao nível da operacionalização da mediação, na medida em que são 

artefactos e/ou símbolos, qualquer que seja o seu suporte ou o seu grau de abstração, com os 

quais os alunos podem interagir. Os mediadores têm uma relação direta com o conteúdo a 

aprender, permitem trabalhar e construir campos concetuais, assim como construir uma 

compreensão maior e mais profunda acerca do que nos rodeia (Lopes et al., 2010b). 

 As simulações computacionais são um exemplo de mediadores epistémicos, 

encarados, segundo Lopes, Cravino, Silva e Viegas (2012), como artefactos com os quais o 

aluno pode interagir em um ou vários registos semióticos que podem ser interrelacionados. A 

simulação computacional pode ser: (a) um mediador manipulável, se os alunos puderem 

interagir com ele; (b) um recurso semiótico, se é usado apenas para mostrar algo (gráficos, 

valores, imagens). 

 As simulações computacionais podem ter um enorme poder na promoção de 

aprendizagens efetivas (Wieman et al., 2008). No entanto, também podem conduzir a ideias 
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erradas se a mediação do professor não for apropriada. De acordo com o MFS-TST, o uso de 

uma simulação computacional como mediador manipulável é importante para promover 

práticas epistémicas, se existirem práticas discursivas nas dinâmicas de interação com “o 

outro”. 

 Neste sentido, a utilização de simulações computacionais, por parte de professores e 

alunos na sala de aula de Ciências Físicas, enquanto mediador epistémico, facilita a interação 

dos alunos (sujeitos epistémicos) com os objetos epistémicos, tornando-os operacionais 

(Lopes et al., 2010b). 

 De acordo com Hennessy et al. (2005), o papel mediador do professor quando usa as 

novas tecnologias de informação e de comunicação, nomeadamente quando usa simulações 

computacionais, é extremamente complexo, envolvendo uma combinação de diversas 

estratégias para mediar as interações entre os alunos e as simulações computacionais. 

 Face aos objetivos deste estudo, e com base nas considerações tecidas anteriormente, a 

primeira questão de investigação para este estudo foi: 

 - As simulações computacionais combinadas com atividades experimentais “Hands-

on” são mais eficazes na promoção da aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e 

de massa, do que as simulações ou as atividades experimentais “Hands-on” sozinhas? 

  Para além de investigar se a simulação computacional “Peso e Massa” pode promover 

a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa, pretendeu-se também 

estudar de que forma é que o papel mediador do professor na sala de aula pode contribuir para 

melhorar as aprendizagens dos alunos sobre estes dois conceitos. Assim, a segunda questão de 

investigação para estudo foi:  

 - Quais são as características da mediação do professor na sala de aula que podem 

melhorar a aprendizagem dos alunos, quando estes usam simulações computacionais? 

 A figura 2.3 apresenta uma representação esquemática do papel mediador do professor 

para promover a aprendizagem dos alunos, quando estes usam simulações computacionais. 

Pretende-se investigar, simultaneamente, a eficácia do uso de uma simulação computacional 

nas aprendizagens dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa (I), e o papel mediador 

do professor para promover as aprendizagens dos alunos sobre esses dois conceitos, quando 

estes usam essa simulação, na fase de planeamento (II) e durante a aula (III).  
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Planeamento: 

Recursos 

Estratégias 

Tarefas 

 

Aprendizagens 

dos alunos 

Mediação do 

professor 

(I) 

(II) (III) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – O papel mediador do professor quando usa simulações computacionais para promover a 

aprendizagem dos alunos. 

 

Assim, este estudo procura dar um contributo no sentido de fornecer informação 

empírica sobre a eficácia do uso de simulações computacionais na aprendizagem dos 

conceitos de peso e de massa, e apontar algumas características da mediação do professor 

quando os alunos usam simulações computacionais, que possam contribuir para promover a 

aprendizagem destes dois conceitos, no sétimo ano de escolaridade. 
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 Com o objetivo de esclarecer a metodologia seguida, clarifica-se a natureza do estudo. 

As suas características mais salientes serão desenvolvidas. 

 Passa-se depois à descrição da situação de aprendizagem, através dos tratamentos 

diferenciados aplicados em sala de aula. 

 Prossegue-se para o detalhe sobre as fontes de dados utilizadas, assim como para a 

explicação sobre a análise levada a cabo sobre os dados recolhidos. 
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3.1 Natureza do estudo 

 O propósito de compreender o efeito que as simulações computacionais podem 

ocasionar no processo de construção de conhecimento científico de alunos do terceiro ciclo do 

Ensino Básico (7º ano de escolaridade), sobre os conceitos de peso e de massa, e o papel do 

professor aí envolvido determinou a opção de conduzir uma investigação de carácter misto, 

isto é, de natureza quantitativa e qualitativa. 

 Segundo Pérez (1994), as metodologias mistas (quantitativa/qualitativa) podem 

aplicar-se de acordo com as exigências da situação a investigar. Se o problema em estudo 

permitir recorrer a esses dois tipos de método, estes complementam-se, podendo proporcionar 

uma visão mais ampla da realidade. 

 Este estudo envolve uma investigação do tipo quasi-experimental, que é uma das 

várias formas de investigação experimental (Bell, 2008). De acordo com Cohen, Manion, & 

Morrison (2007), a principal característica de uma investigação experimental é o facto de o 

investigador controlar e manipular deliberadamente as condições que determinam os 

acontecimentos nos quais está interessado, introduz uma intervenção e avalia quais os efeitos 

causados por essa intervenção. Um estudo experimental envolve a alteração de uma variável 

(variável independente) e a observação do efeito dessa alteração noutra variável (variável 

dependente).  

 Frequentemente, na investigação educacional, não é possível realizar um estudo 

experimental, isto é, não é possível fazer uma seleção aleatória dos participantes para o grupo 

de controlo e para o grupo experimental, podendo recorrer-se aos chamados métodos quasi-

experimentais (Brom, Preuss, & Klement, 2011; Chang et al., 2008; Liu, 2006; Trundle & 

Bell, 2010). 

 A adoção de uma metodologia quasi-experimental afigurou-se a mais adequada neste 

estudo na medida em que não era possível selecionar aleatoriamente os alunos para cada um 

dos grupos (grupo de controlo e grupo experimental), por estes se encontrarem integrados em 

turmas pré-definidas. 

 Assim, neste estudo foi usado o método quasi-experimental do tipo grupo de controlo/ 

grupo experimental, com um pré-teste e um pós-teste, sem seleção aleatória dos indivíduos. O 

método pode ser esquematizado de acordo com a figura 3.1 (adaptado de Cohen et al., 2007). 
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Figura 3.1 – Esquema do método quasi-experimental (adaptado de Cohen et al., 2007). 

  

 Na figura 3.1, X representa a exposição de um grupo a uma variável ou evento cujos 

efeitos se pretende medir (uso de simulações computacionais e mediação do professor) e O 

refere-se ao processo de observação ou de medida. Segundo este método, ou desenho de 

estudo, as experiências são conduzidas com um grupo de controlo e um grupo experimental, 

em que estes últimos são sujeitos a tratamentos diferenciados. São conduzidos pré-testes e 

pós-testes para avaliar as alterações nos indivíduos nos dois grupos. A linha a tracejado indica 

que o grupo experimental e o grupo de controlo não foram selecionados aleatoriamente 

(grupo de controlo não equivalente).  

  

 

3.2 Participantes 

 Os alunos foram todos provenientes de escolas do norte de Portugal – Região Douro 

Sul.  

 Na fase preparatória do estudo, que decorreu no ano letivo 2009/2010, e foi 

desenvolvida pela professora/investigadora e os seus alunos (estudo piloto), participaram 51 

alunos do 7º ano de escolaridade de três turmas diferentes (12 a 13 anos de idade).  

 A intervenção que decorreu no ano letivo 2010/2011, e que se reporta ao estudo 

propriamente dito, envolveu a participação de cinco professores de Ciências Físico – 

Químicas (denominados A, B, C, D e E), e os alunos de duas das suas turmas, perfazendo um 

total de 216 alunos do 7º ano de escolaridade. Cada professor participante tinha duas turmas 

do 7º ano de escolaridade, numa escola da Região Douro Sul.  

Grupo Experimental  O1 X1 O2 

Grupo de Controlo  O3  O4 

 



Capítulo 3 – Metodologia 

 

37 

 

 Atendendo à finalidade deste estudo (ver capítulo 1), um dos critérios para a seleção 

dos professores foi que, no ano letivo 2010/2011, cada professor deveria lecionar a disciplina 

de Ciências Físico – Químicas em duas turmas do 7º ano de escolaridade. Assim, foram 

previamente estabelecidos contactos com seis escolas da Região Douro Sul, para pedir a 

colaboração de outros professores. Dos nove professores contactados, apenas cinco aceitaram 

participar neste estudo. 

 Antes da implementação da 2ª intervenção, todos os professores que participaram 

neste estudo foram informados sobre os seus objetivos, e todos os aspetos a serem 

considerados durante a implementação com os alunos na sala de aula. Todos os professores 

concordaram com a metodologia de trabalho. 

   

3.3 Desenho do estudo 

 A fim de investigar as questões de partida, planearam-se duas intervenções, junto de 

alunos do 7º ano de escolaridade, a propósito dos conceitos de peso e de massa, que se 

representam esquematicamente na figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Faseamento do estudo: fase preparatória (1ª intervenção); estudo propriamente dito (2ª intervenção). 

 

 A forma encontrada para assegurar que a investigação se desenrolasse no contexto real 

da formação dos alunos envolvidos residiu em enquadrá-la no âmbito das aulas de Ciências 
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Físico – Químicas. O estudo decorreu numa aula de Ciências FísicoQuímicas de 90 minutos, 

na qual os alunos de cada turma se encontravam divididos em dois turnos. 

 Selecionados os conceitos, tendo em conta as Orientações Curriculares para o 3º ciclo 

do Ensino Básico e o tempo disponível para desenvolver e implementar o estudo, procedeu-se 

à sua planificação, tendo sido elaborados os planos de aula para cada uma das turmas (ver 

anexo I) e construídos os respetivos guiões das atividades (ver anexo II).  

 As tarefas apresentadas nos guiões foram formuladas tendo em conta os seguintes 

objetivos (Lopes, 2004): 1) providenciar aos alunos atividades reais em sala de aula; 2) 

induzir nos alunos o desenvolvimento de competências planeadas; 3) ter acesso ao que os 

alunos sabem sobre um determinado assunto; 4) serem uma referência para os alunos 

desenvolverem um trabalho autónomo.  

 Como a constituição de cada turma já estava definida, em ambas as intervenções, não 

foi possível fazer uma seleção aleatória dos alunos para cada um dos diferentes tipos de 

tratamentos.  

 Assim, na implementação da 1ª intervenção os alunos de uma turma constituíram o 

grupo de controlo (realizaram apenas atividades experimentais “Hands-on”) e os alunos das 

outras duas turmas constituíram, respetivamente, o grupo experimental 1 (realizaram 

atividades experimentais “Hands-on” + simulação computacional) e o grupo experimental 2 

(usaram apenas a simulação computacional). 

   

 

 

 

  

 

 

Figura 3.3 – Desenho do estudo piloto. 

 

 Os alunos das três turmas participantes no estudo piloto realizaram um pré-teste, com 

o objetivo de efetuar a caracterização dos seus conhecimentos prévios, sobre os conceitos de 

Pré-teste (10 minutos) 

Aula sobre peso e massa (90 minutos) 

Turma X (15 alunos)– Atividades “Hands-on” 

Professora/ 

Investigadora 
Turma Y (16 alunos) – Atividades “Hands-on”+Simulação 

Computacional 

Turma Z (20 alunos) – Simulação Computacional 

Pós-teste (10 minutos) 
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peso e de massa. De seguida, cada uma das turmas foi sujeita a um tipo de tratamento, de 

acordo com a figura 3.3 e, após a aula sobre peso e massa (90 minutos), realizaram um pós-

teste (questões iguais às do pré-teste) para avaliar as aprendizagens efetuadas. 

 Durante a fase preparatória (1ª intervenção), e como o nome indica, foram criadas 

condições (referidas na secção 1.3) que viabilizassem a implementação do estudo (2ª 

intervenção), nomeadamente a reformulação dos guiões das atividades experimentais e dos 

testes que os alunos deveriam realizar. Assim, os dados recolhidos durante esta primeira fase 

não serão apresentados, como foi referido na seção 1.3. Apenas serão apresentados e 

analisados, no capítulo 4 desta tese, os dados recolhidos na 2ª intervenção, que corresponde à 

implementação do estudo propriamente dito. 

 De acordo com o desenho do estudo (figura 3.4) correspondente à 2ª intervenção, os 

alunos participantes realizaram um pré-teste (descrito mais à frente), com o objetivo de 

efetuar a caracterização dos seus conhecimentos prévios sobre os conceitos de peso e de 

massa. De seguida, foram sujeitos a diferentes tratamentos e, após a aula sobre peso e massa 

(90 minutos), realizaram um pós-teste em dez minutos (igual ao pré-teste) para avaliar as 

aprendizagens efetuadas.  

 Durante a implementação da 2ª intervenção, os alunos dos professores A, B e C 

realizaram apenas atividades experimentais “Hands-on” numa das turmas (HoA) e na outra 

turma realizaram atividades experimentais “Hands-on” com simulação computacional 

(HoA+SC). Os alunos dos professores D e E realizaram apenas atividades experimentais 

“Hands-on” numa das turmas (HoA) e na outra turma utilizaram apenas a simulação 

computacional (SC). 

 A escolha dos vários tipos de tratamentos a que foram sujeitos os alunos dos diferentes 

professores foi efetuada de forma a permitir fazer comparações entre a realização de 

atividades experimentais “Hands-on” e o uso da simulação computacional, sozinha ou 

integrada com atividades experimentais “Hands-on”. Dos três tipos de tratamento 

considerados anteriormente, a situação de ensino e aprendizagem mais comum nestas escolas 

é aquela em que os alunos realizam atividades experimentais “Hands-on”, daí ter sido 

selecionada para o grupo de controlo, de cada um dos professores participantes.  
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Figura 3.4 – Desenho do estudo. 

 

 Antes desta aula sobre peso e massa, os alunos não tiveram nenhuma aula sobre os 

conceitos de peso e de massa. Os alunos realizaram as atividades experimentais tendo como 

base um guião, que integrava três tarefas sobre os conceitos de peso e de massa. Na tarefa 1 

os alunos eram questionados sobre qual a relação que existe entre peso e massa de um corpo. 

Na tarefa 2 era pedido aos alunos que explicassem como é que se relaciona o peso de um 

corpo com a massa do planeta onde se encontra. Na tarefa 3 era pedido aos alunos que 

identificassem as principais diferenças entre os dois conceitos e as registassem numa tabela.  

 Nos grupos que realizaram apenas atividades experimentais “Hands-on” (HoA), os 

alunos tentaram realizar a tarefa 1 apenas manipulando equipamento laboratorial, e a tarefa 2 

através da análise/interpretação de um quadro com dados sobre os planetas (quadro 3.1).  

 

Pré-teste (10 minutos) 

Aula sobre peso e massa (90 minutos) 

 (90 minutos) 

Pós-Teste (10 minutos) 

Professor 

A 

Turma HoA (24 alunos) – Atividades “Hands-on”  

Turma HoA+SC (27 alunos) – Atividades “Hands-on” + SC 

Professor 

B 

Turma HoA (13 alunos) – Atividades “Hands-on” 

Turma HoA+SC (20 alunos) – Atividades “Hands-on” + SC 

Professor 

C 

Turma HoA (22 alunos) – Atividades “Hands-on” 

Turma HoA+SC (20 alunos) – Atividades “Hands-on” + SC 

Professor 

D 

Turma HoA (27 alunos) – Atividades “Hands-on” 

Turma SC (24 alunos) – SC 

Professor 

E 

Turma HoA (19 alunos) – Atividades “Hands-on” 

Turma SC (20 alunos) – SC 
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Atividades de sala de aula 

Turma  

HoA 

Turma  

HoA+SC 

Turma  

SC 

Tarefa 1 
Equipamento 

laboratorial 

Equipamento 

laboratorial 
SC 

Tarefa 2 --- SC SC 

Tarefa 3 --- --- --- 

Quadro 3.1 – Atividades de sala de aula. 

  

 Nos grupos que realizaram atividades experimentais “Hands-on” com simulação 

computacional (HoA+SC), os alunos tentaram responder à tarefa 1 usando equipamento 

laboratorial, e à tarefa 2 usando a simulação computacional. Nos grupos que usaram apenas a 

simulação computacional (SC), os alunos tentaram responder às duas tarefas (1 e 2) usando a 

simulação computacional. Na tarefa 3 do guião os alunos não necessitavam de nenhum 

equipamento (equipamento laboratorial ou simulação computacional). 

 Em cada uma das turmas, sujeitas a diferentes tratamentos, os alunos foram divididos 

em subgrupos (dois alunos por subgrupo, sempre que possível). Na figura 3.5 podem 

visualizar-se os alunos de uma das turmas a realizar as atividades experimentais (Atividades 

“Hands-on” + simulação computacional). 

 

Figura 3.5 – Fotografia dos alunos a realizarem as atividades na turma HoA+SC. 
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As tarefas propostas nos guiões das atividades foram planificadas tendo em conta as 

aprendizagens que se pretendia que os alunos realizassem sobre os conceitos de peso e de 

massa, e que seriam alvo de avaliação nos testes administrados aos alunos, como será descrito 

mais à frente.  

A construção dos guiões das atividades experimentais, e a planificação das respetivas 

tarefas, foi feita de acordo com a técnica POE, que significa Prever-Observar-Explicar (Tao & 

Gunstone, 1999). Através deste procedimento metodológico, as tarefas solicitam aos alunos 

que apresentem por escrito uma previsão do que pensam que ocorrerá em determinada 

situação, permitem confrontar observações com as previsões feitas e, eventualmente, entrar 

em conflito com as suas ideias prévias (Hodson, 1994).  

Akpinar (2013) considera que esta técnica (POE) pode ser usada como estratégia 

eficiente para mostrar as ideias dos alunos, e promover a discussão entre eles sobre as suas 

ideias, contribuindo desta forma para a realização de aprendizagens significativas. 

No quadro 3.2 apresenta-se uma síntese daquilo que o aluno deve fazer numa tarefa do 

tipo prever-observar-explicar. 

 

O aluno: Tarefa do tipo POE 

Prevê 
- Analisa o problema 

- Formula hipóteses 

Executa 

- Utiliza corretamente material de laboratório/SC 

- Controla variáveis 

- Mede grandezas físicas 

- Recolhe e organiza dados 

Interpreta 

- Interpreta os dados 

- Avalia a resposta 

- Tira conclusões 

- Confronta as conclusões com as hipóteses formuladas 

Quadro 3.2 – Síntese sobre tarefas do tipo POE (Prever-observar-explicar). 

 

 Nesse sentido, optou-se por entregar uma página do guião de cada vez, 

correspondente a uma tarefa, para que os alunos se concentrassem e reflatissem sobre essa 

tarefa. 
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3.4 Atividades 

3.4.1 Atividades Experimentais “Hands-on” 

 A realização das atividades experimentais “Hands-on” envolveu o uso de instrumentos 

de medida (balanças de dois pratos e dinamómetros) e objetos com diferentes massas, com o 

objetivo de verificar se existia alguma relação entre ovalor do peso e o da massa de um corpo 

(tarefa 1 do guião – grupo HoA e grupo HoA+SC). 

 

3.4.2 Simulação Computacional 

 Uma vez que este estudo pretendeu analisar o modo como a simulação computacional 

“Peso e Massa” pode contribuir para a construção do conhecimento científico dos alunos do 

7º ano de escolaridade, no que respeita aos conceitos de peso e de massa, o processo de 

criação e desenvolvimento da simulação computacional usada regeu-se pelos dados 

provenientes da investigação na área da exploração das TIC, e teve em conta as orientações 

curriculares para o 3º ciclo do Ensino Básico e as ideias prévias dos alunos. 

 Para o estudo dos conceitos de peso e de massa, ao nível do Ensino Básico (7ºano de 

escolaridade), é exigida aos alunos alguma capacidade de abstração, na medida em que estes 

devem ser capazes de (Galvão et al., 2001a):  

 - distinguir as grandezas massa e peso (conservação da massa – grandeza escalar, e 

variação do peso – grandeza vetorial, com a mudança de planeta); 

 - comparar a variação do valor do peso de um objeto em diferentes planetas do sistema 

solar (por exemplo: Lua e Júpiter), medir o seu valor e representá-lo em casos particulares. 

 Face a estes objetivos, foi projetada a simulação computacional “Peso e Massa” 

especificamente para ajudar os alunos a construírem uma aprendizagem conceptual robusta 

dos conceitos de peso e de massa, através de exploração, tendo em conta as ferramentas 

tecnológicas educacionais (Wiemen et al., 2008) disponíveis. Por outro lado, foram também 

tidas em conta as ideias prévias dos alunos, que estão normalmente associadas à confusão 

entre os dois conceitos. Os conceitos de peso e de massa são ambos compreendidos pelos 

alunos como um só conceito, o de peso, enquanto a expressão “quantidade de matéria” é 

claramente relacionada com o conceito de massa. Os alunos tendem a considerar o peso como 

uma propriedade intrínseca e invariável dos objetos (Galili, 2001). 
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 O projeto e desenvolvimento da simulação computacional, tendo em vista a criação de 

um recurso para ajudar os alunos a construírem as suas aprendizagens, baseou-se nos 

seguintes aspetos (Mzoughi, Herring, Foley, Morris, & Gilbert, 2007): 

 - Providenciar uma simulação que produza representações intuitivas e interativas dos 

conceitos subjacentes, permitindo uma maior retenção e envolvimento por parte dos alunos, 

respectivamente; 

 - Assegurar que a simulação representa de uma forma exata e não ambígua o 

fenómeno considerado. Se uma simulação não é exata são aprendidas coisas erradas e se é 

ambígua o aluno pode não aprender nada e ficar frustrado, perdendo a confiança; 

 - Assegurar que a simulação e os seus conteúdos se adaptam às diversas necessidades 

dos alunos e dos professores; 

 - Assegurar que o produto final é compatível com mecanismos de entrega usados 

normalmente (CD´s, Internet, …).  

 Foi com base nesta análise cruzada, das metas de aprendizagem dos alunos e das suas 

conceções sobre estes dois conceitos, que se veio a determinar a estrutura da simulação 

computacional.  

 Assim sendo, a simulação computacional utilizada – “Peso e Massa” – foi construída 

com base no software Modellus. Este software permite a construção e simulação de modelos 

de fenómenos físicos a partir de equações matemáticas que representam esses fenómenos. 

Permite também a visualização em simultâneo de múltiplas representações, possibilitando aos 

utilizadores uma análise diferenciada da situação física, isto é, os utilizadores podem criar, 

observar e interagir com representações analíticas e gráficas de objetos matemáticos 

(Teodoro, 1998, 2002). 

 A simulação computacional usada neste estudo contempla os aspetos espaciais 

impraticáveis, tipicamente associados ao ensino experimental dos conceitos de peso e de 

massa, que envolve a medição noutros planetas (por exemplo na Lua). A simulação 

computacional também pode ajudar a compreensão científica dos alunos sobre os conceitos de 

peso e de massa, permitindo que estes explorem e testem as suas próprias previsões (ver 

figura 3.6).  

Nas atividades propostas aos alunos, foi-lhes dado acesso à janela Modelo do 

Modellus, um ambiente aberto onde podiam formular hipóteses e previsões, experimentar e 



Capítulo 3 – Metodologia 

 

45 

 

estabelecer conclusões. A simulação computacional permitia que os alunos repetissem as 

experiências tantas vezes quantas as necessárias para compreenderem os conceitos científicos.  

 

 

Figura 3.6 – Janela da simulação computacional “Peso e Massa”. 

 

 Os alunos podiam visualizar em simultâneo múltiplas representações, nomeadamente 

o vetor do peso em vários planetas e respetivos valores do peso e da massa da Mafalda. Com 

base nestas representações poderia verificar-se que a massa de um corpo é uma propriedade 

intrínseca desse corpo, que não varia de lugar para lugar, enquanto o seu peso resulta da 

interação com outros corpos (planetas) – quanto maior for a massa do planeta onde o corpo se 

encontra, maior é o valor do seu peso.  

 Por outro lado, os alunos podiam também alterar facilmente um determinado 

parâmetro da simulação (a massa da Mafalda, que é uma grandeza escalar) e imediatamente 

observar os resultados no ecrã do computador (vetor do peso da Mafalda, em vários planetas). 

Desta forma, poderia verificar-se que existe uma relação entre a massa de um corpo e o seu 

peso – quanto maior for o valor da massa do corpo, maior é o valor do seu peso, no mesmo 

planeta. 
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3.5 Fontes de dados 

 Face às questões de investigação definidas, aos objetivos visados e no enquadramento 

de uma metodologia de investigação quasi-experimental, a recolha de dados foi orientada no 

sentido de permitir proceder ao levantamento dos efeitos do uso de simulações 

computacionais na aprendizagem dos conceitos de peso e de massa e descrever as 

características da mediação do professor, usando a simulação computacional “Peso e Massa”, 

que podem melhorar a aprendizagem dos alunos sobre esses conceitos. 

 Os dados foram recolhidos através de: 

 - Testes (pré-teste e pós-teste); 

 - Entrevistas (efetuadas aos 5 professores participantes no estudo). 

 Cada conjunto de materiais utilizados na recolha de dados serviu para alcançar 

objetivos definidos, descriminados no quadro 3.3. 

 

Fontes de dados Objetivos 

- Pré-Teste  

- Caracterização dos conhecimentos prévios dos alunos 

participantes no estudo   

(no que respeita aos conceitos analisados) 

- Pós-Teste  

- Avaliação das aprendizagens efetuadas pelos alunos, sobre 

os conceitos físicos estudados, usando diferentes estratégias 

de ensino. 

- Entrevistas 
- Análise sobre o papel mediador do professor quando os 

alunos usam simulações computacionais. 

Quadro 3.3 – Objetivos das diferentes fontes de dados utilizadas. 

 

 Assim, para avaliar a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa, 

foram administrados testes concetuais: um pré-teste (antes da intervenção) e um pós-teste 

(após a intervenção de ensino). Foram também realizadas entrevistas semiestruturadas aos 

professores participantes no estudo, para recolher informação detalhada sobre a forma como 

decorreram as aulas.  

 De seguida passa-se à descrição mais detalhada das diferentes fontes de dados. 
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3.5.1 Testes 

 O recurso aos testes concetuais, utilizados como fonte de dados do presente estudo e, 

como meio de avaliação dos alunos envolvidos, teve como objetivo avaliar as aprendizagens 

efetuadas pelos alunos sobre os conceitos de peso e de massa. 

 Como já referido anteriormente, foram administrados testes concetuais aos alunos 

participantes neste estudo, em momentos distintos (antes e após a aula sobre peso e massa).

 Para garantir um maior envolvimento dos alunos, as três questões que constituíram o 

pré-teste foram incluídas num teste global da disciplina (pós-teste). 

 Os testes elaborados no âmbito da presente investigação foram validados por dois 

investigadores, em Física e em Didática, tendo surgido a necessidade de proceder à 

reformulação das suas questões após a implementação do estudo piloto (primeira 

intervenção). 

  

Questão Q1 – No espaço vazio, onde existe apenas um corpo, esse corpo tem 

(a) Massa e peso 

(b) Só massa 

(c) Só peso 

Porque, 

Questão Q2 – Massa e peso têm 

(a) O mesmo significado físico 

(b) Diferente significado físico 

Porque, 

Questão Q3 – Quando um corpo é levado da Terra para a Lua 

(a) O valor do seu peso e da sua massa mantêm-se 

(b) O valor do seu peso e da sua massa variam 

(c) O valor do seu peso varia e o da sua massa mantém-se  

(d) O valor do seu peso mantém-se e o da sua massa varia 

Porque, 

Quadro 3.4 – Questões sobre peso e massa usadas nos testes. 

 

A tomada de decisão sobre as questões a integrar os testes resultou de um processo de 

reflexão crítica baseado em testes já propostos noutras investigações e na experiência prévia 

dos investigadores e da professora, nos Testes Intermédios de final de ciclo (9º ano de 
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escolaridade) e nas metas de aprendizagem previstas para o terceiro ciclo do Ensino Básico 

(ver anexo III). 

 Assim sendo, os testes eram ambos constituídos por três questões de escolha múltipla 

seguida de resposta aberta para justificar a resposta escolhida (quadro 3.4). As questões dos 

testes foram formuladas com base nos conceitos de peso e de massa, que se integram num dos 

temas organizadores de Ciências Físico - Químicas do 7º ano de escolaridade – Terra no 

Espaço (Galvão et al., 2001a). 

 

3.5.2 Entrevistas 

 Através do recurso às entrevistas pretendeu-se recolher informação que permitisse 

analisar e compreender como foi feita a mediação dos professores na sala de aula e de que 

forma é que essa mediação se veio a refletir nas aprendizagens dos alunos. 

 Este conjunto de informação pretendeu servir para obter uma visão mais alargada e 

aprofundada sobre o papel de cada um dos professores na mediação que realizaram junto dos 

alunos. 

 De acordo com os objetivos visados neste estudo, optou-se pelo método/técnica da 

entrevista clínica semiestruturada (Cohen et al., 2007). Assim, foi desenvolvido um guião 

que, não sendo rígido, orientou as questões a efetuar (ver anexo IV). 

 As entrevistas foram gravadas e tiveram uma duração média de 20 minutos. 

 

 

3.6 Análise dos dados 

 Na presente secção pretende-se dar ênfase aos princípios de ordem genérica que 

orientaram e assistiram a análise efetuada à informação recolhida através de todas as fontes 

utilizadas. 

 No estudo descrito no presente documento, os dados em bruto a analisar foram 

provenientes das seguintes fontes: testes realizados pelos alunos participantes e entrevistas 

semiestruturadas efetuadas aos cinco professores envolvidos no estudo. 
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 Perante as diferentes fontes utilizadas, a análise das informações foi de dois tipos: 

análise estatística e análise de conteúdo. Na análise das respostas dadas pelos alunos nos 

testes utilizou-se, simultaneamente, a análise de conteúdo e a análise estatística e a 

informação recolhida nas entrevistas foi submetida a uma análise de conteúdo. 

 

3.6.1 Testes 

 Os resultados obtidos nos testes foram sujeitos a uma análise estatística - com recurso 

ao programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS – versão 17), com o 

objectivo de verificar se a utilização de simulações computacionais promove uma melhoria na 

aprendizagem dos conceitos de peso e de massa. 

 Para tornar possível a análise estatística das respostas dadas pelos alunos nos testes 

aplicados (pré-teste e pós-teste), surgiu a necessidade de encontrar categorias de resposta. 

 Assim, ao analisar o conteúdo das respostas que os alunos deram às questões 

colocadas nos testes, e com base na bibliografia consultada (Gönen, 2008; Trundle & Bell, 

2010), chegou-se às categorias de resposta que constam no quadro 3.5.  

 

Nível  Critério 

3 

2 

1 

 - Respostas que incluem todos os componentes da resposta validada 

- Respostas que mostram alguma compreensão dos conceitos 

- Respostas com informação incorreta ou irrelevante, sem lógica, ou respostas que 

não são claras; deixa a resposta em branco 

 Quadro 3.5 – Categorias de resposta apuradas nas respostas aos testes. 

 

 Assim sendo, os critérios definidos, e os respetivos níveis atribuídos, permitem 

classificar as respostas dos alunos e fazer comparações sobre o seu nível de compreensão. 

 A classificação das respostas foi efetuada tendo em conta, simultaneamente, a resposta 

dada na escolha múltipla e a respetiva justificação, em cada questão. No entanto, a 

justificação dada pelos alunos foi o que teve maior importância na classificação. 

 As respostas dadas pelos alunos participantes no estudo foram analisadas 

independentemente, pela professora/investigadora e por mais dois investigadores (em 

Didática e em Física), tendo-se obtido em todos os casos um grau de concordância superior a 
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95% (o grau de concordância médio foi de 98,6%). Nas situações em que se verificou 

discordância na classificação das respostas, as discrepâncias foram de apenas um nível.  

 Recordando que a finalidade da administração dos testes foi recolher informação que 

permitisse conhecer as conceções dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa, concluiu-

se que a primeira questão do teste (“No vazio, onde só existe um corpo, esse corpo tem…- 

peso e massa”) foi elaborada de uma forma que poderia levar os alunos a pensar que o peso é 

uma propriedade característica dos corpos, tal como a massa, reforçando, desta forma, as suas 

conceções erradas sobre os conceitos de peso e de massa. Por outro lado, esta temática da 

questão 1 do teste não foi abordada de forma explícita na implementação em sala de aula (nas 

atividades experimentais “Hands-on” ou na simulação computacional). Os guiões das 

atividades experimentais contemplavam duas tarefas (tarefa 2 e tarefa 3) que estavam 

diretamente relacionadas com as questões Q3 e Q2, respetivamente, dos testes administrados 

aos alunos. 

 Com base nestas ideias e com vista ao garante da credibilidade dos dados apurados, 

considerou-se que os dados provenientes das respostas dadas pelos alunos participantes à 

questão 1 não seriam tidos em conta na análise dos resultados. 

 Assim sendo, após a análise de conteúdo efetuada às respostas dadas pelos alunos às 

questões Q2 e Q3 dos testes, recorreu-se ao programa estatístico SPSS (versão 17), tendo sido 

usados testes estatísticos não paramétricos (Cohen et al., 2007). 

 Para comparar as duas turmas de cada professor no pré-teste, e também no pós-teste, 

foi aplicado o teste estatístico não paramétrico Mann-Whitney. Para comparar cada grupo 

entre o momento pré- e o momento pós- foi aplicado o teste estatístico não paramétrico 

Wilcoxon. Para comparar os grupos “Hands-on” de todos os professores, e para comparar os 

grupos que usaram a simulação computacional de todos os professores, no momento pré-, e 

também no momento pós-, foi aplicado o teste estatístico não paramétrico Kruskal-Wallis. 

Utilizando o teste Kruskall-Wallis pode concluir-se que um dos grupos difere 

significativamente dos restantes. Porém, este teste não diz em qual dos grupos essa diferença 

é estatisticamente significativa. Para identificar em qual dos grupos existe uma diferença 

significativa é necessário usar o teste LSD de Fisher (Marôco, 2010). 

 Nos testes estatísticos aplicados definiu-se como limiar o valor de p=0,05, ou seja, 

considerou-se que existia uma diferença estatística significativa se p0,05. 
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 Assim, foram determinados os valores anteriormente referidos constantes de cada um 

dos testes estatísticos aplicados, e os valores dos ganhos de nível 3 (categoria de resposta de 

nível 3), os ganhos de nível 2 (categoria de resposta de nível 2), e os ganhos médios 

normalizados (Hake, 1998), e obtidas as representações gráficas dos ganhos médios 

normalizados, para cada uma das questões (Q2 e Q3) e para cada um dos grupos de 

tratamento, dos três professores participantes no estudo, A, D e E.  

  

3.6.2 Entrevistas 

 As entrevistas conduzidas foram transcritas (ver anexo V) e a análise de conteúdo 

efetuada processou-se sobre essas transcrições, como vários metodólogos aconselham a fazer 

(por exemplo, Denscombe, 1998). 

 A análise de conteúdo efetuada às transcrições das entrevistas foi conduzida no sentido 

de encontrar características da mediação do professor, quando usa simulações 

computacionais, que promovam a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de 

massa.  

 Nesta análise foram tidas como referência as dez dimensões nas quais assenta o 

modelo proposto por Lopes et al. (2010b), referidas na secção 2.3.1.4. 

 Apesar de todos os professores participantes neste estudo terem sido previamente 

informados sobre os seus objetivos, e todos os aspetos a serem considerados durante a 

implementação com os alunos na sala de aula, nomeadamente o material necessário para a 

realização das atividades experimentais, houve alterações introduzidas pelos professores B e 

C, que inviabilizaram a recolha de informações.  

 Por outro lado, estes dois professores informaram os alunos de que não seriam 

formalmente avaliados nestas atividades, o que influenciou o interesse e envolvimento dos 

alunos. Assim, os dados obtidos pelos alunos dos professores B e C não foram tidos em conta 

na análise dos resultados. 
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 No atual capítulo é dada resposta aos objetivos propostos no presente estudo pela 

análise dos dados recolhidos através das diferentes fontes consideradas. 

 Assim, quanto à primeira questão de investigação, os dados que se apresentam e os 

resultados que se discutem são maioritariamente provenientes dos testes realizados pelos 

alunos.  

 No que se refere à segunda questão de investigação, relativa às caraterísticas da 

mediação do professor usando simulações computacionais que podem melhorar a 

aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa, inclui-se a análise aos dados 

provenientes das transcrições das entrevistas. 

 O estudo revela que os ganhos totais obtidos, em termos de aprendizagem sobre os 

conceitos de peso e de massa, foram superiores quando os alunos usaram a simulação 

computacional, sozinha ou integrada com atividades “Hands-on”. Relativamente à mediação 

do professor na sala de aula, apontam-se algumas das suas características que podem 

promover as aprendizagens dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa. 
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4.1 Introdução 

 Neste capítulo apresentam-se e analisam-se os dados recolhidos através das diferentes 

fontes, descritas no capítulo anterior e provenientes dos testes realizados pelos alunos 

participantes e das entrevistas conduzidas aos professores envolvidos neste estudo. Os 

resultados serão analisados tendo em conta as duas questões que orientaram esta investigação: 

 - As simulações computacionais combinadas com atividades experimentais “Hands-

on” são mais eficazes na promoção da aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e 

de massa, do que as simulações ou as atividades “Hands-on” sozinhas? 

 - Que características da mediação do professor na sala de aula, quando usa simulações 

computacionais, podem melhorar a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de 

massa? 

 

4.2 Análise dos resultados dos testes 

 A primeira questão de investigação do estudo prende-se com a eficácia das simulações 

computacionais na promoção da aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de 

massa. 

 As fontes de dados que permitiram recolher informação relativa a esta questão de 

investigação foram as respostas dadas pelos alunos participantes nos testes concetuais 

realizados. 

 As respostas dadas pelos alunos nos testes foram submetidas a uma análise estatística, 

com recurso ao programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS – versão 

17), tendo sido consideradas como respostas validadas as respostas que se apresentam no 

quadro 4.1.  

Questão Resposta Validada 

Q2 (Massa e peso têm…) 

 

- Diferente significado físico, porque a massa é a quantidade de matéria que constitui 

um corpo e o peso é a força de atração gravitacional que um planeta exerce no corpo 

Q3 (Quando um corpo é levado da Terra para a Lua…) 

 

- O valor do peso varia e o da massa mantém-se, porque a massa não varia de lugar 

para lugar, mas o valor do peso varia porque a aceleração gravítica na lua é diferente 

Quadro 4.1 – Respostas validadas. 
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 Tal como referido anteriormente, serão apenas objeto de análise as respostas dadas 

pelos alunos às questões Q2 e Q3. Todas as respostas dadas pelos alunos, e respetiva 

classificação, podem ser encontradas no anexo VI. 

O quadro 4.2 apresenta um resumo dos resultados do pré-teste e do pós-teste para os 

alunos dos professores A, D e E, nas turmas que não usaram a simulação computacional 

(turma HoA) e nas turmas que usaram apenas a simulação computacional (turma SC) ou 

usaram a simulação combinada com atividades “Hands-on” (turma HoA+SC). 

 

 

N
ív

el
 

C
o

m
p

re
en

sã
o

 Professor A Professor D Professor E 

Questão Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

 

HoA HoA+SC HoA HoA+SC HoA SC HoA SC HoA SC HoA SC 

Q2 

3 0,0 3,7 20,0 14,8 0,0 0,0 7,4 54,2 0,0 0,0 31,6 5,0 

2 12,0 11,1 32,0 48,1 7,4 0,0 44,4 12,5 5,3 0,0 5,3 40,0 

1 88,0 85,2 48,0 37,1 92,6 100,0 48,2 33,3 94,7 100,0 63,1 55,0 

Q3 

3 4,0 3,7 20,0 14,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 10,5 5,0 

2 44,0 11,1 40,0 63,0 22,2 25,0 33,3 33,3 5,3 20,0 26,3 60,0 

1 52,0 85,2 40,0 22,2 77,8 75,0 66,7 54,2 94,7 80,0 63,2 35,0 

Quadro 4.2 – Frequências em percentagem (%) dos tipos de compreensão concetual sobre peso e massa (Pré-

teste e Pós-teste). 

 

 De uma forma geral, os alunos responderam de forma incorreta, ou pouco clara, às 

duas questões do pré-teste, apresentando conceções cientificamente incorretas sobre os 

conceitos de peso e de massa (maioritariamente respostas de nível 1), o que vem ao encontro 

dos resultados obtidos por vários investigadores (Galili, 2001; Gönen, 2008; Tural et al., 

2010).  

 

4.2.1 Análise dos resultados dos testes: análise individual de Q2 e de Q3  

 Numa primeira fase da análise dos resultados, foram analisadas as respostas dadas a 

cada uma das questões, Q2 e Q3, separadamente, para se tentar perceber quais os progressos 

efetuados pelos alunos, nos diferentes grupos de tratamento (“Hands-on” sem SC; “Hands-

on” com SC; apenas SC), em cada uma das questões. 
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 Nos testes estatísticos aplicados definiu-se como limiar o valor de p=0,05, ou seja, 

considerou-se que existia uma diferença estatística significativa se p0,05. 

 Foi usado o teste estatístico não paramétrico Mann-Whitney para determinar quando é 

que existia uma diferença significativa entre os grupos de tratamento de cada professor, em 

termos da sua compreensão sobre o significado físico dos conceitos de peso e de massa (Q2). 

Com base no quadro 4.3 pode verificar-se que as diferenças não foram estatisticamente 

significativas antes da aula sobre peso e massa (p>0,05). Da mesma forma, após a aula sobre 

peso e massa, não existia uma diferença significativa entre os dois grupos do professor A, 

nem entre os dois grupos do professor E (p>0,05). No entanto, existia uma diferença 

significativa entre os dois grupos do professor D (U=201; p=0,013).  

 

Professor 
Teste Mann-Whitney 

Pré-teste Pós-teste 

A 
U=326,500 

p=0,734 

U=317,000 

p=0,684 

D 
U=300,000 

p=0,178 

U=201,000 

p=0,013 

E 
U=180,000 

p=0,305 

U=182,000 

p=0,799 

Quadro 4.3 – Comparação entre os diferentes grupos de tratamento de cada professor, no pré-teste e no pós-teste 

(Q2). 

  

 Este teste permitiu concluir que, no que se refere a Q2, as duas turmas de cada 

professor eram semelhantes no pré-teste, e no pós-teste, com a exceção das turmas do 

professor D no pré-teste. 

 O teste estatístico Kruskal-Wallis foi usado para comparar as três turmas que 

realizaram apenas atividades experimentais “Hands-on” (turmas HoA), dos professores A, D 

e E, e para comparar as três turmas que usaram a simulação computacional (turmas HoA+SC 

e SC), dos professores A, D e E, em termos da sua compreensão sobre o significado físico dos 

conceitos de peso e de massa, no pré-teste e no pós-teste (Q2).  

 Com base no quadro 4.4, pode verificar-se que as diferenças não foram significativas 

antes, ou depois da aula sobre peso e massa, entre as turmas HoA. No entanto, existia uma 

diferença estatística significativa entre as turmas que usaram a simulação computacional, 

antes da aula (H=6,806; p=0,033), e após a aula (H=7,706; p=0,021).  
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Turmas 
Teste Kruskal-Wallis  

Pré-teste Pós-teste 

HoA 
H=0,685  

p=0,710 

H=0,242  

p=0,886 

Usaram SC 
H=6,806  

p=0,033 

H=7,706  

p=0,021 

Quadro 4.4 – Comparação entre as três turmas HoA (professores A, D e E), e entre as três turmas que usaram a 

simulação computacional (professores A, D e E), no pré-teste e no pós-teste (Q2). 

 

 Este teste permitiu concluir que, no que se refere a Q2, as três turmas HoA dos 

professores A, D e E eram semelhantes no pré-teste, e no pós-teste, mas havia uma diferença 

entre as três turmas que usaram a simulação computacional no pré-teste, e no pós-teste. 

 O teste estatístico Kruskal-Wallis indica apenas se existe ou não uma diferença 

estatística significativa entre grupos, não indicando onde é que essa diferença se encontra. 

Assim, para descobrir onde é que se encontrava essa diferença, foi aplicado o método LSD de 

Fisher, que permitiu concluir que os resultados obtidos pelos alunos do professor A no pré-

teste são superiores comparativamente aos dos alunos dos professores D e E. No pós-teste, 

resultados obtidos pelos alunos do professor D são superiores comparativamente aos dos 

alunos do professor E.  

  Foi também usado o teste estatístico Wilcoxon para determinar quando é que existia 

uma diferença estatística significativa nos grupos em termos da sua compreensão do 

significado físico dos conceitos peso e massa (Q2), do pré-teste para o pós-teste.  

 

 Professor 

Teste Wilcoxon 

Turma  

HoA 

Turma  

Usou SC 

A Z=-3,419  

p=0,001 

Z=-3,557  

p<0,001 

D Z=-3,276 

p=0,001 

Z=-3,755 

p<0,001 

E Z=-2,460 

p=0,014 

Z=-2,887 

p=0,004 

Quadro 4.5 – Comparação das avaliações do pré-teste para o pós-teste (Q2).  
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Com base no quadro 4.5, para Q2, os resultados mostram que existe uma diferença 

estatística significativa na compreensão concetual do pré-teste para o pós-teste para todos os 

grupos, dos professores A, D e E (p<0,05). 

 Este teste permitiu concluir que, no que se refere a Q2, todos os grupos de alunos 

realizaram ganhos na aprendizagem, do pré-teste para o pós-teste. 

 Os quadros 4.6 e 4.7 apresentam os resultados do pré-teste e do pós-teste, para as 

respostas de nível 3 e de nível 2, e os respetivos ganhos (<g3> e <g2>), dadas pelos alunos 

dos professores A, D e E à questão Q2. 

   

Quadro 4.6 – Ganhos de nível 3 obtidos pelos alunos dos professores A, D e E, para Q2. 

 

 

 Os resultados obtidos indicam que, antes de participar nos três tipos de tratamento, a 

maioria dos alunos respondeu de forma incorreta a Q2. Apenas um dos alunos do professor A 

(3,7%), na turma que usou a simulação computacional (turma HoA+SC) respondeu 

corretamente a esta questão. Após a aplicação dos diferentes tratamentos, aumentou o número 

de alunos que apresentam uma visão cientificamente correta sobre os conceitos de peso e de 

massa (ver quadro 4.6, respostas de nível 3). 

 

Quadro 4.7 – Ganhos de nível 2 obtidos pelos alunos dos professores A, D e E, para Q2. 

Significado físico de peso e de massa Pré Pós 
<g3> 

(pós – pré) 

Professor A 
Turma HoA          (n=25) 0,0% 20,0% 20,0% 

Turma HoA+SC   (n=27) 3,7% 14,8% 11,1% 

Professor D 
Turma HoA          (n=27) 0,0% 7,4% 7,4% 

Turma SC             (n=24) 0,0% 54,2% 54,2% 

Professor E 
Turma  HoA         (n=19) 0,0% 31,6% 31,6% 

Turma  SC            (n=20) 0,0% 5,0% 5,0% 

Significado físico de peso e de massa Pré Pós 
<g2> 

(pós – pré) 

Professor A 
Turma HoA          (n=25) 12,0% 32,0% 20,0% 

Turma HoA+SC   (n=27) 11,1% 48,1% 37,0% 

Professor D 
Turma HoA          (n=27) 7,4% 44,4% 37,0% 

Turma SC             (n=24) 0,0% 12,5% 12,5% 

Professor E 
Turma  HoA         (n=19)     5,3% 5,3% 0,0% 

Turma  SC            (n=20)  0,0% 40,0% 40,0% 
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 Os ganhos médios absolutos obtidos do pré-teste para o pós-teste, na questão Q2, 

foram de 21,6% para as respostas de nível 3, e de 24,4% para as respostas de nível 2. Para as 

respostas de nível 3, os ganhos mais elevados foram obtidos pelos alunos do professor D, na 

turma que usou a simulação computacional (54,2%), e para as respostas de nível 2, os ganhos 

mais elevados foram obtidos pelos alunos do professor E, na turma que usou a simulação 

computacional (40,0%) 

 A figura 4.1 representa os ganhos médios normalizados (Hake, 1998), obtidos pelos 

alunos de cada um dos grupos, dos professores A, D e E, para a questão Q2. 

 

 

 
Figura 4.1 – Ganhos médios normalizados obtidos, na questão Q2, pelos alunos nos diferentes grupos de 

tratamento, dos professores A, D e E. 

  

 Com base na figura 4.1 pode concluir-se que os ganhos médios normalizados obtidos 

do pré-teste para o pós-teste, na questão Q2, foram aproximadamente iguais para os alunos 

dos professores A, D e E. Para os alunos do professor D, na turma que usou a simulação 

computacional, os ganhos foram substancialmente maiores (60,0%). 

 Relativamente à questão Q3, foi usado o teste estatístico não paramétrico Mann-

Whitney para determinar quando é que existia uma diferença significativa entre os dois 

grupos de tratamento de cada professor, em termos da sua compreensão sobre o que acontece 

ao valor do peso e ao valor da massa de um corpo quando este é levado da Terra para a Lua.  
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 Com base no quadro 4.8, pode verificar-se que as diferenças não foram 

estatisticamente significativas após a aula sobre peso e massa. Da mesma forma, antes da aula 

sobre peso e massa, não existia uma diferença significativa entre os dois grupos do professor 

D e do professor E. No entanto, existia uma diferença significativa entre os dois grupos (HoA 

e HoA+SC) do professor A (U=230; p=0,014). 

 

 Professor 
Teste Mann-Whitney 

Pré-teste Pós-teste 

A 
U=229,500 

p=0,014 

U=300,000 

p=0,450 

D 
U=315,000 

p=0,817 

U=270,000 

p=0,236 

E 
U=162,000 

p=0,174 

U=146,000 

p=0,167 

Quadro 4.8 – Comparação entre os dois grupos de tratamento de cada professor, no pré-teste e no pós-teste (Q3). 

   

 Este teste permitiu concluir que, no que se refere a Q3, as duas turmas de cada 

professor eram semelhantes no pré-teste, e no pós-teste, com a exceção das turmas do 

professor A no pré-teste. 

 O teste estatístico Kruskal-Wallis foi usado para comparar as três turmas HoA (dos 

professores A, D e E), e para comparar as três turmas que usaram a simulação computacional 

(dos professores A, D e E), em termos da sua compreensão sobre o que é que acontece ao 

peso e à massa de um corpo quando este é levado da Terra para a Lua – Q3. 

 Com base no quadro 4.9, pode verificar-se que as diferenças não foram significativas 

antes da aula sobre peso e massa, entre as turmas que usaram a simulação computacional 

(p>0,05). No entanto, existia uma diferença estatística significativa entre as turmas HoA 

(H=10,601; p=0,005).  

Para descobrir onde é que se encontrava essa diferença, foi aplicado o método LSD de 

Fisher, que permitiu concluir que os resultados obtidos pelos alunos do professor A no pré-

teste são superiores comparativamente aos dos alunos dos professores D e E. Após a aula 

sobre peso e massa, não houve diferenças estatísticas significativas entre as turmas HoA ou 

entre as turmas que usaram a simulação computacional. 
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Turmas 
Teste Kruskal-Wallis  

Pré-teste Pós-teste 

HoA H=10,601  

p=0,005 

H=5,612  

p=0,060 

Usaram SC H=0,684  

p=0,710 

H=4,200  

p=0,122 

Quadro 4.9 – Comparação entre as três turmas HoA (professores A, D e E), e entre as três turmas que usaram a 

SC (professores A, D e E), no pré-teste e no pós-teste (Q3). 

 

 Este teste permitiu concluir que, no que se refere a Q3, os alunos da turma HoA do 

professor A, obtiveram melhores resultados no pré-teste, comparativamente com os alunos 

das turmas HoA dos professores D e E.  

 Foi também usado o teste estatístico Wilcoxon para determinar quando é que existia 

uma diferença estatística significativa nos grupos em termos da sua compreensão sobre o que 

acontece ao valor do peso e ao valor da massa de um corpo quando este é levado da Terra 

para a Lua (Q3), do pré-teste para o pós-teste.  

 

Professor 
Teste Wilcoxon 

Turma  

HoA  

Turma  

Usou SC 

A 
Z=-1,706 

p=0,088 

Z=-3,879 

P<0,001 

D 
Z=-1,134 

p=0,257 

Z=-2,309 

p=0,021 

E 
Z=-2,530 

p=0,011 

Z=-2,887 

p=0,004 

Quadro 4.10 – Comparação das avaliações do pré-teste para o pós-teste (Q3).  

  

Como se pode observar no quadro 4.10, para Q3, os resultados mostram que não existe 

uma diferença significativa, do pré-teste para o pós-teste, para a turma HoA dos professores A 

e D. No entanto, existe uma diferença estatística significativa para os restantes grupos 

(p<0,05). 

 Este teste permitiu concluir que, no que se refere a Q3, todos os grupos de alunos 

realizaram ganhos na aprendizagem, do pré-teste para o pós-teste, com exceção dos alunos 

dos professores A e D na turma HoA, apesar de os alunos do professor A terem obtido 
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resultados superiores no pré-teste, comparativamente aos alunos das turmas HoA dos 

professores D e E.  

  Os quadros 4.11 e 4.12 apresentam os resultados do pré-teste e do pós-teste, para as 

respostas de nível 3 e de nível 2, e os respetivos ganhos (<g3> e <g2>), dadas pelos alunos 

dos professores A, D e E, à questão Q3. 

 

Quadro 4.11 – Ganhos de nível 3 obtidos pelos alunos dos professores A, D e E, para Q3. 

 

 

 Antes de participar nos respetivos tratamentos, a maioria dos alunos respondeu de 

forma incorreta a Q3. Apenas 4,0% dos alunos do professor A, na turma HoA (1 aluno), e 

3,7% na turma que usou a simulação computacional (1 aluno) responderam corretamente. No 

entanto, mais alunos apresentaram respostas de nível 2, o que significa que antes da aula 

sobre peso e massa os alunos mostram alguma compreensão sobre esta questão, variando 

entre 5,3% (professor E, turma HoA) e 44,0% (professor A, turma HoA). Após a aplicação 

dos diferentes tratamentos mais alunos (professor A: turma HoA=20,0% e turma 

HoA+SC=14,8%; professor D: turma SC=12,5%; professor E: turma HoA=10,5% e turma 

SC=5,0%) responderam corretamente a esta questão (ver quadro 4.11).  

  

Quadro 4.12 – Ganhos de nível 2 obtidos pelos alunos dos professores A, D e E, para Q3. 

Peso e massa quando vai da Terra para a Lua Pré Pós 
<g3> 

(pós – pré) 

Professor A 
Turma HoA          (n=25) 4,0% 20,0% 16,0% 

Turma HoA+SC   (n=27) 3,7% 14,8% 11,1% 

Professor D 
Turma HoA          (n=27) 0,0% 0,0% 0,0% 

Turma SC             (n=24) 0,0% 12,5% 12,5% 

Professor E 
Turma  HoA         (n=19)     0,0% 10,5% 10,5% 

Turma  SC            (n=20)  0,0% 5,0% 5,0% 

Peso e massa quando vai da Terra para a Lua Pré Pós 
<g2> 

(pós – pré) 

Professor A 
Turma HoA          (n=25) 44,0% 40,0% -4,0% 

Turma HoA+SC   (n=27) 11,1% 63,0% 51,9% 

Professor D 
Turma HoA          (n=27) 22,2% 33,3% 11,1% 

Turma SC             (n=24) 25,0% 33,3% 8,3% 

Professor E 
Turma  HoA         (n=19)     5,3% 26,3% 21,0% 

Turma  SC            (n=20)  20,0% 60,0% 40,0% 
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 Relativamente a esta questão, Q3, os ganhos médios obtidos do pré-teste para o pós-

teste foram de 9,2% para respostas de nível 3, e de 21,4% para as respostas de nível 2. 

 Para as respostas de nível 3, os ganhos mais elevados foram obtidos pelos alunos do 

professor A, na turma HoA (16,0%), e para as respostas de nível 2, os ganhos mais elevados 

foram obtidos pelos alunos do professor A, na turma que usou a simulação computacional 

(51,9%). 

 A figura 4.2 representa os ganhos médios normalizados (Hake, 1998), obtidos pelos 

alunos de cada um dos grupos, dos professores A, D e E, para a questão Q3.  

Com base na figura 4.2 pode verificar-se que os ganhos médios normalizados obtidos 

do pré-teste para o pós-teste foram superiores para os alunos de todos os professores que 

usaram a simulação computacional. Os ganhos foram ainda superiores quando os alunos 

usaram a simulação computacional integrada com atividades “Hands-on” (alunos do professor 

A na turma HoA+SC). 

 

Figura 4.2 – Ganhos médios normalizados obtidos, na questão Q3, pelos alunos nos diferentes grupos de 

tratamento, dos professores A, D e E. 
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Em síntese 

 Os resultados obtidos com base nas respostas dadas pelos alunos nos testes concetuais 

mostram que, após a aplicação dos diferentes tratamentos, mais alunos responderam 

corretamente às questões Q2 e Q3. 

 Relativamente à questão Q2, verifica-se uma diferença estatística significativa para 

todos os grupos, em termos da sua compreensão do significado físico dos conceitos peso e 

massa, do pré-teste para o pós-teste, ou seja, todos os grupos realizaram ganhos na 

aprendizagem. As três turmas HoA eram semelhantes no pré-teste e no pós-teste. No entanto, 

havia uma diferença estatística significativa entre as três turmas que usaram a simulação 

computacional, no pré-teste e também no pós-teste. No pré-teste foram os alunos do professor 

A (turma SC) que obtiveram os melhores resultados, mas no pós-teste os melhores resultados 

foram obtidos pelos alunos do professor D (turma SC), que obtiveram os ganhos médios 

normalizados mais elevados. 

 No que se refere à questão Q3, verifica-se que no pré-teste há uma diferença estatística 

significativa entre os alunos das turmas HoA, tendo os melhores resultados sido obtidos pelos 

alunos do professor A. No entanto, em termos da compreensão sobre o que é que acontece ao 

valor do peso e da massa de um corpo quando este é levado da Terra para a Lua, não se 

verifica uma diferença estatística significativa do pré-teste para o pós-teste para este grupo de 

alunos, tal como para os alunos do professor D na turma HoA. Para os restantes grupos 

verifica-se uma diferença estatística significativa, ou seja, significa que realizaram ganhos na 

aprendizagem. Os ganhos médios normalizados mais elevados foram obtidos pelos alunos que 

usaram a simulação computacional, dos professores A, D e E, tendo sido superiores para os 

alunos do professor A, que usaram a simulação integrada com atividades experimentais 

“Hands-on”.  Isto significa que os alunos do professor A, na turma HoA, obtiveram os 

melhores resultados no pré-teste. No entanto, não realizaram ganhos estatisticamente 

significativos do pré-teste para o pós-teste. Os restantes grupos de alunos realizaram ganhos 

na aprendizagem. Os ganhos mais elevados foram obtidos pelos alunos nas turmas SC, tendo 

sido superiores para os alunos do professor A (turma HoA+SC). 

 Assim, conclui-se que os ganhos médios normalizados mais elevados foram obtidos, 

em Q2, pelos alunos do professor D (turma SC) e, em Q3, pelos alunos do professor A (turma 

HoA+SC).  
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4.2.2 Análise dos resultados dos testes: análise conjunta de Q2 e de Q3  

 Depois da análise efetuada às duas questões, separadamente, surgiu a necessidade de 

analisar em conjunto as respostas dadas pelos alunos às duas questões, tendo sido definidos 

vários tipos de compreensão, de acordo com as respostas dadas. 

 Tipo de 

Compreensão Concetual 
Categorias de resposta 

Muito Elevada (ME) - respostas de nível 3 em Q2 e em Q3; 

Elevada (E) - respostas de nível 3 numa das questões e de nível 2 na outra questão; 

Baixa (B) 
- respostas de nível 2 em Q2 e em Q3; ou 

- respostas de nível 3 numa das questões e de nível 1 na outra questão; 

Muito Baixa (MB) 
- respostas de nível 2 numa das questões e de nível 1 na outra questão; ou 

- respostas de nível 1 em Q2 e em Q3; 

Quadro 4.13 – Categorias de resposta para cada tipo de compreensão concetual definido. 

 

 Como se descreve no quadro 4.13, quando os alunos deram respostas de nível 2 numa 

das questões e de nível 1 na outra questão, ou deram respostas de nível 1 às duas questões, o 

tipo de compreensão concetual foi considerado muito baixa. Assim, este tipo de compreensão 

não foi tido em conta na determinação dos ganhos totais. 

 O quadro 4.14 apresenta um resumo dos resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste, 

de acordo com os tipos de compreensão concetual definidos anteriormente. 

 

Teste 
Professor Turma N 

Tipo de Compreensão Concetual 

MBaixa Baixa Elevada MElevada 

Pré-

Teste 

A 
HoA 25 84,0% (21) 16,0% (4) 0,0% (0) 0,0% (0) 

HoA+SC 27 88,9% (24) 3,7% (1) 7,4% (2) 0,0% (0) 

D 
HoA 27 100,0% (27) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

SC 24 100,0% (24) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

E 
HoA 19 100,0% (19) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

SC 20 100,0% (20) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Pós-

Teste 

A 
HoA 25 64,0% (16) 8,0% (2) 16,0% (4) 12,0% (3) 

HoA+SC 27 48,1% (13) 25,9% (7) 22,2% (6) 3,7% (1) 

D 
HoA 27 70,4% (19) 29,6% (8) 0,0% (0) 0,0% (0) 

SC 24 41,7% (10) 29,2% (7) 16,7% (4) 12,5% (3) 

E 
HoA 19 63,2% (12) 21,1% (4) 10,5% (2) 5,3% (1) 

SC 20 55,0% (11) 40,0% (8) 5,0% (1) 0,0% (0) 

Quadro 4.14 – Frequências em percentagem (número de alunos) para cada tipo de compreensão concetual sobre 

os conceitos peso e massa (Pré- e Pós-teste). 
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 O teste Mann-Whitney foi usado para determinar quando é que existia uma diferença 

significativa entre os dois grupos de tratamento de cada professor, no pré-teste e no pós-teste, 

em termos da sua compreensão sobre os conceitos de peso e de massa (Q2 e Q3).  

 

Professor 
Teste Mann-Whitney 

Pré-teste Pós-teste 

A U=325,000 

p=0,699 

U=308,500 

p=0,556 

D U=324,000 

p=1,000 

U=203,000 

p=0,010 

E U=190,000 

p=1,000 

U=185,000 

p=0,872 

Quadro 4.15 – Comparação entre os diferentes grupos de tratamento de cada professor, no pré-teste e no pós-

teste (Q2 e Q3). 

 

 Como se pode observar no quadro 4.15, as diferenças entre os grupos não são 

estatisticamente significativas antes da aula sobre peso e massa (p>0,05). Da mesma forma, 

após a aula não há uma diferença significativa entre as turmas HoA e as turmas que usaram a 

simulação computacional, do professor A, e do professor E. No entanto, existe uma diferença 

significativa entre as duas turmas do professor D após a aula sobre peso e massa (U=203; 

p=0,010).  

 Este teste permitiu concluir que as duas turmas de cada professor eram semelhantes no 

pré-teste, e no pós-teste, com a exceção das turmas do professor D no pós-teste. 

 O teste estatístico Kruskal-Wallis foi usado para comparar as três turmas HoA (dos 

professores A, D e E), e para comparar as três turmas que usaram a simulação computacional 

(dos professores A, D e E), em termos da sua compreensão sobre os conceitos de peso e de 

massa (Q2 e Q3).  

 

Turmas 
Teste Kruskal-Wallis 

Pré-teste Pós-teste 

HoA 
H=7,690  

p=0,021 

H=1,341 

 p=0,511 

Usaram SC 
H=5,031  

p=0,081 

H=2,280 

 p=0,320 

Quadro 4.16 – Comparação entre as três turmas HoA (professores A, D e E), e entre as três turmas que usaram a 

SC (professores A, D e E), no pré-teste e no pós-teste (Q2 e Q3). 
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 Como se pode ver no quadro 4.16, as diferenças na compreensão concetual sobre os 

conceitos de peso e de massa não foram significativas antes da aula sobre peso e massa, entre 

as turmas que usaram a simulação computacional (p>0,05). No entanto, existia uma diferença 

estatística significativa entre as turmas HoA no pré-teste (H=7,690; p=0,021). 

 Para descobrir onde é que se encontrava essa diferença, foi aplicado o método LSD de 

Fisher, que permitiu concluir que os resultados obtidos pelos alunos do professor A no pré-

teste são superiores comparativamente aos dos alunos dos professores D e E. Após a aula 

sobre peso e massa, não houve diferenças estatísticas significativas entre as turmas HoA ou 

entre as turmas que usaram a simulação computacional. 

 Este teste permitiu concluir que os alunos da turma HoA do professor A, obtiveram 

melhores resultados no pré-teste, comparativamente aos alunos das turmas HoA dos 

professores D e E.  

 Foi também usado o teste estatístico Wilcoxon para determinar quando é que existia 

uma diferença estatística significativa nos grupos em termos da sua compreensão sobre os 

conceitos de peso e de massa (Q2 e Q3), do pré-teste para o pós-teste.  

Professor 

Teste Wilcoxon 

Turma 

 HoA 

Turma  

Usou SC 

A Z=-2,762 

p=0,006 

Z=-3,153 

p=0,002 

D Z=-2,828 

p=0,005 

Z=-3,354 

p=0,001 

E Z=-2,414 

p=0,016 

Z=-2,887 

p=0,004 

Quadro 4.17 – Comparação das avaliações do pré-teste para o pós-teste (Q2 e Q3). 

 

 Com base no quadro 4.17 pode verificar-se que existe uma diferença estatística 

significativa na compreensão concetual do pré-teste para o pós-teste para todos os grupos, dos 

professores A, D e E (p<0,05). 

 Este teste permitiu concluir que todos os grupos realizaram ganhos na aprendizagem, 

do pré-teste para o pós-teste. Assim sendo, tal como a figura 4.3 indica, não existem variações 

negativas, do pré-teste para o pós-teste, e as variações positivas, correspondentes aos ganhos 

totais, foram obtidas pelos alunos das turmas que usaram a simulação computacional 

(professor A: 44,4%; professor D: 58,3%; professor E: 45,0%).  
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Figura 4.3 – Frequências em percentagem para as variações nulas e positivas, obtidas pelos alunos dos 

professores A, D e E, com base no teste de Wilcoxon aplicado. 

 

 Na figura 4.4 apresentam-se os ganhos totais (GT) para os alunos dos professores A, D 

e E. Tal como foi referido anteriormente, nestes ganhos não foi considerado o tipo de 

compreensão muito baixa (MB), que corresponde às respostas de nível 2 numa das questões e 

de nível 1 na outra questão, e nível 1 nas duas questões. 

 

 

 Figura 4.4 – Ganhos totais (GT = GME + GE + GB) para os alunos dos professores A, D e E. 
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Com base na figura 4.4 pode concluir-se que os ganhos totais mais elevados foram 

obtidos pelos alunos que usaram a simulação computacional, sozinha ou integrada com 

atividades “Hands-on” (professor A: 40,7%; professor D: 58,4%; professor E: 45,0%). 

 Os resultados alcançados neste estudo, sobre a eficácia das simulações 

computacionais, estão em consonância com o que Rutten et al. (2012) detetaram numa revisão 

de literatura. Estes autores afirmam que estudos comparativos indicam que o ensino 

tradicional pode ser melhorado com sucesso através do uso de simulações computacionais. O 

uso de simulações computacionais parece facilitar a compreensão concetual dos alunos 

(Jimoyiannis & Komis, 2001; Stern, Barnea, & Shauli, 2008; Zacharia, 2007), requer menos 

tempo (Gibbons, Evans, Payne, Shah, & Griffin, 2004), e melhora a capacidade de prever os 

resultados das experiências (McKagan et al., 2008). 

 O presente estudo vem revelar também que o uso de simulações computacionais 

parece promover a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa. No 

entanto, apesar destes resultados, considerou-se pertinente analisar cada um dos diferentes 

ganhos, e não só os ganhos totais (GT). 

 Na figura 4.5 apresentam-se os ganhos correspondentes aos diferentes tipos de 

compreensão concetual (GME, GE, e GB), obtidos pelos alunos dos professores A, D e E, nas 

turmas HoA e nas turmas que usaram a simulação computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Ganhos de compreensão muito elevada (GME), de compreensão elevada (GE), e de compreensão 

baixa (GB), obtidos pelos alunos dos professores A, D e E, nas turmas HoA e nas turmas que usaram a SC. 

 

 Como foi referido anteriormente, os ganhos totais mais elevados foram obtidos pelos 

alunos que usaram a simulação computacional, dos três professores, tendo sido superiores 

para os alunos do professor D. Como se pode ver na figura 4.5, os alunos do professor D na 

turma que usou a simulação computacional (turma SC), obtiveram os ganhos mais elevados 
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para compreensão muito elevada (GME=12,5%) e compreensão elevada (GE=16,7%), 

comparativamente aos ganhos obtidos pelos alunos dos professores A e E, nas turmas SC. 

 Os ganhos negativos, de baixa compreensão (GB), obtidos pelos alunos do professor A 

na turma HoA, significam que ocorreu uma diminuição do número de alunos que 

apresentavam uma compreensão baixa, do pré-teste para o pós-teste, tendo ocorrido uma 

transição para um nível de compreensão superior, uma vez que não se verificaram variações 

negativas (ver figura 4.3). 

  

Em síntese 

 Os resultados acabados de descrever e relativos à análise conjunta das duas questões 

dos testes concetuais, Q2 e Q3, revelam que há uma diferença estatística significativa para 

todos os grupos, do pré-teste para o pós-teste, em termos da sua compreensão sobre os 

conceitos de peso e de massa, ou seja, todos os grupos realizaram ganhos na aprendizagem 

sobre estes dois conceitos, do pré-teste para o pós-teste. 

 Apesar de os alunos do professor A na turma HoA terem obtido melhores resultados 

no pré-teste, os ganhos totais mais elevados foram obtidos pelos alunos que usaram a 

simulação computacional de todos os professores, tendo sido superiores para os alunos do 

professor D.  

 Os alunos do professor D que usaram apenas a simulação computacional foram 

também aqueles que obtiveram os ganhos mais elevados para compreensão muito elevada 

(GME) e compreensão elevada (GE).  

 Uma vez que não há uma diferença estatística significativa, no pré-teste, entre os dois 

grupos de cada professor, e também não há diferenças significativas, no pré-teste, entre as 

turmas que usaram a simulação computacional dos três professores (A, D e E), os ganhos 

totais obtidos poderão ser atribuídos ao uso da simulação computacional, mas também ao 

papel mediador do professor quando usa a simulação computacional para ensinar os conceitos 

de peso e de massa. 

  Aquilo que o professor fez na sala de aula quando usou a simulação computacional 

pode explicar as diferenças na performance dos alunos na turma SC.  

 



Capítulo 4 – Análise e Interpretação dos Resultados Obtidos 

 

72 

 

4.2.3 Síntese sobre a análise dos resultados dos testes 

 Dos resultados apresentados e discutidos anteriormente, relativos à eficácia da 

simulação computacional “Peso e Massa”, pode afirmar-se que os efeitos na aprendizagem 

dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa foram diferentes, dependendo do tipo de 

tratamento aplicado: quando realizam atividades experimentais “Hands-on” sem simulação 

computacional; quando realizam atividades experimentais “Hands-on” com simulação 

computacional; quando utilizam apenas a simulação computacional.  

 Interpretando simultaneamente os resultados obtidos da análise individual de cada uma 

das questões dos testes concetuais, Q2 e Q3, e os resultados obtidos da análise conjunta das 

duas questões, conclui-se que, aparentemente, o uso da simulação computacional, sozinha ou 

integrada com atividades experimentais “Hands-on”, ajudou os alunos na aprendizagem dos 

conceitos de peso e de massa.  

 Como já teve ocasião de se percecionar, ao analisar conjuntamente Q2 e Q3, os ganhos 

mais elevados foram obtidos pelos alunos que usaram a simulação computacional, tendo sido 

superiores para os alunos do professor D, que obtiveram os ganhos mais altos para 

compreensão muito elevada (GME) e compreensão elevada (GE). 

 Relativamente à questão Q3 (o que é que acontece ao valor do peso e ao valor da 

massa de um corpo quando este é levado da Terra para a Lua), o uso da simulação 

computacional “Peso e Massa”, sozinha ou combinada com atividades experimentais “Hands-

on”, teve um efeito positivo na aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de 

massa. Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa na aprendizagem de todos os 

grupos que usaram a simulação computacional, que obtiveram os maiores ganhos médios 

normalizados, comparativamente aos alunos nas turmas HoA. Por outro lado, como foi 

referido anteriormente, os alunos dos professores A e D que não usaram a simulação 

computacional (turmas HoA) não realizaram aprendizagens estatisticamente significativas. 

  Esta questão envolvia a exploração de uma situação física contextualizada (Lopes, 

2004), baseada num contexto real (astronauta na Lua), e que era abordada diretamente na 

simulação computacional (tarefa 2, do guião de atividades da aula). Todos os alunos, do 

professor A (turma HoA+SC), do professor D (turma SC) e do professor E (turma SC), 

tentaram realizar esta tarefa recorrendo apenas à simulação computacional.  
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 Os alunos que manipularam a simulação computacional “Peso e Massa” tiveram a 

oportunidade de visualizar informação, à qual os alunos que usaram apenas o equipamento do 

laboratório não tiveram acesso. Quando estavam a usar a simulação computacional, os alunos 

podiam ver uma tabela com os valores do peso do corpo (Mafalda) em quatro planetas (Terra, 

Lua, Mercúrio e Júpiter) e, simultaneamente, ver a representação do vetor peso em cada um 

dos planetas (ver figura 3.6, no capítulo 3). 

 Quando variavam o valor da massa, através do respetivo botão de controlo na 

simulação, os alunos podiam ver de imediato o que é que acontecia ao peso do corpo em cada 

um dos planetas (representação vetorial do peso no planeta e respetivo valor numa tabela). 

Isto permitiu, por exemplo, que os alunos que exploraram a simulação pudessem verificar que 

o vetor peso diminui de intensidade quando um corpo vai para a Lua, enquanto o valor da sua 

massa se mantém constante.  

 Os resultados mostram que a simulação computacional pode ser usada na sala de 

aula para tentar promover a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa. 

No contexto deste estudo, este aspeto ressalta como elemento facilitador do processo de 

aprendizagem dos alunos, sobre a relação que existe entre o valor do peso de um corpo e o 

valor da massa do planeta onde se encontra, e o diferente significado físico dos conceitos de 

peso e de massa.  

 A simulação computacional desenhada parece promover o envolvimento dos alunos 

neste tipo de tarefa/ questão (Psycharis, 2011), facilitando a sua aprendizagem através da 

visualização e da interação com modelos dinâmicos dos fenómenos naturais (de Jong & van 

Joolingen, 1998; McKagan et al., 2008; Perkins et al., 2006; Wieman et al., 2008), que não 

seriam possíveis de realizar num laboratório escolar (Hennessy et al., 2007a), como é o caso 

da medição do peso e da massa de um corpo quando este é levado da Terra para outro planeta. 

 Contudo, no que se refere à questão Q2, que era uma questão mais teórica e 

descontextualizada (significado físico do conceito de peso e do conceito de massa), apesar de 

os ganhos na aprendizagem terem sido estatisticamente significativos para todos os alunos, 

destacam-se os alunos do professor D (turma SC), que obtiveram ganhos mais elevados 

(ganhos de nível 3: <g3> =54,2%; e ganhos médios normalizados: <G> =60%). 

 Estes resultados obtidos pelos alunos não podem ser explicados sem ter presente o 

papel da mediação do professor na sala de aula, que ressalta também como elemento 

facilitador do processo de aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa. 
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 Na realização das tarefas propostas, os alunos tiveram acesso à informação através do 

guião de exploração da simulação computacional, da simulação computacional propriamente 

dita e do apoio dado pelo professor, através da sua mediação.  

 Importa recordar que o guião das atividades experimentais fornecido aos alunos era 

composto pelas mesmas três tarefas e que a simulação computacional utilizada foi a mesma. 

Contudo, e como veremos mais à frente através dos resultados obtidos pela análise das 

transcrições das entrevistas, o facto de este estudo ter envolvido a participação de diferentes 

professores, com uma pedagogia própria na sala de aula (papel mediador), poderá ter 

contribuído para os diferentes ganhos obtidos pelos alunos nos testes concetuais. 

 Como já se teve oportunidade de referir, o uso da simulação computacional parece ter 

ajudado os alunos na aprendizagem dos conceitos de peso e de massa. Perante este facto, 

considerou-se pertinente a procura de razões que permitissem compreender por que motivo é 

que a performance dos grupos que usaram a simulação computacional não foi semelhante 

com todos os professores.  

 Os professores participantes neste estudo usaram a mesma simulação e o mesmo guião 

de atividades. No entanto, certamente orientaram os alunos de forma diferente, conduzindo a 

diferentes ganhos na aprendizagem.  
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4.3 Análise das entrevistas efetuadas aos professores participantes 

 Na secção anterior foram analisados os ganhos de nível 3, os ganhos de nível 2, os 

ganhos médios normalizados, para cada questão, Q2 e Q3, e os ganhos totais obtidos pelos 

alunos, tendo em conta as respostas dadas às duas questões, Q2 e Q3. Neste processo de 

análise e discussão foram identificados alguns aspetos facilitadores do processo de 

aprendizagem, nomeadamente a importância do papel mediador do professor. 

 Na presente secção procura-se caracterizar o papel mediador do professor na 

promoção da aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa quando estes 

usam simulações computacionais. Para isso, conta-se com os dados provenientes da análise 

das transcrições das entrevistas efetuadas. 

 Como já anteriormente se teve oportunidade de referir, foram entrevistados todos os 

professores participantes neste estudo. Para tentar saber como é que foi feita a mediação dos 

professores usando simulações computacionais na sala de aula, os professores foram 

questionados no sentido de se obter informação, o mais detalhada possível, nomeadamente 

sobre a contextualização da aula, as intenções do professor e as suas perceções, as reações dos 

alunos e do próprio professor, o trabalho proposto e o trabalho realmente efetuado pelos 

alunos, etc (ver anexo VI). 

 A análise de conteúdo efetuada aos dados recolhidos nas entrevistas foi organizada 

tendo em conta as dez dimensões da mediação apresentadas pelo MFS-TST (referido na 

secção 2.3.1.4), que têm em conta diferentes dinâmicas (A – interação com o objeto 

epistémico; B – interação com o “outro”) e diferentes componentes. Assim, o papel mediador 

de cada um dos professores participantes no estudo foi analisado recorrendo às dimensões 

referidas anteriormente (secção 2.3.1.4, do capítulo 2) e que constam no quadro 4.18. 

 

Dinâmica Dimensão 

A1 Trabalho realmente feito pelos alunos 

A2 Contextos científicos e tecnológicos 

A3 Práticas epistémicas e/ou axiológicas 

A4 Informação 

A5 Conhecimento do professor e tomada de decisões em tempo real na sala de aula 

B1 Discurso na sala de aula 

B2 Apoio e autoridade dados aos alunos 

B3 Envolvimento produtivo na disciplina 

B4 Avaliação e feedback 

B5 Aprendizagem induzida 

Quadro 4.18 – Dimensões para analisar o papel mediador do professor (adaptado de Lopes et al., 2010b). 
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4.3.1 Resultados da entrevista efetuada ao professor A 

 (Turma HoA+SC: aula de 90 minutos. Os alunos realizaram a tarefa 1 com recurso ao equipamento 

laboratorial e a tarefa 2 com recurso à simulação computacional) 

 

 Com base na análise dos dados recolhidos na entrevista efetuada ao professor A, 

recorrendo às dimensões da mediação do professor referidas no quadro 4.18, verifica-se que o 

papel mediador do professor A apresenta as seguintes características: 

 

A1) No âmbito da dimensão Trabalho realmente feito pelos alunos: 

- o professor propôs as tarefas através da leitura, em voz alta, do guião; 

- o professor certificou-se que os alunos compreenderam o que lhes foi pedido nas tarefas 

propostas; 

- os alunos realizaram as tarefas propostas (grupos de 2 alunos), tendo preenchido 

individualmente os respetivos guiões das atividades. 

 

A2) No âmbito da dimensão Contextos científicos e tecnológicos: 

- na tarefa 1 do guião, os alunos efetuaram medições de massas, recorrendo a uma balança de 

dois pratos, e medições dos respetivos pesos, recorrendo a um dinamómetro. Os alunos 

procederam ao registo dos valores medidos numa tabela, e, de seguida foi feita a análise dessa 

tabela para tentar dar resposta à primeira questão-problema:  

“Qual é a relação entre massa e peso?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real; 

- na tarefa 2 do guião, estava implícita uma situação física baseada num contexto real (quando 

um astronauta vai da Terra para a Lua). Para tentar realizar esta tarefa, os alunos exploraram a 

simulação computacional, que envolvia também uma situação física baseada num contexto 

real (Mafalda na Terra e noutros planetas). Os alunos preencheram uma tabela com base nos 

valores obtidos na simulação computacional, e, de seguida, foi feita a análise dessa tabela para 

tentar dar resposta à segunda questão-problema: 
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“Um astronauta da Apollo 11 aos saltos na Lua, apesar de ter uma enorme quantidade de equipamento às 

costas, consegue saltar muito mais alto que em Terra sem qualquer tipo de equipamento. Sabendo que o 

astronauta não emagreceu nem engordou, como explicas este fenómeno?” 

 

- na tarefa 3 do guião, os alunos registaram numa tabela as principais diferenças entre os dois 

conceitos, peso e massa, e, de seguida, foi feita a análise dessa tabela para tentar dar resposta 

à terceira questão-problema:  

“Quais são as principais diferenças entre a massa e o peso de um corpo?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real. 

 

 A3) No âmbito da dimensão Práticas epistémicas e axiológicas: 

- o professor fez uma revisão oral sobre os conteúdos lecionados na aula anterior, que 

estariam relacionados com os conceitos de peso e de massa, promovendo a discussão e 

ajudando os alunos a descrever fenómenos; 

“O que é a força? Como é que se representa? Que tipo de grandeza é que é? O que é necessário para caracterizar 

o vetor força? Qual o aparelho de medida?” 

 

- o professor leu em voz alta as questões-problema, questionando e ajudando os alunos a 

prever o que acontece com base nos seus conhecimentos, e os alunos tentaram responder 

oralmente; 

“(…) não viram nenhuma relação entre a massa e o peso, ninguém respondeu, embora tivesse perguntado. (…) 

Nesta questão problema (2ª), antes de fazer a atividade, houve alguns alunos que já foram dando a resposta. Na 

primeira não, mas nesta aqui já houve alguns alunos que foram dando a resposta.” 

 

- na tarefa 1 do guião, o professor fez uma exemplificação do modo de funcionamento da 

balança de dois pratos e de um dinamómetro, e, de seguida, foi passando por cada um dos 

grupos (2 a 3 alunos), questionando e ajudando os alunos na realização da conversão de 

unidades (g para kg) e na leitura dos valores no dinamómetro, ajudando, desta forma, os 

alunos a fazer translações do observacional para a linguagem concetual; 

“(…) na massa tiveram dificuldade em equilibrar os pratos, que eu os fui ajudando, depois na redução também, 

continuava a aparecer dificuldade nas reduções matemáticas, na leitura, novamente, das escalas do dinamómetro, 

e de resto fizeram, pronto, eu ia passando de grupo em grupo (…). Alguns grupos faziam a constatação que os 

valores que estavam a surgir aqui (peso/massa) eram iguais, ou aproximadamente iguais, portanto, eles 

constataram sozinhos” 
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- na tarefa 2 do guião, o professor foi passando por cada um dos grupos (2 a 3 alunos), 

promovendo a discussão, questionando e ajudando os alunos a relacionar fenómenos físicos 

com representações, e a prever o que acontece, recorrendo à simulação computacional 

“(…) mostrei-lhes na simulação que o vetor peso apontava para baixo, por isso é que dava um valor negativo.” 

 

- depois de os alunos terem terminado a tarefa 3 do guião da atividade experimental, o 

professor pediu aos alunos que lessem em voz alta as respostas dadas a cada uma das questões 

problema e registou-as no quadro preto, bem como a relação matemática entre massa e peso 

(P=mg). Desta forma, o professor questiona e ajuda os alunos a reconhecer fenómenos no 

contexto e a relacionar fenómenos físicos com representações. 

“Cada grupo foi dando as suas respostas e depois fizemos uma síntese com as diferenças entre a massa e o peso, 

a relação que existe, chegamos à expressão matemática que relaciona a massa e o peso e vimos que aquela 

constante (g) também muda consoante o planeta onde o corpo se encontra. (…) para construirmos o quadro, eu ia 

questionando e eles iam respondendo.”  

(…) nas respostas às questões problema, eu ia ajudando na resolução. Não dava a resposta, mas ia orientando, 

indo buscar aquilo que tinham feito durante a atividade para conseguirem chegar à resposta da questão 

problema.” 

 

A4) No âmbito da dimensão Informação: 

- o professor forneceu informações orais e escritas aos alunos. No início, foram apresentadas 

as definições dos conceitos de peso e de massa, escritas no guião. Durante a realização da 

tarefa 1, os alunos usaram a informação dada no guião, e a informação retirada dos aparelhos 

de medida. Durante a realização da tarefa 2, os alunos usaram a informação dada no guião e a 

informação fornecida pela simulação computacional. Durante a realização das duas primeiras 

tarefas, o professor foi dando informação oralmente aos alunos, para tentarem responder às 

questões-problema. Para a realização da tarefa 3, os alunos usaram a informação que foram 

recebendo ao longo da realização das tarefas anteriores. Após a realização das três tarefas, o 

professor elaborou, com os alunos, um quadro síntese no quadro preto com as respostas às 

três questões-problema, que os alunos registaram no seu caderno diário; 

“(…) Em relação à massa, fizemos a leitura do guião, portanto, a primeira folha do guião. (…) Cada grupo foi 

dando as suas respostas e depois fizemos uma síntese com as diferenças entre a massa e o peso, a relação que 

existe, chegamos à expressão matemática que relaciona a massa e o peso e vimos que aquela constante (g) 

também muda consoante o planeta onde o corpo se encontra.” 
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A5) No âmbito da dimensão Conhecimento do professor e tomada de decisões em tempo 

real na sala de aula: 

- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir os seus procedimentos, por exemplo, efetuar a leitura da escala do dinamómetro 

(tarefa1) e como  mudar o valor da massa da Mafalda através do cursor na simulação 

computacional (tarefa 2). Esta ajuda foi dada oralmente em cada grupo de alunos; 

- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir as suas ideias, por exemplo, dando ajuda aos alunos nas dúvidas que foram surgindo 

(por exemplo, o facto de o peso ter um valor negativo), mas também na interpretação das 

questões apresentadas no guião, ou confrontando-os com as respostas dadas às questões-

problema e as situações abordadas nas tarefas, recorrendo ao guião ou à simulação 

computacional apresentada no computador; 

 “(…) eles foram colocando dúvidas. Eu ia procurando ajudar grupo a grupo (…). Mostrei-lhes na simulação que 

o vetor peso apontava para baixo, por isso é que dava um valor negativo.” 

 

B1) No âmbito da dimensão Discurso na sala de aula: 

- o professor promoveu um discurso interativo, dialogante, onde os alunos podem comunicar, 

interagir e intervir, tendo-se verificado momentos de interação distintos. Existiu interação 

professor/turma no início da aula (revisão oral dos conteúdos lecionados na aula anterior), e 

no início de cada tarefa (leitura em voz alta da questão-problema). Durante a realização das 

tarefas existiu interação professor/grupo de alunos (2 ou 3) e aluno/aluno, que se traduziu pelo 

diálogo entre eles. No final da aula existiu uma interação professor/turma, em que o professor 

questionou os alunos para fazer uma síntese das respostas às três questões-problema. De 

seguida, o professor fez o seu registo no quadro e os alunos transcreveram para o seu caderno 

diário. 

“(…) fizemos a leitura, desta atividade um (tarefa 1), fizemos a leitura em conjunto, em voz alta para todos.” 

“(…) Eles conversavam, iam alternando o aluno que mexia no rato, por exemplo, o que estava a fazer variar a 

massa no computador, iam trocando informações entre eles, a fazer constatações, interagiam uns com os outros.” 

“(…) para construirmos o quadro (tarefa3), eu ia questionando e eles iam respondendo”. 

 

B2) No âmbito da dimensão Apoio e autoridade dados aos alunos: 

- o professor questionou os alunos, no início das tarefas, sobre as respetivas questões-

problema. O professor disponibilizou o material necessário, em cada bancada, exemplificando 
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o modo de funcionamento, e, de seguida, os alunos realizaram as tarefas (grupos de 2 ou 3 

alunos) de forma autónoma. O professor deu tempo e autonomia aos alunos para realizarem as 

tarefas propostas no guião, e criou um ambiente onde os alunos pudessem discutir e 

apresentar as suas ideias uns aos outros.  

- Na ajuda dada aos alunos, o professor cria oportunidades para os alunos discutirem, e 

orienta-os na formulação de hipóteses, recorrendo ao guião ou às múltiplas representações 

apresentadas na simulação computacional (valor da massa do corpo e botão de controlo que 

permite variar o respetivo valor; representação vetorial do peso nos diversos planetas e tabela 

com os respetivos valores do peso). O professor orienta e ajuda os alunos a chegar às 

respostas às questões problema, resistindo ao impulso de dar as respostas completas, mas 

dando pistas de forma que os alunos consigam chegar sozinhos às respostas. 

“(…) voltei a explicar a leitura, portanto, da escala do dinamómetro, e eles depois trabalharam de forma 

autónoma.”  

“(…) Disse-lhes apenas como é que se mudava aqui no cursor o valor da massa e eles depois fizeram sozinhos.” 

“(…) nas respostas às questões problema, eu ia ajudando na resolução. Não dava a resposta, mas ia orientando, 

indo buscar aquilo que tinham feito durante a atividade para conseguirem chegar à resposta da questão 

problema.” 

 

B3) No âmbito da dimensão Envolvimento produtivo na disciplina: 

- o professor esteve atento ao envolvimento dos alunos tendo em conta os resultados de 

aprendizagem alcançados; 

 

B4) No âmbito da dimensão Avaliação e feedback: 

- o professor foi dando feedback apropriado e oportuno aos alunos sobre as suas 

aprendizagens, à medida que iam realizando as tarefas propostas. O professor avalia as 

aprendizagens, através de uma síntese no final da realização de todas as tarefas propostas. 

Nesta síntese, o professor recolheu informação sobre a evolução das aprendizagens dos 

alunos, questionando-os, e os alunos receberam informação sobre as suas aprendizagens 

pessoais, tendo registado no seu caderno diário as principais conclusões; 

“(…) fui colocando questões, sobre aquilo que já tínhamos visto (…). Eles foram colocando dúvidas. Eu ia 

procurando ajudar grupo a grupo. (…) para construirmos o quadro (tarefa 3), eu ia questionando e eles iam 

respondendo.” 
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B5) No âmbito da dimensão Aprendizagem induzida: 

- o professor não propôs a realização de qualquer tarefa para os alunos realizarem após a aula. 

 

 

4.3.2 Resultados da entrevista efetuada ao professor B 

 (Turma HoA+SC: aula de 90 minutos. Os alunos realizaram a tarefa 1 com recurso ao equipamento 

laboratorial e a tarefa 2 com recurso à simulação computacional) 

 

 Com base na análise dos dados recolhidos na entrevista efetuada ao professor B, 

recorrendo às dimensões da mediação do professor referidas no quadro 4.18, verifica-se que o 

papel mediador do professor B apresenta as seguintes características: 

 

A1) No âmbito da dimensão Trabalho realmente feito pelos alunos: 

- o professor levou os alunos para uma sala diferente daquela em que normalmente tinham 

aulas (para a sala de informática).  

- os alunos não realizaram todas as tarefas propostas, realizaram apenas a tarefa 1 do guião, 

que não estava diretamente relacionada com nenhuma das questões dos testes. 

“Ora bem, esta parte correu bastante mal. Naquela sala os alunos tinham que ter uma password própria, que lhes 

tinha sido dada no início do ano, para acederem àqueles computadores, mas como eles nunca usaram não sabiam 

qual era. Tivemos que definir umas passwords e depois eles tiveram de fazer todo o procedimento de verificação 

e validação das passwords no início da aula, perdeu-se tempo com isso, e, portanto, começou dessa maneira.”  

“(…) na segunda questão, em relação à exploração da simulação, tiveram dificuldade porque o tempo já estava 

muito apertado. Eles não terminaram. Esta aqui (segunda questão do guião) foi muito muito complicado…” 

 

A2) No âmbito da dimensão Contextos científicos e tecnológicos: 

- na tarefa 1 do guião, os alunos efetuaram medições de massas, recorrendo todos eles a uma 

mesma balança digital, e medições dos respetivos pesos, recorrendo a um dinamómetro. Os 

alunos procederam ao registo dos valores medidos numa tabela, para tentar dar resposta à 

primeira questão-problema:  

“Qual é a relação entre massa e peso?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real; 
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- na tarefa 2 do guião, estava implícita uma situação física baseada num contexto real (quando 

um astronauta vai da terra para a Lua). No entanto, como foi referido anteriormente, os alunos 

não exploraram a simulação computacional, e, por isso, não conseguiram dar resposta à 

segunda questão-problema: 

“Um astronauta da Apollo 11 aos saltos na Lua, apesar de ter uma enorme quantidade de equipamento às 

costas, consegue saltar muito mais alto que em Terra sem qualquer tipo de equipamento. Sabendo que o 

astronauta não emagreceu nem engordou, como explicas este fenómeno?” 

 

- os alunos também não realizaram a tarefa 3 do guião e, por isso, não conseguiram dar 

resposta à terceira questão-problema:  

“Quais são as principais diferenças entre a massa e o peso de um corpo?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real. 

 

 A3) No âmbito da dimensão Práticas epistémicas e axiológicas: 

- o professor não fez nenhuma revisão oral sobre os conteúdos lecionados na aula anterior, 

que estariam relacionados com os conceitos de peso e de massa; 

- o professor informou previamente os alunos de que não seriam formalmente avaliados 

nestas atividades, o que influenciou o interesse e envolvimento dos alunos na realização das 

tarefas e, consequentemente o trabalho dos alunos na construção do conhecimento científico, 

neste caso dos conceitos de peso e de massa. 

“Eles já sabiam que iam fazer essa atividade, que não era para a avaliação, etc, …” 

 

A4) No âmbito da dimensão Informação: 

- na realização da tarefa 1 do guião, o professor forneceu informações orais e escritas aos 

alunos. Durante a realização desta tarefa, os alunos usaram a informação dada no guião, e a 

informação retirada dos aparelhos de medida (1 dinamómetro para cada aluno e uma balança 

digital para todos os alunos). O professor limitou-se a entregar os guiões e a explicar no 

quadro como é que se fazia a conversão de unidades de massa (gramas para quilogramas).  

“Expliquei no quadro apenas conversões (…) gramas para quilogramas, etc, basicamente isso.” 
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A5) No âmbito da dimensão Conhecimento do professor e tomada de decisões em tempo 

real na sala de aula: 

- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir os seus procedimentos, ajudando a efetuar a leitura da escala do dinamómetro e a 

fazer a conversão de unidades de massa (tarefa1). Esta ajuda foi dada oralmente para todos os 

alunos; 

 

B1) No âmbito da dimensão Discurso na sala de aula: 

- o professor promoveu um discurso autoritário e pouco interativo, em que os alunos não 

tiveram muitas oportunidades para comunicar, interagir ou intervir. Os alunos realizaram a 

tarefa 1 individualmente, tendo como base de orientação de trabalho o guião entregue pelo 

professor. Para além das explicações dadas pelo professor, não se verificaram muitos 

momentos de interação na realização das tarefas propostas, professor/turma, professor/aluno 

ou aluno/aluno. 

“(…) eu tive de lhes explicar isso (como variar o valor da massa). Eles não se aperceberam.” 

“Depois, os valores (do peso) eram negativos. Eles estavam todos a meter negativos (os valores) e eu disse que 

não valia a pena… eu disse que não valia a pena colocá-los negativos, tinha a ver com uma questão que não era 

para aqui (chamada)…” 

 

B2) No âmbito da dimensão Apoio e autoridade dados aos alunos: 

- o professor não disponibilizou o material necessário previsto para a realização das tarefas 

propostas no guião (balanças de dois pratos e a simulação computacional), tendo levado 

apenas os dinamómetros e uma balança digital. 

- na ajuda dada aos alunos, o professor limitou-se a explicar, na tarefa 1, como fazer a 

conversão de unidades de massa e, na tarefa 2, como é que podiam alterar o valor da massa da 

Mafalda. Não deu qualquer explicação para o facto de o peso ter um sinal negativo, tendo-se 

limitado a dizer aos alunos que o sinal não era para ser tido em conta. 

- o professor não deu tempo e autonomia aos alunos para realizarem as tarefas propostas no 

guião, não tendo criado um ambiente onde os alunos pudessem discutir e apresentar as suas 

ideias uns aos outros. Os alunos apenas tentaram realizar, sozinhos, a primeira tarefa, uma vez 

que não houve tempo para realizar as restantes tarefas. 
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B3) No âmbito da dimensão Envolvimento produtivo na disciplina: 

- o professor não prestou atenção ao envolvimento produtivo dos alunos nas atividades 

realizadas, tendo em conta os resultados de aprendizagem pretendidos; 

 

B4) No âmbito da dimensão Avaliação e feedback: 

- para além de não terem realizado as três tarefas propostas no guião, o professor não deu 

feedback apropriado e oportuno aos alunos das suas aprendizagens, nomeadamente na 

realização da tarefa 1. 

- o professor não recolheu informação sobre a evolução das aprendizagens dos alunos, 

questionando-os, e os alunos também não receberam informação sobre as suas aprendizagens 

pessoais, não tendo sido feito qualquer síntese da resposta às questões-problema. 

 

B5) No âmbito da dimensão Aprendizagem induzida: 

- o professor não propôs a realização de qualquer tarefa para os alunos realizarem após a aula. 

 

 

4.3.3 Resultados da entrevista efetuada ao professor C 

 (Turma HoA+SC: aula de 90 minutos. Os alunos realizaram a tarefa 1 com recurso ao equipamento 

laboratorial e a tarefa 2 com recurso à simulação computacional) 

 

 Com base na análise dos dados recolhidos na entrevista efetuada ao professor C, 

recorrendo às dimensões da mediação do professor referidas no quadro 4.18, verifica-se que o 

papel mediador do professor C apresenta as seguintes características: 

 

A1) No âmbito da dimensão Trabalho realmente feito pelos alunos: 

- o professor propôs as tarefas entregando o guião, e depois certificou-se que os alunos 

compreenderam o que lhes foi pedido nas tarefas propostas; 
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- os alunos realizaram as tarefas propostas (grupos de 4 alunos), tendo preenchido 

individualmente os respetivos guiões das atividades; 

- o professor levou os alunos para uma sala diferente daquela em que normalmente tinham 

aulas (um dos turnos para o laboratório de química e o outro turno para o laboratório de 

física), tendo referido que a mudança de sala provocou uma distração, que influenciou o 

envolvimento dos alunos na realização das tarefas; 

“(…) ainda não tínhamos ido propriamente para o laboratório, porquê? Porque a astronomia não dá!” 

“(…) a mudança de sala provocou uma certa distração, porquê? Porque o laboratório é um sítio diferente para 

eles, não é. Era o de química, tem os armários com o material de vidro e as portas também em vidro e dá para ver 

para dentro, não é, chamou à atenção. Tive de estar a dizer que aquilo era só para quando falássemos da 

Química, que para já não estávamos ali por causa disso (…) o ambiente era novo, eu acho que a mudança de sala 

era boa por causa de ter o laboratório mas acabou por influenciar a distração.” 

 

A2) No âmbito da dimensão Contextos científicos e tecnológicos: 

- na tarefa 1 do guião, os alunos efetuaram medições de massas, recorrendo todos eles a uma 

mesma balança digital, e medições dos respetivos pesos, recorrendo a um dinamómetro. Os 

alunos procederam ao registo dos valores medidos numa tabela, para tentar dar resposta à 

primeira questão-problema:  

“Qual é a relação entre massa e peso?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real; 

- na tarefa 2 do guião, estava implícita uma situação física baseada num contexto real (quando 

um astronauta vai da terra para a Lua). Para tentar realizar esta tarefa, os alunos exploraram a 

simulação computacional, que envolvia também uma situação física baseada num contexto 

real (Mafalda na Terra e noutros planetas). Os alunos preencheram uma tabela com base nos 

valores obtidos na simulação computacional, e, de seguida, foi feita a análise dessa tabela para 

tentar dar resposta à segunda questão-problema: 

“Um astronauta da Apollo 11 aos saltos na Lua, apesar de ter uma enorme quantidade de equipamento às 

costas, consegue saltar muito mais alto que em Terra sem qualquer tipo de equipamento. Sabendo que o 

astronauta não emagreceu nem engordou, como explicas este fenómeno?” 

 

- na tarefa 3 do guião, os alunos registaram numa tabela as principais diferenças entre os dois 

conceitos, peso e massa, para tentar dar resposta à terceira questão-problema:  

“Quais são as principais diferenças entre a massa e o peso de um corpo?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real. 
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 A3) No âmbito da dimensão Práticas epistémicas e axiológicas: 

- o professor não fez nenhuma revisão oral sobre os conteúdos lecionados na aula anterior, 

que estariam relacionados com os conceitos de peso e de massa; 

- o professor distribuiu o guião, uma página de cada vez, para que os alunos tentassem, em 

grupo, realizar as tarefas propostas no guião (ler as questões-problema e dar as respetivas 

respostas); 

- na tarefa 1 do guião, o professor não fez nenhuma exemplificação prévia do modo de 

funcionamento da balança digital ou do dinamómetro. O professor foi passando por cada um 

dos grupos (4 alunos), questionando e ajudando os alunos na realização da conversão de 

unidades (g para kg) e na leitura dos valores no dinamómetro, ajudando, desta forma, os 

alunos a fazer translações do observacional para a linguagem concetual; 

(…) O eterno problema, mesmo no dinamómetro foi complicado (…) fui oralmente, grupo a grupo, explicar 

como é que funcionava, Então lê-se aqui, reparem, nós temos que contar os tracinhos e assim, mas sempre 

muito complicado, coisa demorada.” 

“(…) Depois põem-se uns com o dinamómetro lá e cima e outros lá em baixo. Lá está, é o problema. Eu acho 

que precisávamos de uma aula de medições, nem que fosse a medição de Química, da água numa proveta ou 

assim, para eles saberem que é ao nível dos olhos, porque eles não tinham experiência nenhuma disso.” 

 

- na tarefa 2 do guião, o professor foi passando por cada um dos grupos (4 alunos), 

promovendo a discussão, questionando e ajudando os alunos a relacionar fenómenos físicos 

com representações, e a prever o que acontece, recorrendo à simulação computacional 

“(...) Então olhem aqui, vamos ver aqui as setinhas dos vetores. Mudem aí, e depois, Ah, realmente! 

(responderam os alunos), mas mais por comparação com a simulação.” 

- os alunos realizaram sozinhos a tarefa 3 do guião, não tendo sido feita nenhuma síntese no 

final; 

 

A4) No âmbito da dimensão Informação: 

- o professor forneceu informações orais e escritas aos alunos. No início, foram apresentadas 

as definições dos conceitos de peso e de massa, escritas no guião. Durante a realização das 

duas primeiras tarefas, o professor foi dando informação oralmente aos alunos, para tentarem 

responder às questões-problema. No entanto, a linguagem que o professor usou para dar 

informação aos alunos e esclarecer as dúvidas que foram surgindo não foi cientificamente 
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correta, uma vez que confundiu os dois termos, associando o peso à massa. Desta forma, o 

professor reforçou as conceções prévias erradas dos alunos sobre os conceitos de peso e de 

massa; 

“(…) mas para isso eles encaminharam-se perfeitamente, para pesar, para ir fazer a medição da massa sem 

problemas.” 

“(…) Disseram logo o que era preciso fazer, que era preciso pesar na balança e pesar no dinamómetro (…). Mas 

eles não conseguem…Logo à primeira foi pesar nos dois lados…” 

 

A5) No âmbito da dimensão Conhecimento do professor e tomada de decisões em tempo 

real na sala de aula: 

- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir os seus procedimentos, ajudando a efetuar a leitura da escala do dinamómetro e a 

fazer a conversão de unidades de massa (tarefa1). Esta ajuda foi dada oralmente grupo a 

grupo; 

“(…) foi oralmente, grupo a grupo. Fui ao grupo explicar como é que funcionava, Então lê-se aqui, reparem, nós 

temos que contar os tracinhos, e assim, mas sempre muito complicado, coisa demorada.” 

 

- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir as suas ideias, por exemplo, dando ajuda aos alunos na interpretação das questões 

apresentadas no guião, ou confrontando-os com as respostas dadas às questões-problema e as 

situações abordadas nas tarefas, recorrendo ao guião ou à simulação computacional 

apresentada no computador; 

“Nos grupos, expliquei e tentei comparar, com o metro, que é mais fácil para eles. Se nós dissermos que é meio 

metro…meio metro quer dizer o quê? Metade. (…) depois eu então voltei à simulação Então olhem aqui, vamos 

ver aqui as setinhas dos vetores. Mudem aí, e depois, Ah, realmente! (responderam os alunos).” 

 

B1) No âmbito da dimensão Discurso na sala de aula: 

- o professor promoveu um discurso interativo, dialogante, onde os alunos podem comunicar, 

interagir e intervir. Os momentos de interação (professor/grupo de alunos) verificaram-se, 

essencialmente, durante a realização das tarefas, e traduziram-se pelo diálogo entre eles. No 

entanto, o professor usou uma linguagem cientificamente incorreta.  

“Ia colocando questões, tipo O que é que vamos fazer? O que é que está ai escrito?, a ver se eles diziam.” 

“(…) durante a aula, conforme iam tendo dificuldades iam colocando as questões. 
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B2) No âmbito da dimensão Apoio e autoridade dados aos alunos: 

- O professor não disponibilizou o material necessário previsto para a realização das tarefas 

propostas no guião (balanças de dois pratos e a simulação computacional), tendo levado 

apenas uma balança digital e os dinamómetros. Os computadores portáteis já estavam na sala, 

mas o professor só verificou no início da segunda tarefa, quando os alunos estavam a realizar 

as atividades, que um deles não funcionava, e, por isso, teve de distribuir os alunos desse 

grupo pelos restantes grupos e constituir grupos de 4 alunos; 

“(…) tive um pequeno percalço, porque um dos computadores não funcionou e eu tinha 3 computadores para 4 

grupos. Portanto houve um grupo que teve de …” 

 

- o professor distribuiu o guião aos alunos e pediu para lerem e tentarem dar resposta às 

questões-problema, tendo dado tempo e autonomia aos alunos realizaram as tarefas propostas 

no guião, e criou um ambiente onde os alunos pudessem discutir e apresentar as suas ideias 

uns aos outros. No entanto, o número de alunos por grupo era superior (grupos de 4 alunos). 

- na ajuda dada aos alunos, o professor cria oportunidades para os alunos discutirem, e 

orienta-os na formulação de hipóteses, recorrendo ao guião ou às múltiplas representações 

apresentadas na simulação computacional (valor da massa do corpo e botão de controlo que 

permite variar o respetivo valor; representação vetorial do peso nos diversos planetas e tabela 

com os respetivos valores do peso). O professor orienta e ajuda os alunos a chegar às 

respostas às questões problema; 

“Ia colocando questões, tipo O que é que vamos fazer? O que é que está ai escrito?, a ver se eles diziam.” 

“(…) depois eu então voltei à simulação Então olhem aqui, vamos ver aqui as setinhas dos vetores. Mudem aí, e 

depois, Ah, realmente! (responderam os alunos), mas mais por comparação com a simulação.” 

 

B3) No âmbito da dimensão Envolvimento produtivo na disciplina: 

- o professor não prestou atenção ao envolvimento produtivo dos alunos nas atividades 

realizadas, tendo em conta os resultados de aprendizagem pretendidos. Por um lado não 

disponibilizou o material necessário previsto para os alunos realizarem as tarefas propostas 

nos guiões (balança de dois pratos e computador com a simulação computacional, em cada 

um dos grupos). Por outro lado, ao dar apoio aos alunos, questionando-os ou tirando dúvidas 

que foram surgindo, o professor não usou uma linguagem cientificamente correta, 

confundindo os termos peso e massa, e, desta forma, reforçando as ideias prévias erradas dos 

alunos sobre estes dois conceitos. 
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B4) No âmbito da dimensão Avaliação e feedback: 

- o professor foi dando feedback aos alunos sobre as suas aprendizagens, à medida que iam 

realizando as tarefas propostas no guião. No entanto, ao dar esse feedback o professor usou 

uma linguagem cientificamente incorreta. No final da realização das tarefas, o professor não 

recolheu informação sobre a evolução das aprendizagens dos alunos, questionando-os, e os 

alunos também não receberam informação sobre as suas aprendizagens pessoais, não tendo 

sido feito qualquer síntese das respostas às questões-problema; 

 

B5) No âmbito da dimensão Aprendizagem induzida: 

- o professor não propôs a realização de qualquer tarefa para os alunos realizarem após a aula. 

 

 

4.3.4 Resultados da entrevista efetuada ao professor D 

 (Turma SC: aula de 45+45 minutos. Os alunos realizaram a tarefa 1 e a tarefa 2 com recurso à 

simulação computacional) 

 

 Com base na análise dos dados recolhidos na entrevista efetuada ao professor D, 

recorrendo às dimensões da mediação do professor referidas no quadro 4.18, verifica-se que o 

papel mediador do professor D apresenta as seguintes características: 

 

A1) No âmbito da dimensão Trabalho realmente feito pelos alunos: 

- o professor propôs as tarefas através da leitura, em voz alta, do guião; 

- o professor certificou-se que os alunos compreenderam o que lhes foi pedido nas tarefas 

propostas; 

- na primeira aula de 45 minutos, os alunos realizaram, em grupos de dois ou três alunos, as 

tarefas propostas (tarefa 1 e tarefa 2), tendo preenchido individualmente os respetivos guiões 

das atividades; 

- na segunda aula de 45 minutos, os alunos realizaram a tarefa 3 do guião, tendo preenchido 

individualmente os respetivos guiões das atividades; 
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A2) No âmbito da dimensão Contextos científicos e tecnológicos: 

- nas tarefas 1 e 2 apresentadas no guião, estavam implícitas situações físicas baseadas num 

contexto real. Para tentar realizar estas tarefas, os alunos exploraram a simulação 

computacional, que envolvia também uma situação física baseada num contexto real (Mafalda 

na Terra e noutros planetas). Na tarefa 1 do guião, os alunos preencheram uma tabela com 

base nos valores obtidos na simulação computacional (massa da Mafalda e respetivo peso na 

Terra, à medida que esta vai comendo mais chocolates e fica mais gorda), e, de seguida, foi 

feita a análise dessa tabela para tentar dar resposta à primeira questão-problema: 

“Qual é a relação entre massa e peso?” 

- na tarefa 2 do guião, os alunos preencheram uma tabela com base nos valores obtidos na 

simulação computacional (peso da Mafalda em diferentes planetas do sistema solar), e, de 

seguida, foi feita a análise dessa tabela para tentar dar resposta à segunda questão-problema: 

“Um astronauta da Apollo 11 aos saltos na Lua, apesar de ter uma enorme quantidade de equipamento às 

costas, consegue saltar muito mais alto que em Terra sem qualquer tipo de equipamento. Sabendo que o 

astronauta não emagreceu nem engordou, como explicas este fenómeno?” 

 

- na tarefa 3 do guião, os alunos registaram numa tabela as principais diferenças entre os dois 

conceitos, peso e massa, e, de seguida, foi feita a análise dessa tabela para tentar dar resposta 

à terceira questão-problema:  

“Quais são as principais diferenças entre a massa e o peso de um corpo?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real. 

 

 A3) No âmbito da dimensão Práticas epistémicas e axiológicas: 

- na primeira aula de 45 minutos, o professor fez uma revisão oral sobre os conteúdos 

lecionados na aula anterior, que estariam relacionados com os conceitos de peso e de massa, 

promovendo a discussão e ajudando os alunos a descrever fenómenos; 

“Podem-me dar um exemplo de uma grandeza vetorial? Uma escalar?” 

 

- o professor leu em voz alta as questões-problema, questionando e ajudando os alunos a 

prever o que acontece com base nos seus conhecimentos, e os alunos tentaram responder, 

primeiro em grupo, e depois oralmente; 



Capítulo 4 – Análise e Interpretação dos Resultados Obtidos 

 

91 

 

“(…) Não conseguiam saber a relação exata. Mas acho que houve ainda quem dissesse Quando um aumenta, o 

outro também aumenta. Estão relacionados.” 

 

- antes da realização das tarefas, o professor projetou no quadro interativo a simulação “Peso 

e Massa”, tendo explicado oralmente para todos os grupos como é que podiam alterar o valor 

da massa da Mafalda; 

- durante a realização das tarefas 1 e 2, o professor foi passando por cada um dos grupos (2 a 

3 alunos), promovendo a discussão, questionando e ajudando os alunos a relacionar 

fenómenos físicos com representações e a fazer translações do observacional para a 

linguagem concetual, recorrendo à simulação computacional. O professor usou a simulação 

computacional projetada no quadro interativo para ajudar os alunos nas dúvidas que foram 

surgindo, por exemplo, o facto de o peso ter um valor negativo, mas também dando alguma 

orientação nas respostas às questões-problema. Na ajuda dada aos alunos, o professor cria 

oportunidades para os alunos discutirem, e orienta-os na formulação de hipóteses, recorrendo 

às múltiplas representações apresentadas na simulação (valor da massa do corpo e botão de 

controlo que permite variar o respetivo valor; representação vetorial do peso nos diversos 

planetas; tabela com os valores do peso); 

“(…) Chamei-lhes a atenção que era menos (o sinal do peso) porque estava a apontar para baixo. Eles 

perguntaram logo, aliás foram eles que perguntaram Tá aqui menos!, e eu expliquei porquê.” 

“Eu tentei dar algumas pistas para os ajudar a chegar às respostas às questões problema, chamando à atenção na 

simulação, por exemplo do vetor peso, que variava e a massa não.” 

 

- no final da primeira aula de 45 minutos, o professor fez uma síntese oral sobre as duas 

primeiras questões-problema, questionando e ajudando os alunos a relacionar fenómenos 

físicos com representações; 

“Então, massa e peso é a mesma coisa? Qual é a diferença? E eles tentaram… (responder). (…) A maior parte 

percebeu que a massa e o peso eram coisas totalmente diferentes.” 

 

- na segunda aula de 45 minutos, com a turma toda junta, o professor fez uma revisão oral 

sobre os conteúdos lecionados na aula anterior, que estariam relacionados com os conceitos 

de peso e de massa, promovendo a discussão e ajudando os alunos a descrever fenómenos. 

Questionou os alunos, de seguida, sobre a terceira questão-problema e, com a sua ajuda, fez 

uma síntese no quadro, que os alunos registaram no guião. O professor registou no quadro, 

com base naquilo que os alunos foram respondendo, as respostas às três questões-problema. 
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Desta forma, o professor questiona e ajuda os alunos a reconhecer fenómenos no contexto e a 

relacionar fenómenos físicos com representações; 

“(…) escrevi no quadro a resposta totalmente cientificamente correta de maneira a eles ficarem com aquilo bem 

registado. (…) porque depois é por aí que eles vão estudar. 

(…) A parte O que é o peso, O que é a massa (…) não tiveram problemas em responder depois das atividades.” 

 

- após o registo da resposta à terceira questão-problema no guião e do registo às três questões-

problema no caderno diário, o professor pediu aos alunos para resolverem exercícios do 

manual sobre os conceitos peso e massa, dando ajuda na sua resolução. 

 

A4) No âmbito da dimensão Informação: 

- o professor forneceu informações orais e escritas aos alunos. No início, foram apresentadas 

as definições dos conceitos de peso e de massa, escritas no guião. Durante a realização das 

tarefas 1 e 2, os alunos usaram a informação dada no guião, e a informação fornecida pela 

simulação computacional. Durante a realização das duas primeiras tarefas, o professor foi 

dando informação aos alunos oralmente, recorrendo à projeção da simulação computacional 

no quadro interativo, para tentarem responder às questões-problema. Para a realização da 

tarefa 3, os alunos usaram a informação que foram recebendo ao longo da realização das 

tarefas anteriores. Após a realização das três tarefas, o professor elaborou, com os alunos, um 

quadro síntese no quadro preto com as respostas às três questões-problema, que os alunos 

registaram no seu caderno diário; 

“(…) leram a questão problema, tentaram responder (…) Projetei no quadro (interativo)… E mostrei como é que 

se mexia na simulação, como é que se alterava o valor da massa .” 

(…) escrevi no quadro a resposta totalmente cientificamente correta de maneira a eles ficarem com aquilo bem 

registado (…) a cada problema, porque depois é por aí que eles vão estudar.” 

 

A5) No âmbito da dimensão Conhecimento do professor e tomada de decisões em tempo 

real na sala de aula: 

- o professor o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos 

para confirmar ou inferir os seus procedimentos, por exemplo, como  mudar o valor da massa 

da Mafalda através do cursor na simulação computacional. Esta ajuda foi dada oralmente, 

através da projeção da simulação no quadro interativo para toda a turma; 
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- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir as suas ideias, por exemplo, dando ajuda aos alunos nas dúvidas que foram surgindo 

(por exemplo, o facto de o peso ter um valor negativo), mas também na interpretação das 

questões apresentadas no guião, ou confrontando-os com as respostas dadas às questões-

problema e as situações abordadas nas tarefas, recorrendo ao guião ou à simulação 

computacional projetada no quadro interativo; 

“(…) Chamei-lhes a atenção que era menos (o sinal do peso) porque estava a apontar para baixo. Eles 

perguntaram logo, aliás foram eles que perguntaram Tá aqui menos!, e eu expliquei porquê.” 

 “(…) Eu tentei dar algumas pistas para os ajudar a chegar às respostas às questões problema, chamando à 

atenção na simulação, por exemplo do vetor peso, que variava e a massa não.”  

 

B1) No âmbito da dimensão Discurso na sala de aula: 

- o professor promoveu um discurso interativo, dialogante, onde os alunos podem comunicar, 

interagir e intervir tendo-se verificado momentos de interação distintos. Existiu interação 

professor/turma no início da aula (revisão oral dos conteúdos lecionados na aula anterior), e 

no início de cada tarefa (leitura em voz alta da questão-problema). Durante a realização das 

tarefas existiu interação professor/turma, professor/grupo de alunos (2 ou três) e aluno/aluno, 

que se traduziu pelo diálogo entre eles. Na interação professor/turma, o professor recorreu à 

simulação computacional para comunicar com os alunos. No final da aula existiu uma outra 

forma de interação professor/turma, em que o professor questionou os alunos para fazer uma 

síntese das respostas às três questões-problema. De seguida, o professor fez o seu registo no 

quadro e os alunos transcreveram para o seu caderno diário. 

“(…) primeiro disse que iam fazer uma pequena atividade experimental, distribui a primeira folha do protocolo, 

e com o auxílio dessa primeira folha do protocolo, expliquei mais ou menos em que é que consistia a atividade.” 

“(…) colocavam as questões (os alunos), levantavam o dedo (…) tentava guiá-los (…) projetei no 

quadro…(interativo) e mostrei como é que se mexia na simulação, como é que se alterava o valor da massa.” 

“(…) eles estavam entusiasmados, notava-se que…queriam fazer e, Agora sou eu!. (…) foi registada a resposta a 

cada questão problema, e eles (alunos) então iam dando as opiniões deles” 

 

B2) No âmbito da dimensão Apoio e autoridade dados aos alunos: 

- o professor questionou os alunos, no início das tarefas, sobre as respetivas questões-

problema, tendo dado tempo aos alunos para que tentassem, em grupo, dar resposta.  O 

professor disponibilizou o material necessário (computador com a simulação computacional 

instalada), em cada bancada, exemplificando o modo de funcionamento, através da projeção 
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da simulação computacional no quadro interativo e, de seguida, os alunos realizaram as 

tarefas (grupos de 3 alunos) de forma autónoma. O professor deu tempo e autonomia aos 

alunos para realizarem as tarefas propostas no guião, e criou um ambiente onde os alunos 

pudessem discutir e apresentar as suas ideias uns aos outros.  

- Na ajuda dada aos alunos, o professor cria oportunidades para os alunos discutirem, e 

orienta-os na formulação de hipóteses, recorrendo ao guião ou às múltiplas representações 

apresentadas na simulação computacional projetada no quadro interativo (valor da massa do 

corpo e botão de controlo que permite variar o respetivo valor; representação vetorial do peso 

nos diversos planetas e tabela com os respetivos valores do peso). O professor dá tempo aos 

alunos, e orienta e ajuda os alunos a chegar às respostas às questões-problema, resistindo ao 

impulso de dar as respostas completas, mas dando pistas de forma que os alunos consigam 

chegar sozinhos às respostas. 

“(…) Projetei no quadro…e mostrei como é que se mexia na simulação, como é que se alterava…(o valor da 

massa), (…) e onde é que estava (o valor do peso), não entrei muito por isso para eles tentarem (…) só 

demonstrei que eles tinham de alterar a massa ali, o resto eles (…)” 

“(…) Eu tentei dar algumas pistas para os ajudar a chegar às respostas às questões problema, chamando à 

atenção na simulação, por exemplo do vetor peso, que variava e a massa não.”  

 

B3) No âmbito da dimensão Envolvimento produtivo na disciplina: 

- o professor esteve atento ao envolvimento dos alunos tendo em conta os resultados de 

aprendizagem alcançados; 

 

B4) No âmbito da dimensão Avaliação e feedback: 

- o professor foi dando feedback apropriado e oportuno aos alunos sobre as suas 

aprendizagens, à medida que iam realizando as tarefas propostas. O professor avalia as 

aprendizagens, através de uma síntese no final da primeira aula e no final da realização de 

todas as tarefas propostas (segunda aula). Nesta síntese, o professor recolheu informação 

sobre a evolução das aprendizagens dos alunos, questionando-os, e os alunos receberam 

informação sobre as suas aprendizagens pessoais, tendo registado no seu caderno diário as 

principais conclusões. Os alunos foram respondendo às questões que o professor colocava; 

“(…) podem-me dar um exemplo de uma grandeza vetorial? Uma escalar?” 

 “(…) Eu tentei dar algumas pistas para os ajudar a chegar às respostas às questões problema, chamando à 

atenção na simulação (…) foi registada a resposta a cada questão problema, e eles (alunos) então iam dando as 

opiniões deles” 
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 “A maior parte percebeu que a massa e o peso eram coisas totalmente diferentes” 

 

B5) No âmbito da dimensão Aprendizagem induzida: 

- o professor propôs, após a realização das atividades, que os alunos resolvessem exercícios 

do manual sobre os conceitos peso e massa. 

“(…) depois fizemos exercícios sobre massa e peso, a seguir.” 

 

 

4.3.5 Resultados da entrevista efetuada ao professor E 

 (Turma SC: aula de 90 minutos. Os alunos realizaram a tarefa 1 e a tarefa 2 com recurso à simulação 

computacional) 

 Com base na análise dos dados recolhidos na entrevista efetuada ao professor E, 

recorrendo às dimensões da mediação do professor referidas no quadro 4.18, verifica-se que o 

papel mediador do professor E apresenta as seguintes características: 

 

A1) No âmbito da dimensão Trabalho realmente feito pelos alunos: 

- o professor propôs as tarefas através da leitura, em voz alta, do guião; 

- o professor certificou-se que os alunos compreenderam o que lhes foi pedido nas tarefas 

propostas; 

- os alunos realizaram as tarefas propostas (grupos de 3 alunos), tendo preenchido 

individualmente os respetivos guiões das atividades. 

 

A2) No âmbito da dimensão Contextos científicos e tecnológicos: 

- nas tarefas 1 e 2 apresentadas no guião, estavam implícitas situações físicas baseadas num 

contexto real. Para tentar realizar estas tarefas, os alunos exploraram a simulação 

computacional, que envolvia também uma situação física baseada num contexto real (Mafalda 

na Terra e noutros planetas). Na tarefa 1 do guião, os alunos preencheram uma tabela com 

base nos valores obtidos na simulação computacional (massa da Mafalda e respetivo peso na 
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Terra, à medida que esta vai comendo mais chocolates e fica mais gorda), e, de seguida, foi 

feita a análise dessa tabela para tentar dar resposta à primeira questão-problema: 

“Qual é a relação entre massa e peso?” 

- na tarefa 2 do guião, os alunos preencheram uma tabela com base nos valores obtidos na 

simulação computacional (peso da Mafalda em diferentes planetas do sistema solar), e, de 

seguida, foi feita a análise dessa tabela para tentar dar resposta à segunda questão-problema: 

“Um astronauta da Apollo 11 aos saltos na Lua, apesar de ter uma enorme quantidade de equipamento às 

costas, consegue saltar muito mais alto que em Terra sem qualquer tipo de equipamento. Sabendo que o 

astronauta não emagreceu nem engordou, como explicas este fenómeno?” 

 

- na tarefa 3 do guião, os alunos registaram numa tabela as principais diferenças entre os dois 

conceitos, peso e massa, e, de seguida, foi feita a análise dessa tabela para tentar dar resposta 

à terceira questão-problema:  

“Quais são as principais diferenças entre a massa e o peso de um corpo?” 

 Nesta tarefa do guião não existia uma situação física baseada num contexto real. 

 

 A3) No âmbito da dimensão Práticas epistémicas e axiológicas: 

- o professor não fez nenhuma revisão oral sobre os conteúdos lecionados na aula anterior, 

que estariam relacionados com os conceitos de peso e de massa; 

- o professor deu início à aula começando por explicar oralmente aos alunos como é que 

podiam variar o valor da massa do corpo, enquanto os alunos visualizavam a simulação nos 

seus computadores portáteis; 

- O professor distribuiu uma página do guião de cada vez, e fez uma breve descrição oral do 

objetivo da atividade; 

- o professor ia pedindo a um dos alunos para ler em voz alta cada uma das questões-

problema, questionando e ajudando os alunos a prever o que acontece com base nos seus 

conhecimentos, e os alunos tentaram responder oralmente; 

- durante a realização das tarefas 1 e 2, o professor foi passando por cada um dos grupos (3 

alunos), promovendo a discussão, questionando e ajudando os alunos a relacionar fenómenos 

físicos com representações e a fazer translações do observacional para a linguagem concetual, 

recorrendo à simulação computacional. O professor usou a simulação computacional para 
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ajudar os alunos nas dúvidas que foram surgindo, por exemplo, o facto de o peso ter um valor 

negativo, mas também dando alguma orientação na resposta às questões- problema. Na ajuda 

dada aos alunos, o professor criou oportunidades para os alunos discutirem, e orientou-os na 

formulação de hipóteses, recorrendo às múltiplas representações apresentadas na simulação 

(valor da massa do corpo e botão de controlo que permite variar o respetivo valor; 

representação vetorial do peso nos diversos planetas; tabela com os valores do peso); 

 “(…) ia passando pelos grupos para ver o que é que eles estavam a responder (…) fui ajudando a interpretar (…) 

colocando questões O que é que vocês acham?, não entendiam o português.” 

“(…) E depois havia sempre a confusão entre a massa e o peso, e mesmo quando chegaram a meio, Então 

inicialmente não dissemos que massa e peso eram coisas diferentes? Quando leram a definição, não foi lido que 

o peso é uma força, a massa tem a ver com a quantidade de matéria?, e eles Ah!,sim, mas depois já estavam 

outra vez a confundir tudo.” 

 

- no final da aula, o professor não fez nenhuma síntese oral das respostas às questões-

problema. Pediu a um aluno, que tinha feito um resumo sobre a segunda questão-problema, 

para ditar aos colegas.  

“(…) Houve um aluno que fez um resumo e depois eu pedi para ditar para os colegas. (…) como ele fez tão bem 

o resumo…” 

 

A4) No âmbito da dimensão Informação: 

- o professor forneceu informações orais e escritas aos alunos. No início, foram apresentadas 

as definições dos conceitos de peso e de massa, escritas no guião. Durante a realização das 

tarefas 1 e 2, os alunos usaram a informação dada no guião, e a informação fornecida pela 

simulação computacional. Durante a realização das duas primeiras tarefas, o professor foi 

dando informação aos alunos oralmente, recorrendo à simulação computacional, para 

tentarem responder às questões-problema. Para a realização da tarefa 3, os alunos usaram a 

informação que foram recebendo ao longo da realização das tarefas anteriores. Após a 

realização das três tarefas, um dos alunos ditou um resumo que elaborou relativo à segunda 

questão-problema, que os colegas registaram no caderno diário; 

“(…) Primeiro viram a simulação e depois é que distribui o guião. (…) fui mandando ler, em voz alta, um de 

cada vez.” 

“(…) houve mais respostas semelhantes. Trocavam mais informação, porque respondiam em voz alta. Quando 

eu estava a tentar explicar as questões (nos grupos), eles, havia sempre um ou outro que tentava dar a resposta 

em voz alta e os outros…” 

“(…) Houve um aluno que fez um resumo e depois eu pedi para ditar para os colegas.” 
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A5) No âmbito da dimensão Conhecimento do professor e tomada de decisões em tempo 

real na sala de aula: 

- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir os seus procedimentos, por exemplo, explicando oralmente como é que os alunos 

podiam  mudar o valor da massa da Mafalda através do cursor na simulação computacional.  

- o professor tomou decisões em tempo real sobre o modo de ajudar os alunos para confirmar 

ou inferir as suas ideias, dando ajuda aos alunos nas dúvidas que foram surgindo, por 

exemplo, explicar o facto de o peso ter um valor negativo, ou mostrar no computador do 

professor o ecrã completo da simulação, de forma que os alunos pudessem visualizar todos os 

planetas (nos computadores dos alunos não era totalmente visível o planeta Júpiter). O 

professor ajudou também os alunos na interpretação das questões apresentadas no guião, ou 

confrontando-os com as respostas dadas às questões-problema e as situações abordadas nas 

tarefas, recorrendo ao guião ou à simulação computacional apresentada no computador.  

“(…) entretanto não aparecia a imagem toda (…) o planeta Júpiter. Só apareceu no do professor, no computador 

fixo do professor. Nos portáteis (…) não dava para ver a imagem toda.” 

“(…) expliquei (…) que estava a apontar para baixo (o vetor peso)…tive de lhes dizer isso. Mas eu disse-lhes 

para não passarem o sinal.” 

 “(…) ia passando pelos grupos para ver o que é que eles estavam a responder (…) fui ajudando a interpretar (…) 

colocando questões O que é que vocês acham?, não entendiam o português.” 

“(…) E depois havia sempre a confusão entre a massa e o peso, e mesmo quando chegaram a meio, Então 

inicialmente não dissemos que massa e peso eram coisas diferentes? Quando leram a definição, não foi lido que 

o peso é uma força, a massa tem a ver com a quantidade de matéria?, e eles Ah!,sim (…)” 

 

B1) No âmbito da dimensão Discurso na sala de aula: 

- o professor promoveu um discurso interativo, dialogante, onde os alunos podem comunicar, 

interagir e intervir tendo-se verificado momentos de interação distintos. Existiu interação 

professor/turma no início de cada tarefa (leitura em voz alta da questão-problema). Durante a 

realização das tarefas existiu interação professor/grupo de alunos e aluno/aluno, que se 

traduziu pelo diálogo entre eles. No final da aula existiu uma outra forma de interação 

aluno/turma, em que o professor pediu a um dos alunos para ditar um resumo aos colegas. 

“(…) fui mandando ler, em voz alta, um de cada vez. (…) Vamos fazer uma atividade experimental, para vocês 

verem qual é a relação entre a massa e o peso, e depois foi questão a questão.” 

“(…) fui passando pelos grupos (…) trocavam mais informação (…) de um grupo para o outro…porque 

respondiam em voz alta. Quando eu estava a tentar explicar as questões, eles, havia sempre um ou outro que 

tentava dar a resposta em voz alta e os outros… Apesar de eu lhes alertar sempre que aquilo era por grupo e 

não…inter-grupos (…) fui ajudando a interpretar” 
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B2) No âmbito da dimensão Apoio e autoridade dados aos alunos: 

- no início da aula, os alunos tiveram de ir buscar os computadores à sala de informática e, só 

depois, o professor instalou a simulação computacional (que lhe tinha sido entregue 

previamente). Só nesta altura é que o professor verificou que os alunos não conseguiam 

visualizar todo o ecrã da simulação computacional nos seus computadores, tendo-lhes pedido 

para irem ver no computador que estava instalado na sua secretária. Exemplificou como é que 

os alunos podiam alterar o valor da massa da Mafalda na simulação computacional e explicou 

o facto de o peso ter um valor negativo. De seguida, os alunos realizaram as tarefas (grupos 

de 3 alunos) de forma autónoma. O professor deu tempo e autonomia aos alunos para 

realizarem as tarefas propostas no guião, e criou um ambiente onde os alunos pudessem 

discutir e apresentar as suas ideias uns aos outros.  

“(…) Tiveram de os ir buscar (computadores portáteis) (…) tive de passar para a pen (…) entretanto não 

aparecia a imagem toda (…) tinham a tabela com os valores que ajudou, porque senão não tinham acesso ao do 

Júpiter.” 

- Na ajuda dada aos alunos, o professor criou oportunidades para os alunos discutirem, e 

orientou-os na formulação de hipóteses, recorrendo ao guião ou às múltiplas representações 

apresentadas na simulação computacional (valor da massa do corpo e botão de controlo que 

permite variar o respetivo valor; representação vetorial do peso nos diversos planetas e tabela 

com os respetivos valores do peso). O professor deu tempo aos alunos, e orientou e ajudou os 

alunos a chegar às respostas às questões-problema, resistindo ao impulso de dar as respostas 

completas, mas dando pistas de forma que os alunos consigam chegar sozinhos às respostas. 

“(…) ia passando pelos grupos para ver o que é que eles estavam a responder (…) fui ajudando a interpretar (…) 

colocando questões O que é que vocês acham?, não entendiam o português.” 

 

B3) No âmbito da dimensão Envolvimento produtivo na disciplina: 

- o professor esteve atento ao envolvimento dos alunos tendo em conta os resultados de 

aprendizagem alcançados. No entanto, o professor não preparou com antecedência o material 

necessário, verificando previamente se a simulação computacional estaria bem instalada em 

cada um dos computadores portáteis que os alunos iriam utilizar, o que poderia ter 

comprometido a realização das tarefas propostas no guião. 
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B4) No âmbito da dimensão Avaliação e feedback: 

- o professor foi dando feedback apropriado e oportuno aos alunos sobre as suas 

aprendizagens, à medida que iam realizando as tarefas propostas. O professor recolheu 

informação sobre a evolução das aprendizagens dos alunos, questionando-os, e os alunos 

foram respondendo às questões que o professor colocava. Após a realização das três tarefas, 

um dos alunos ditou um resumo que elaborou relativo à segunda questão-problema, que os 

colegas registaram no caderno diário, não tendo sido feita nenhuma síntese das respostas às 

questões-problema. O professor referiu que essa síntese iria ser feita na aula de revisões antes 

do teste (pós-teste); 

“(…) ia passando pelos grupos para ver o que é que eles estavam a responder (…) fui ajudando a interpretar (…) 

colocando questões O que é que vocês acham?, não entendiam o português. (…) quando eu estava a tentar 

explicar as questões, eles, havia sempre um ou outro que tentava dar a resposta em voz alta” 

“(…) E depois havia sempre a confusão entre a massa e o peso, e mesmo quando chegaram a meio, Então 

inicialmente não dissemos que massa e peso eram coisas diferentes? Quando leram a definição, não foi lido que 

o peso é uma força, a massa tem a ver com a quantidade de matéria?, e eles Ah!,sim (…)” 

 

B5) No âmbito da dimensão Aprendizagem induzida: 

- o professor não propôs a realização de qualquer tarefa para os alunos realizarem após a aula. 
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4.3.6 Síntese sobre os resultados das entrevistas efetuadas aos professores participantes  

 Através das entrevistas efetuadas aos cinco professores participantes neste estudo foi 

possível identificar diferentes perfis do papel mediador do professor quando usa simulações 

computacionais.  

 O quadro 4.19 sintetiza as dimensões contempladas, ou não, na mediação de cada um 

dos professores quando usam a simulação computacional, sozinha ou integrada com 

atividades experimentais “Hands-on”. 

 

Dimensão 
Professor 

A B C D E 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

B1      

B2      

B3      

B4      

B5      

Quadro 4.19 – Dimensões da mediação de cada um dos professores: contempladas -; não contempladas -. 

 

 Da leitura do quadro 4.19 pode constatar-se que dois dos professores não 

contemplaram na sua mediação com os alunos grande parte (professor C), ou até mesmo a 

totalidade (professor B) das dimensões analisadas.  

 Os professores B e C, apesar de terem sido informados sobre os objetivos da aula 

(incluídos no plano de aula) e de lhes terem sido entregues, atempadamente, os guiões das 

atividades (em suporte de papel) e a simulação computacional (em suporte digital), não 

disponibilizaram os recursos necessários, de acordo com a metodologia prevista inicialmente, 
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para que os alunos realizassem as tarefas propostas nos guiões. Desta forma, condicionaram o 

trabalho desenvolvido pelos alunos na sala de aula. 

 Os alunos do professor B realizaram a tarefa 1 do guião, individualmente, quando se 

pretendia que fossem promovidas interações com o objeto epistémico (conceitos de peso e de 

massa) e com o “outro” (colegas de turma). Por outro lado, o professor disponibilizou apenas 

uma balança (digital) para todos os alunos, não tendo usado uma balança de dois pratos, como 

estava previamente definido.  

 Para a realização da tarefa 2 do guião os alunos teriam de explorar a simulação 

computacional, e, por isso, teriam de aceder a um computador com a simulação instalada. O 

professor B limitou-se a levar os alunos nesta aula para a sala de informática, não tendo 

verificado antes da aula se os alunos teriam acesso aos computadores. De facto, verificou-se 

que os alunos perderam muito tempo na aula até que lhes fosse disponibilizada a simulação 

computacional, o que veio a condicionar a realização das restantes tarefas propostas no guião.  

 O professor C disponibilizou apenas uma balança (digital) para todos os alunos, na 

realização da tarefa 1 do guião, não tendo usado uma balança de dois pratos, como estava 

previamente definido. Apesar de o professor ter levado os computadores necessários para a 

sala de aula, só durante a aula (no início da tarefa 2) se apercebeu que um deles não 

funcionava, o que obrigou a fazer uma nova constituição dos grupos de trabalho, com um 

elevado número de alunos por grupo (4 alunos) para explorar a simulação computacional. 

Esta situação alterou as circunstâncias da aula que, de acordo com Lopes et al. (2010b), 

podem influenciar o trabalho realizado pelos alunos.  

 Por outro lado, o professor C levou os alunos para uma sala diferente daquela em que 

normalmente tinham aulas, o que provocou uma distração que influenciou o envolvimento 

dos alunos na realização das tarefas.  

 Apesar de todos estes constrangimentos, os alunos realizaram as tarefas propostas no 

guião. Todavia, o professor C usou durante a aula uma linguagem cientificamente incorreta, 

confundindo os termos peso e massa, e, desta forma, reforçou as conceções prévias erradas 

dos alunos sobre estes dois conceitos. 

 De acordo com Koc (2013), a mera presença da tecnologia na escola não assegura que 

a tecnologia é usada para promover o ensino e a aprendizagem. A implementação da 

tecnologia requer alterações profundas no papel dos professores e dos alunos. Resistência a 
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essas alterações inibe uma integração efetiva da tecnologia, neste caso do uso de simulações 

computacionais.  

 Como Gibson et al. (2014) referem, a atitude que os professores revelam face ao 

computador e ao uso de simulações computacionais, é apontada como um elemento 

condicionante e determinante para a ocorrência de qualquer possível sucesso na utilização e 

otimização dessas ferramentas, situação que muito provavelmente se terá verificado com os 

professores B e C.  

 Em ambos os casos se verificou uma lacuna no papel mediador do professor, no que se 

refere à fase de planeamento (figura 2.4, secção 2.3.2). De acordo com Lopes et al. (2010a,b), 

o papel mediador do professor não se restringe apenas ao que acontece na sala de aula: tem 

componentes associadas ao planeamento, que muitas vezes são tidas em conta de forma 

insuficiente na prática profissional.  

  A qualidade do papel mediador do professor, como referem Lopes et al. (2010b), é 

determinada pela forma como o professor fornece informação relevante aos alunos. Nesta 

aula, em que os conceitos de peso e de massa eram introduzidos pela primeira vez - este é um 

aspeto muito importante - a forma como o professor usa no seu discurso os termos peso e 

massa, distinguindo-os. De facto, os professores têm de dominar cientificamente os conceitos 

que são abordados com os alunos na sala de aula, e usar uma linguagem adequada.  

 No caso do professor C, as definições dos conceitos de peso e de massa não estão 

muito claras, ou se estão, o professor não as fez passar da forma mais correta aos seus alunos, 

usando uma linguagem semelhante àquela que os alunos ouvem no seu quotidiano, em que se 

confundem os dois conceitos. 

 Atendendo a todos os aspectos anteriormente mencionados, os dados obtidos nos 

testes pelos alunos dos professores B e C não foram tidos em conta na análise dos resultados. 

 Na continuação da análise dos dados apresentados no quadro 4.19 e concentrando a 

atenção no perfil dos restantes professores (A, D e E), pode concluir-se que estes 

contemplaram a maioria das dimensões da mediação analisadas (ver quadro 4.20). 

Analisando de forma comparativa o quadro 4.20, sobre o perfil do papel mediador do 

professor quando usa a simulação computacional, pode concluir-se que existem características 

comuns na mediação dos professores, mas também se encontram aspetos distintos que 

poderão explicar os diferentes ganhos obtidos pelos alunos. 
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D
im

en
sã

o
 

Professor 

A 

(Turma HoA+SC – 90 minutos) 

D 

(Turma SC – 45+45 minutos) 

E 

(Turma SC – 90 minutos) 

A1 - Propôs as tarefas, lendo em voz alta 

- Certificou-se que os alunos 
compreenderam e realizaram as tarefas 

- Propôs as tarefas, lendo em voz alta 

- Certificou-se que os alunos 
compreenderam e realizaram as tarefas 

- Propôs as tarefas, lendo em voz alta 

- Certificou-se que os alunos 
compreenderam e realizaram as tarefas 

A2 
- A tarefa 2 era baseada num contexto 

real  
- As tarefas 1 e 3 não eram baseadas 

num contexto real 

- As tarefas 1 e 2 eram baseadas num 

contexto real 
- A tarefa 3 não era baseada num 

contexto real 

- As tarefas 1 e 2 eram baseadas num 

contexto real 
- A tarefa 3 não era baseada num 

contexto real 

A3 

- Fez uma revisão dos conceitos 

lecionados na aula anterior, que estariam 
relacionados com os conceitos de peso e 

de massa 
- Propôs as tarefas, lendo em voz alta 

- Explicou oralmente o modo de 

funcionamento dos aparelhos de medida 

e da simulação 

- No final fez uma síntese, oral e escrita, 

e os alunos passaram para o caderno 
diário 

 

- Fez uma revisão dos conceitos 

lecionados na aula anterior, que estariam 
relacionados com os conceitos de peso e 

de massa 
- Propôs as tarefas, lendo em voz alta 

- Deu tempo aos alunos para tentarem 

primeiro dar resposta, em grupo, às 

questões-problema 

- Explicou o modo de funcionamento da 

simulação projetando-a no quadro 
interativo para toda a turma 

- Fez uma síntese oral no final da 1ª aula 

e fez uma síntese oral e escrita na 2ª 
aula, e os alunos passaram para o 

caderno diário 

- Propôs as tarefas, lendo em voz alta 

- Explicou oralmente o modo de 
funcionamento da simulação  

- No final não fez nenhuma síntese. 
(seria feita posteriormente). Os alunos 

passaram para o caderno diário um 

resumo elaborado por um colega 

 

A4 - Fontes de informação: guião, aparelhos 

de medida, simulação, professor 

- Fontes de informação: guião, 

simulação projetada no quadro 
interativo, professor 

- Fontes de informação: guião, 

simulação, professor 

A5 
- Ajudou os alunos a confirmar ou 

inferir as suas ideias ou procedimentos, 
em cada grupo  

- Ajudou os alunos a confirmar ou 

inferir as suas ideias ou procedimentos, 
projetando para todos a simulação no 

quadro interativo  

- Ajudou os alunos a confirmar ou 

inferir as suas ideias ou procedimentos, 
em cada grupo  

B1 
- Usou um discurso interativo e 

dialogante, com uma linguagem 
cientificamente correta 

- Usou um discurso interativo e 

dialogante, com uma linguagem 
cientificamente correta (vários 

momentos de interação professor/turma) 

- Usou um discurso interativo e 

dialogante, com uma linguagem 
cientificamente correta 

B2 

- Disponibilizou os recursos necessários 
para a realização das tarefas  

- Criou um ambiente onde os alunos 

pudessem discutir 
 - Os alunos trabalharam em pequenos 

grupos, tendo-lhes sido dado tempo e 

autonomia 
- Orientou os alunos 

- Disponibilizou os recursos necessários 
para a realização das tarefas 

- Criou um ambiente onde os alunos 

pudessem discutir 
 - Os alunos trabalharam em pequenos 

grupos, tendo-lhes sido dado tempo e 

autonomia. Deu mais tempo aos alunos 
para tentarem dar resposta às questões 

problema  

- Orientou os alunos (projetou a 
simulação) 

- Disponibilizou os recursos necessários 
para a realização das tarefas 

- Criou um ambiente onde os alunos 

podem discutir 
 - Os alunos trabalharam em pequenos 

grupos, tendo-lhes sido dado tempo e 

autonomia 
- Orientou os alunos 

B3 - Prestou atenção ao envolvimento dos 

alunos 

- Prestou atenção ao envolvimento dos 

alunos 

- Prestou atenção ao envolvimento dos 

alunos 

B4 - Avaliou e deu feedback aos alunos 

- Fez síntese no final da aula 

- Avaliou e deu feedback aos alunos 

- Fez várias sínteses 

- Avaliou e deu feedback aos alunos 

- Não fez síntese nessa aula 

B5 - Não propôs nenhuma tarefa após a 
realização das tarefas do guião 

- Propôs a resolução de exercícios do 
manual sobre os conceitos peso e massa 

- Não propôs nenhuma tarefa após a 
realização das tarefas do guião 

Quadro 4.20 – Perfis do papel mediador dos professores A, D e E. 

 

 Pela leitura desse quadro, verifica-se que, no âmbito da dimensão A1, que se refere ao 

Trabalho realmente feito pelos alunos, os três professores propõem igualmente as tarefas aos 

alunos e certificam-se que eles as realizam.  
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 De acordo com Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger e Beckingham (2004), quando os 

alunos compreendem o que lhes é pedido nas tarefas propostas, utilizam estratégias mais 

adequadas para a sua aprendizagem, tornam-se mais independentes, responsáveis e auto 

confiantes e assumem um maior controlo nas suas aprendizagens. 

 No âmbito da dimensão A2, que se refere aos Contextos científicos e tecnológicos, 

foram tidas em conta três tarefas no guião das atividades, duas das quais eram abordadas nos 

testes aplicados aos alunos (tarefa 2 e tarefa 3), sendo uma delas baseada num contexto real 

(tarefa 2) e a outra não (tarefa 3). A tarefa 1 proposta aos alunos dos professores D e E era 

baseada também num contexto real, no entanto, a exploração desta situação não era abordada 

nos testes.  

 Face a estes elementos pode dizer-se que todos os professores propuseram aos alunos 

a exploração de uma situação física baseada num contexto real, na tarefa 2 do guião, 

recorrendo à simulação computacional. 

 A natureza das tarefas é, pois, de extrema importância. Quando a tarefa é baseada num 

problema real e devidamente contextualizado, preferencialmente suportada através de 

situações físicas reais, os alunos envolvem-se mais eficazmente na sua resolução, 

enriquecendo as suas justificações e argumentações (Lopes, 2004). 

 Quanto à dimensão A3, que se refere às Práticas epistémicas e/ou axiológicas, apesar 

de se verificarem características comuns, são notórias as diferenças no papel mediador dos 

três professores: 

 - no início da aula sobre peso e massa, o professor E propôs de imediato a realização 

das tarefas, após a leitura do guião das atividades, enquanto os professores A e D fizeram uma 

pequena introdução sobre os conceitos lecionados na aula anterior, revendo os conceitos de 

grandeza escalar e grandeza vetorial; 

 - todos os professores ajudaram os alunos na interpretação das questões apresentadas 

no guião das atividades. Quando os alunos tinham dificuldades em responder às questões 

problema, os professores apoiaram os alunos, confrontando-os com as respostas dadas às 

questões problema e as situações abordadas na simulação computacional, recorrendo às 

múltiplas representações apresentadas na simulação computacional; 

 - todos os professores procuraram promover a discussão (entre os alunos, quando 

usam a simulação computacional, e entre os alunos e o professor), questionaram e ajudaram 
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os alunos a relacionar fenómenos físicos com representações, e a prever o que acontece numa 

dada situação. Os professores A e E fizeram isto passando em cada um dos grupos de alunos, 

enquanto o professor D usou a projeção do seu computador no quadro interativo quando dava 

essa ajuda ou suporte aos alunos, fazendo, desta forma, com que toda a turma pudesse seguir 

as discussões. 

 No âmbito da dimensão A4, que se refere à Informação, todos os professores 

forneceram aos alunos um guião das atividades e explicaram, no início da aula, como usar os 

aparelhos de medida (professor A) e como usar a simulação computacional (professores A, D 

e E). No entanto, os professores A e E explicaram verbalmente como é que os alunos 

poderiam alterar o valor da massa da “Mafalda” na simulação computacional, enquanto o 

professor D projetou a simulação computacional, fornecendo assim uma explicação mais 

visual. 

 Relativamente à dimensão A5, que se refere ao Conhecimento do professor e tomada 

de decisões em tempo real na sala de aula, todos os professores ajudaram os alunos a 

confirmar ou inferir as suas ideias ou procedimentos (interpretação das questões problema, 

usar os aparelhos de medida).  

 No âmbito da dimensão B1, que se refere ao Discurso na sala de aula, todos os 

professores (A, D e E) usaram um discurso interativo e dialogante, com uma linguagem 

cientificamente correta, onde os alunos podem comunicar, interagir e intervir tendo-se 

verificado momentos de interação distintos: interação professor/turma; interação 

professor/grupo de alunos; interação aluno/aluno. Todavia, o professor D envolveu mais os 

alunos através do questionamento oral, o que os motivou e desafiou. Como a realização das 

três tarefas do guião foi levada a cabo, pelos alunos do professor D, em duas aulas de 45 

minutos, o professor aproveitou para fazer várias sínteses/revisões sobre os conceitos peso e 

massa.  

 De acordo com Hennessy et al. (2005), o papel crítico do professor em formar o 

discurso na sala de aula e estabelecer normas para a participação ativa dos alunos pode incluir 

o desenvolvimento de uma forte cultura para partilhar ideias, reflexões e procedimentos, com 

os colegas de grupo e durante a conversação instrucional com toda a turma. O professor D 

promoveu, mais do que os restantes professores, este tipo de discussão, tendo os alunos sido 

questionados várias vezes sobre as suas ideias em relação aos conceitos de peso e de massa.  
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 No âmbito da dimensão B2, que se refere ao Apoio e autoridade dados aos alunos, os 

três professores A, D e E, criaram um ambiente social ativo na sala de aula. 

 Todos os professores familiarizaram os alunos com o uso dos aparelhos de medida e 

da simulação computacional no início da aula sobre peso e massa e forneceram um guião para 

focar a atenção dos alunos na realização das atividades.  

 Um aspeto crítico associado ao uso com sucesso das simulações computacionais 

prende-se com as estruturas de suporte providenciadas aos alunos (incluindo treinar como é 

que se usa a simulação computacional), e o feedback dado sobre as suas ações e decisões.  

 Também Trundle e Bell (2010), num estudo em que pretenderam avaliar a eficácia de 

uma simulação computacional na promoção da aprendizagem dos alunos, salientaram a 

importância das estruturas de suporte. Estas estruturas de suporte podem ser apresentadas pela 

própria simulação computacional ou ser fornecidas pelo professor. Reconheceram ainda que 

estas devem fortalecer a ligação entre os conceitos científicos a serem aprendidos pelos alunos 

e a simulação computacional, bem como encorajar o pensamento crítico.  

 Neste estudo, os professores familiarizaram os alunos com o uso da simulação 

computacional no início da aula sobre peso e massa e forneceram um guião para focar a 

atenção dos alunos na realização das atividades (Blake & Scanlon, 2007). No entanto, apenas 

uma das questões (questão 3) dos testes concetuais (pré-teste e pós-teste) era diretamente 

abordada na simulação computacional (tarefa 2, no guião das atividades).  

 Aparentemente o uso da simulação ajudou neste tipo de questão em particular. As 

simulações, como as que foi usada neste estudo, parecem ser promissoras como recursos na 

sala de aula, permitindo a construção e manipulação de imagens de vários pontos de vista.  

 Os alunos que manipulam a simulação computacional visualizam informação que os 

alunos que manipulam o equipamento do laboratório não podem ver: o vetor peso de um 

corpo em cada planeta, o que só pode ser obtido indiretamente no laboratório a partir de 

instrumentos de medida. Simulação computacional acoplada com atividades experimentais 

“Hands-on” promoveu ganhos ainda maiores, neste tipo de questão específica. Para a questão 

2, os ganhos obtidos pelos alunos dependem dos professores. 

 Estes resultados dão ênfase à ligação próxima entre a eficácia das simulações 

computacionais e a pedagogia através da qual são implementadas na sala de aula (Osborne & 

Dillon, 2010).  
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 De acordo com Trundle e Bell (2010), simplesmente providenciar oportunidades aos 

alunos para usar simulações computacionais, sem prestar atenção cuidada ao suporte de 

aprendizagem e modelos de ensino, não parece resultar em aprendizagens efetivas. 

 Todos os professores referiram ter dado tempo aos alunos, para que estes trabalhassem 

de forma autónoma na realização das tarefas propostas no guião das atividades. No entanto, 

verifica-se que o professor D deu mais tempo aos alunos para eles pensarem, discutirem e 

tentarem dar a resposta às questões problema, em cada uma das tarefas propostas, encorajando 

os alunos para que pensassem por si.  

 Uma característica do uso com sucesso das simulações computacionais é o facto de 

estas providenciarem oportunidades para os alunos refletirem e reconstruírem as suas ideias 

prévias (Klahr, Triona, & Williams, 2007; Lin & Lehman, 1999). De acordo com Lin e 

Lehman (1999), a compreensão concetual pode ser promovida quando é pedido aos alunos 

para estes expliquem e justifiquem as suas ações e conclusões.  

 No presente estudo, os ganhos mais elevados obtidos pelos alunos do professor D que 

usaram apenas a simulação computacional, poderão estar relacionados com as múltiplas 

oportunidades dadas pelo professor D aos seus alunos para que estes refletissem sobre as suas 

conceções sobre peso e massa, e com o tempo e autonomia dados para que os alunos 

tentassem encontrar as suas próprias respostas.  

 Todos os professores orientaram os alunos na formulação de hipóteses e ajudaram os 

alunos a chegar às respostas às questões-problema, resistindo ao impulso de dar as respostas 

completas, mas dando pistas de forma que os alunos consigam chegar sozinhos às respostas. 

Essa ajuda foi dada recorrendo ao guião ou às múltiplas representações apresentadas na 

simulação computacional (valor da massa do corpo e botão de controlo que permite variar o 

respetivo valor; representação vetorial do peso nos diversos planetas e tabela com os 

respetivos valores do peso). No entanto, enquanto os professores A e E deram esse apoio em 

cada um dos grupos, o professor D ajudou os alunos através da simulação computacional 

projetada no quadro interativo para toda a turma. 

 No âmbito da dimensão B3, que se refere ao Envolvimento produtivo na disciplina, 

todos os professores estiveram atentos ao envolvimento dos alunos na realização das tarefas, 

tendo em conta os resultados de aprendizagem a alcançar.  
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 No âmbito da dimensão B4, que se refere à Avaliação e feedback, os professores 

foram dando feedback apropriado e oportuno aos alunos sobre as suas aprendizagens, à 

medida que iam realizando as tarefas propostas. Os professores recolheram informação sobre 

a evolução das aprendizagens dos alunos, questionando-os, e os alunos foram respondendo às 

questões que os professores colocavam.  

 Todavia, enquanto o professor E não fez nenhuma síntese, e o professor A fez uma 

síntese oral e escrita no final da aula sobre as principais conclusões, o professor D fez várias 

sínteses (nas duas aulas de 45 minutos), orais e escritas, tendo recolhido informação sobre a 

evolução das aprendizagens dos alunos, questionando-os, e os alunos receberam informação 

sobre as suas aprendizagens pessoais, tendo registado no seu caderno diário todas as respostas 

às questões para cada uma das tarefas apresentadas no guião das atividades.  

 Esta forma de recolher e dar informação aos alunos poderá explicar os ganhos mais 

elevados obtidos pelos alunos do professor D que usaram apenas a simulação computacional 

para realizar todas as tarefas propostas no guião das atividades. 

  Relativamente à dimensão B5, que se refere à Aprendizagem induzida, o professor D 

foi o único a alargar as aprendizagens dos alunos para além das tarefas propostas no guião, 

tendo solicitado aos alunos, após a aula sobre peso e massa, a realização de exercícios do 

manual sobre estes dois conceitos.  

 Desta forma, o professor D integrou também a simulação computacional com outras 

atividades (como a resolução de exercícios com papel e lápis), para ajudar os alunos na 

consolidação, aplicação e construção sequencial do conhecimento. Estas estratégias, de 

integrar simulações computacionais com outras atividades, apresentam um grande potencial 

para a aprendizagem dos alunos (Concari et al., 2006). 

 Com base nas entrevistas efetuadas aos professores, os resultados obtidos neste estudo 

vieram destacar a importância em providenciar aos alunos um ambiente de aprendizagem no 

qual é estabelecido um equilíbrio entre o suporte que é dado aos alunos e a liberdade que estes 

têm para realizar as tarefas na sala de aula (Rutten et al., 2012). 

 Também Gonzalez-Cruz, Rodriguez-Sotres e Rodriguez-Penagos (2003) sugerem que 

é mais benéfico oferecer alguma liberdade aos alunos enquanto eles usam a simulação 

computacional, desde que o professor continue a rever e a comentar o seu trabalho. 

Recomendam ainda uma estratégia onde sejam oferecidos estrutura e liberdade, o que vem ao 
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encontro da investigação sobre ineficácia da instrução com orientação mínima (Kirschner, 

Sweller, & Clark, 2006). 

 Os grupos que usaram a simulação computacional tiveram acesso às mesmas 

estruturas de suporte, nomeadamente ao mesmo guião das atividades. No entanto, tal como foi 

referido anteriormente, os professores participantes neste estudo usaram diferentes formas 

para providenciar o suporte e feedback, tendo o professor D usado informação visual para 

complementar as suas explicações orais. Além disso, o professor D criou mais oportunidades 

para os alunos refletirem e reconstruírem as suas ideias sobre os conceitos de peso e de massa. 

 Hennessy et al. (2007a), num estudo em que analisaram a forma como os professores 

exploram as tecnologias baseadas no computador (como as simulações computacionais) para 

promover a aprendizagem das ciências, referem que o uso de forma eficaz das simulações 

computacionais no ensino das ciências não é tão simples como pode parecer à primeira vista. 

 De facto, apesar de os professores participantes neste estudo terem sido previamente 

informados sobre os objetivos do estudo, e todos os aspetos a serem considerados durante a 

implementação com os alunos na sala de aula, dois dos professores (B e C) implementaram 

em sala de aula uma metodologia diferente daquela que seria desejada. Estas diferenças são 

claras também para os outros três professores (A, D e E) em termos da forma como 

conduziram os alunos na sala de aula. Por exemplo, os professores A e D prepararam todo o 

material necessário para os alunos realizaram as tarefas propostas no guião das atividades 

(para cada grupo de alunos: balança de dois pratos, corpos de diferente massa, computadores 

com a simulação computacional “Peso e Massa” previamente instalada). Os alunos do 

professor E, na turma Y, tiveram de ir buscar os computadores para a sala de aula no início da 

aula e, só depois, o professor instalou a simulação computacional em cada um dos 

computadores, o que causou uma interrupção desnecessária das atividades. 
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Em síntese 

 Interpretando conjuntamente os perfis do papel mediador dos professores, quando os 

alunos usam simulações computacionais (sozinhas ou integradas com atividades 

experimentais “Hands-on”), com os resultados obtidos pelos alunos nos testes concetuais (pré 

e pós-testes), emergem algumas características do papel mediador do professor que podem ser 

relevantes para a promoção das aprendizagens dos alunos sobre os conceitos de peso e de 

massa: 

1) No âmbito da dimensão Trabalho realmente feito pelos alunos, o professor lê em voz 

alta com os alunos as questões problema apresentadas no guião das atividades e 

certifica-se que os alunos realizam as tarefas propostas;   

2) No âmbito da dimensão Contextos Científicos e Tecnológicos, o professor explora 

com os alunos uma situação física que se baseia num contexto real (Astronauta na 

Lua), recorrendo à simulação computacional; 

3) No âmbito da dimensão Práticas Epistémicas e Axiológicas, o professor promove a 

discussão, questiona e ajuda os alunos a relacionar fenómenos físicos com 

representações, e a prever o que acontece, recorrendo à simulação computacional 

projetada para toda a turma no quadro interativo; 

4) No âmbito da dimensão Informação, o professor distribui um guião das atividades 

para orientar e focar a atenção dos alunos; 

5) No âmbito da dimensão Conhecimento do Professor e Tomada de Decisões em Tempo 

Real na Sala de Aula, o professor certifica-se que os alunos compreendem o que lhes é 

pedido nas tarefas propostas. O professor toma decisões em tempo real sobre o modo 

de ajudar os alunos, por exemplo, dando ajuda aos alunos na interpretação das 

questões apresentadas no guião da atividade, ou confrontando-os com as respostas 

dadas às questões problema e as situações abordadas na simulação computacional, 

para confirmar ou inferir as suas ideias, recorrendo à simulação computacional 

projetada para toda a turma no quadro interativo; 

6) No âmbito da dimensão Discurso na sala de aula, o professor promove um discurso 

dialógico e dialogante, onde os alunos podem comunicar, interagir e intervir, e usa 

uma linguagem cientificamente correta; 
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7) No âmbito da dimensão Apoio e Autoridade dados aos Alunos, o professor 

familiarizara os alunos com o uso da simulação computacional no início da aula e 

fornece um guião para focar a atenção dos alunos na realização das atividades. O 

professor dá tempo e autonomia aos alunos para realizarem as tarefas propostas no 

guião das atividades, e cria um ambiente onde os alunos possam discutir e apresentar 

as suas ideias uns aos outros. O professor orienta os alunos; 

8) No âmbito da dimensão Envolvimento produtivo na disciplina, o professor está atento 

ao envolvimento dos alunos tendo em conta os resultados de aprendizagem 

pretendidos; 

9) No âmbito da dimensão Avaliação e feedback, o professor dá o feedback apropriado e 

oportuno aos alunos sobre as suas aprendizagens e o professor avalia as aprendizagens 

através de uma síntese no final da realização de todas as tarefas propostas; 

10) No âmbito da dimensão Aprendizagem induzida, o professor propõe, após a realização 

das atividades do guião, que os alunos realizem exercícios do manual sobre os 

conceitos de peso e de massa.  

 

 Como se pode perceber pelas características da mediação anteriormente descritas, o 

modo como o professor interage em ambiente de sala de aula (Hoadley & Linn, 2000), como 

apresenta e conduz as tarefas propostas aos alunos (Bot, Gossiaux, Rauch, & Tabiou, 2005), 

como explicita o que pretende dos seus alunos (Ramsden, 1991) e como apresenta, usa e 

processa a informação em sala de aula (Tiberghien & Buty, 2007), são de crucial importância 

para a promoção de aprendizagens mais eficazes.  

 Os resultados alcançados neste estudo mostram que, para tornar as simulações 

computacionais eficazes, as tarefas para os alunos e o papel mediador do professor nas tarefas 

de aprendizagem devem estar interligados (Lopes et al., 2008b). Os resultados sugerem 

também que, para promover a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de 

massa, é muito importante dar tempo e autonomia aos alunos para que estes possam explorar 

a simulação computacional, onde podem visualizar simultaneamente o valor da massa de um 

objeto, o respetivo valor do peso e a sua representação vetorial em diferentes planetas. Esta 

visualização pode ajudar os alunos a distinguir os dois conceitos (massa como grandeza 

escalar que se conserva; peso como grandeza vetorial que é diferente em cada planeta do 
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sistema solar. Por outro lado, o apoio dado pelos professores durante a exploração da 

simulação computacional foi também muito importante, através dos seus comentários, 

questões e feedback dado aos alunos. 

 Como anteriormente foi comentado, estes resultados foram analisados à luz do modelo 

da situação formativa (MFS-TST), relativo à importância da mediação do professor nas 

aprendizagens dos alunos.  

 A mediação do professor inicia-se e desenvolve-se através de desafios adequados 

(tarefas) aos alunos e aumenta a sua influência com a introdução e uso de mediadores 

(artefactos e/ ou símbolos, qualquer que seja a sua abstração e, com materialidade, 

manipulável, e com os quais o aluno pode interagir (Lopes et al., 2010b).  

 Nesta linha de pensamento, a simulação computacional usada pelos professores e 

alunos participantes neste estudo cumpriu o papel de mediador epistémico, como artefacto 

facilitador das interações dos alunos com os conceitos de peso e de massa. 
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 No presente capítulo pretende-se dar resposta às questões de investigação que 

nortearam o estudo, face aos resultados obtidos, apresentados e discutidos no capítulo anterior 

e, a partir dessas respostas, explanar as conclusões alcançadas. 

 Para além das principais conclusões, apresentam-se também indicações para 

investigações futuras, não deixando de identificar as limitações encontradas. 
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5.1 Principais conclusões decorrentes do estudo 

 A investigação desenvolvida teve como finalidade avaliar os progressos feitos por 

alunos do 7º ano de escolaridade, na compreensão dos conceitos de peso e de massa, como 

resultado de um ensino mediado pelo professor, usando a simulação computacional “Peso e 

Massa”, sozinha ou integrada com atividades experimentais “Hands-on”. 

 Assim sendo, as questões de investigação orientadoras do estudo centraram-se:  

1) na comparação dos progressos dos alunos na aprendizagem dos conceitos de peso e de 

massa, quando sujeitos a diferentes tipos de intervenções de ensino (atividades 

experimentais “Hands-on”, simulações computacionais, isoladamente ou em 

conjunto);  

2) na identificação das características do papel mediador do professor que podem 

 promover a aprendizagem dos alunos sobre  os conceitos de peso e de massa, quando 

 os alunos usam simulações computacionais. 

 Com base nesta ordem de questões, apresentam-se a seguir as conclusões alcançadas 

na presente investigação. 

 

5.1.1 Sobre a eficácia do uso de simulações computacionais, sozinhas ou integradas com 

atividades experimentais “Hands-on”, para a promoção das aprendizagens dos 

alunos sobre os conceitos de peso e de massa 

  

 Relativamente à primeira questão de investigação, os resultados obtidos mostram que 

antes das intervenções de ensino, a maioria dos alunos apresentava conceções cientificamente 

incorretas sobre os conceitos de peso e de massa, confundindo os dois conceitos. 

 Contudo, após a aula sobre peso e massa verificou-se uma melhoria na aprendizagem 

de todos os grupos de alunos sobre estes dois conceitos, independentemente dos tratamentos 

aplicados (HoA; HoA+SC; SC). 

 De facto, os ganhos obtidos pelos alunos nesta investigação poderão ser considerados 

bastante razoáveis, dadas as dificuldades encontradas na literatura sobre a aprendizagem dos 

conceitos de peso e de massa, como foi referido no capítulo 1 desta tese.  
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 No que se refere à análise individual de cada uma das questões (Q2 e Q3) dos testes 

concetuais, os resultados obtidos mostram que: 

 - Para Q2 (significado físico dos conceitos de peso e de massa), verificou-se uma 

diferença estatística significativa, do pré-teste para o pós-teste, em todos os grupos de alunos, 

ou seja, todos os grupos realizaram ganhos na aprendizagem, tendo sido obtidos os ganhos 

mais elevados pelos alunos do professor D, que usaram apenas a simulação computacional; 

 - Para Q3 (o que é que acontece ao valor do peso e ao valor da massa de um corpo 

quando este é levado da Terra para a Lua), com a exceção dos alunos dos professores A e D, 

nas turmas que realizaram apenas atividades experimentais “Hands-.on”, todos os restantes 

grupos realizaram ganhos na aprendizagem estatisticamente significativos. Nesta questão, os 

ganhos mais elevados foram obtidos pelos alunos que usaram a simulação computacional, 

sozinha ou integrada com atividades experimentais “Hands-on”, tendo sido ainda superiores 

para os alunos do professor A na turma HoA+SC. 

Assim, conclui-se que os ganhos médios normalizados mais elevados foram obtidos, 

em Q2, pelos alunos do professor D (turma SC: 60%) e, em Q3, pelos alunos do professor A 

(turma HoA+SC: 41%).  

Da análise conjunta das duas questões, Q2 e Q3, verificou-se existir uma diferença 

estatística significativa para todos os grupos, do pré-teste para o pós-teste, em termos da sua 

compreensão sobre os conceitos de peso e de massa, ou seja, todos os grupos realizaram 

ganhos na aprendizagem sobre estes dois conceitos. Apesar de os alunos do professor A na 

turma HoA terem obtido melhores resultados no pré-teste, os ganhos totais mais elevados 

foram obtidos pelos alunos que usaram a simulação computacional de todos os professores, 

tendo sido superiores para os alunos do professor D.  

Os ganhos totais (GT) foram superiores (entre 41 e 58%) para os alunos que usaram a 

simulação computacional, em comparação com os alunos que realizaram apenas atividades 

experimentais “Hands-on” (entre 20 e 37%). No entanto, os alunos do professor D, na turma 

que usou apenas a simulação computacional, obtiveram os ganhos mais elevados (58%), que 

correspondem a uma melhor compreensão dos conceitos de peso e de massa.    

 Em termos de conclusão pode avançar-se que os diversos tratamentos (HoA, 

HoA+SC, SC) implementados em sala de aula permitiram obter ganhos estatisticamente 

significativos. No entanto, o uso da simulação computacional “Peso e Massa”, sozinha ou 
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integrada com atividades experimentais “Hands-on”, foi aquele que permitiu obter os ganhos 

mais elevados. Pode, por isso, ser considerada uma boa opção para promover a aprendizagem 

pelos alunos dos conceitos de peso e de massa. 

 

5.1.2 Sobre as características do papel mediador do professor, quando os alunos usam 

simulações computacionais, que podem promover a aprendizagem dos alunos 

sobre os conceitos de peso e de massa. 

  

 Em relação à segunda questão de investigação, foi possível identificar características 

do papel mediador do professor, que poderão promover a aprendizagem dos alunos sobre os 

conceitos de peso e de massa, quando estes usam uma simulação computacional: 

 Providenciar estruturas de suporte de elevada qualidade (por exemplo, na forma de 

um guião de atividades) e treinar com os alunos como se usa a simulação 

computacional; 

 Promover um discurso dialogante e interativo, em que os alunos podem comunicar, 

interagir e intervir, e usar uma linguagem cientificamente correta; 

 Certificar-se que os alunos compreendem o que lhes é pedido nas tarefas propostas; 

 Certificar-se que os alunos realizam as tarefas propostas; 

 Explorar situações físicas baseadas em contextos reais, recorrendo à simulação 

computacional; 

 Providenciar tempo suficiente aos alunos, e dar-lhes autonomia, para que eles 

tentem encontrar as suas próprias respostas e encorajar os alunos a pensarem por si 

e a partilharem ideias entre eles; 

 Estar atento ao envolvimento dos alunos, tendo em conta os resultados de 

aprendizagem que se pretendem alcançar;  

 Promover a discussão e envolver os alunos através do questionamento oral; 

 Providenciar suporte e feedback, apropriado e oportuno, aos alunos sobre as suas 

decisões e ações; 
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 Providenciar explicações visuais para complementar as explicações orais, para 

ajudar os alunos a relacionar fenómenos físicos com representações, recorrendo à 

simulação computacional, projetada no quadro interativo para toda a turma; 

 Avaliar as aprendizagens feitas pelos alunos, através de uma síntese no final da 

realização de todas as tarefas propostas; 

 Certificar-se de que os alunos registam as principais conclusões;  

 Integrar a simulação computacional com outras atividades (como a resolução de 

exercícios com papel e lápis), para ajudar os alunos na consolidação, aplicação e 

construção sequencial do conhecimento. 

 

 

 Se os resultados obtidos no estudo permitiram avaliar os progressos efetuados pelos 

alunos na aprendizagem dos conceitos de peso e de massa, quando sujeitos a diferentes 

tratamentos, também fizeram perceber que o professor tem um papel crucial em sala de aula 

para promover a aprendizagem dos alunos quando usam simulações computacionais. 

De facto, os resultados alcançados pela investigação levada a cabo vêm dar ênfase à 

relação próxima que existe entre a eficácia das simulações computacionais e importância do 

papel mediador do professor quando os alunos usam simulações computacionais, na 

promoção das aprendizagens dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa. 

 Os resultados na aprendizagem dos alunos foram superiores quando os professores 

asseguraram que os alunos compreenderam as tarefas que tinham de realizar e os objetivos 

dessas tarefas, e promoveram a discussão entre os alunos de cada grupo e entre os alunos e o 

professor. 

 Os resultados obtidos mostram que a estrutura das atividades, os recursos fornecidos 

aos alunos (guião das atividades ou outro tipo de documento de orientação) e o balanço entre 

o suporte e a autonomia dados aos alunos durante a realização das atividades, são 

fundamentais para que os alunos realizem aprendizagens eficazes.  

 Claramente, a eficácia das simulações computacionais depende do papel do professor 

na sua implementação. Os professores têm um importante papel na seleção dos recursos 

apropriados, no planeamento de atividades estruturadas e sequenciadas e na orientação dos 
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alunos na experimentação, na formulação de hipóteses e previsões, e na reflexão crítica dos 

resultados obtidos.  

 Com base nos resultados obtidos neste estudo pode concluir-se que o professor tem 

um papel muito importante quando usa simulações computacionais para promover a 

aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa, nomeadamente: 

- Elaborar atividades de aprendizagem estruturadas e sequenciadas, propondo aos 

alunos tarefas autênticas, que permitam aos alunos distinguir os conceitos de peso e de 

massa; 

-  Certificar-se que os alunos compreendem o que lhes é pedido nas tarefas propostas e 

realizam essas mesmas tarefas; 

-  Guiar os alunos na experimentação, na formulação de hipóteses e previsões, e na 

reflexão crítica dos resultados obtidos, confrontando-os com as respostas dadas às 

questões problema e as situações abordadas na simulação computacional, através das 

múltiplas representações que esta oferece.  

    

 Em resumo, a implicação deste estudo para educadores e investigadores educacionais 

é que a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa pode ser promovida 

através do uso de uma simulação computacional. Pode dizer-se, ainda, que as características 

da mediação do professor de maior relevância para a promoção das aprendizagens dos alunos 

sobre os conceitos de peso e de massa se prenderam com um equilíbrio existente entre a 

autonomia dada aos alunos na realização das tarefas propostas, através da exploração da 

simulação computacional, e o apoio dado pelo professor na realização dessas tarefas.  

 Pode dizer-se também que, apesar das elevadas expectativas para o uso de simulações 

computacionais, não se pode garantir uma conclusão geral sobre a sua eficácia. As simulações 

computacionais providenciam novas situações de aprendizagem, particularmente quando são 

baseadas em fenómenos que não podem ser facilmente observados no mundo real. No 

entanto, os professores têm um papel crucial na forma como integram os computadores na 

sala de aula, e providenciam oportunidades para envolver os alunos no uso da tecnologia, com 

vista a alcançar determinados resultados de aprendizagem. 

 Os resultados alcançados no presente estudo mostraram que a mera presença da 

tecnologia na escola não assegura que a tecnologia é usada para promover a aprendizagem 

dos alunos. Verificou-se que todos os professores que foram convidados para participar neste 
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estudo tinham acesso à tecnologia nas suas escolas, e apresentavam noções positivas sobre as 

tecnologias. No entanto, as atitudes reveladas por dois dos professores, associadas a uma 

ausência de apropriação, condicionaram a realização das atividades experimentais propostas 

nos guiões de atividades, e, consequentemente, a realização de aprendizagens efetivas por 

parte dos seus alunos. 

  Os resultados alcançados neste estudo mostraram que o que induz aprendizagens nos 

alunos é uma conjugação entre a forma como as simulações computacionais são exploradas 

em sala de aula, o contexto em que são utilizadas e as motivações pessoais que orientam a sua 

utilização. De facto, a implementação da tecnologia requer alterações profundas no papel dos 

professores. Resistência a essas alterações inibe uma integração efetiva da tecnologia, neste 

caso do uso de simulações computacionais.  

 Com vista a promover o uso eficaz das simulações computacionais, os professores 

devem acreditar não só que as características destes ambientes podem promover as 

aprendizagens dos alunos, mas também que eles próprios têm um papel crucial no 

planeamento e gestão das experiências de aprendizagem. 

 As simulações computacionais não podem ser encaradas como um fim para os alunos 

aprenderem determinados conceitos, mas como mediadores epistémicos, integrados num 

processo onde o papel mediador do professor é crucial para valorizar as suas potencialidades.  

 As questões debatidas anteriormente sobre o papel mediador do professor na sala de 

aula, quando os alunos usam simulações computacionais, para promover as aprendizagens dos 

alunos são fundamentais. Contudo, os professores têm que dominar os conceitos científicos 

que pretendem ensinar aos alunos. 

 Ressaltam-se como principais contributos desta investigação, que podem ajudar os 

professores a promover a aprendizagem, pelos alunos do 7º ano de escolaridade, dos conceitos 

de peso e de massa:  

 - reflexão sobre as definições dos conceitos de peso e de massa; 

 - disponibilização do recurso Simulação Computacional “Peso e Massa”;  

 - identificação de características do papel mediador do professor que podem promover 

a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de peso e de massa quando estes usam 

simulações computacionais. 
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5.2 Limitações da investigação 

 Apesar dos resultados e conclusões alcançadas, o presente estudo apresentou algumas 

limitações. 

 Devido a questões éticas, as investigações conduzidas nos espaços escolares 

necessitam atualmente de autorização de um órgão regulador, pelo que as aulas onde foi 

implementado o estudo não foram áudio-gravadas, o que teria conferido um maior grau de 

fidelidade sobre os dados. Apesar da observação das aulas ser identificada também como um 

procedimento para um maior grau de fidelidade dos dados, não foi possível conciliar a 

disponibilidade da investigadora com a agenda de observações proposta pelos professores 

participantes. 

 Os resultados alcançados na presente investigação não permitem fazer generalizações 

sobre a eficácia do uso de simulações computacionais na aprendizagem dos conceitos de peso 

e de massa, para os alunos do 7º ano de escolaridade (Ensino Básico). O estudo baseou-se 

apenas numa aula de 90 minutos, onde os conceitos foram abordados pela primeira vez numa 

perspectiva cientificamente mais correta. É importante realçar que a presente investigação se 

baseia essencialmente em três casos (alunos dos professores A, D e E), com um número 

relativamente reduzido de alunos participantes. 

 

5.3 Sugestões para futuras investigações  

 O estudo conduzido, na mesma medida em que permitiu dar resposta às questões de 

investigação formuladas, assim suscitou o questionamento sobre novos aspetos e levou ao 

confronto com outros que ficaram por resolver. A clarificação desses aspetos pode requerer a 

condução de novas investigações. Assim, pretende-se salientar que as indicações a sugerir 

para eventuais investigações futuras são resultantes duma súmula sobre as novas questões 

trazidas pelo estudo conduzido e as limitações encontradas, sobretudo no momento de 

interpretar os resultados obtidos. 

 Assim, seria útil numa investigação futura explorar os benefícios do uso desta 

simulação computacional (“Peso e Massa”), com a participação de mais professores e alunos. 

Para tentar perceber melhor as diferenças observadas na aprendizagem, também seria útil 

informação mais detalhada sobre a forma como os professores lecionaram as aulas. 
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 Por outro lado, poderia ser realizado um estudo comparativo com professores que 

usem as simulações computacionais nas suas práticas de sala de aula, de modo a compreender 

e melhorar o papel mediador do professor no uso das simulações computacionais, bem como 

para compreender a qualidade das simulações computacionais no processo de mediação. 

 Por fim, considera-se existir ainda um longo caminho a percorrer na avaliação da 

qualidade da utilização da tecnologia em conceitos educativos emergentes como sejam a 

utilização de simulações computacionais.  
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Anexo I – Planos de Aula 

 

Plano de aula – grupo “Hands-on”  

 

 

 

Tema: Terra no Espaço                                                                          Sub-Tema: Planeta Terra 

Conteúdos 
Competências 

O aluno deverá ser capaz de: 

Sumário Recursos 

Peso e 

Massa 

- Determinar experimentalmente o 

peso e a massa de um corpo. 

- Distinguir as grandezas peso e 

massa. 

- Comparar o valor do peso de um 

corpo em diferentes planetas. 

Peso e massa – 

principais 

características. 

Actividade 

experimental – 

Determinação da 

massa e do peso de 

diferentes corpos. 

 

- Corpos de diferentes 

massas. 

- Balança de pratos. 

- Dinamómetros de 

diferentes alcances. 

- Guião da atividade 

experimental. 

 

Desenvolvimento da Aula 

- Colocar em cada bancada (grupo de 2 alunos) uma balança de pratos, um dinamómetro e corpos 

de diferentes massas. 

- Tendo como base os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores sobre força gravítica, 

estabelecer um diálogo com os alunos para responder às seguintes questões: 

O que é a massa de um corpo? O que é o peso de um corpo? De que depende o peso de um corpo? 

- Informar os alunos que nesta aula irão realizar uma actividade experimental com os seguintes 

objectivos: 

- Perceber qual é a relação que existe entre a massa e o peso de um corpo; 

- Compreender como é que varia o valor do peso de um corpo com o valor da massa do planeta 

onde se encontra; 

- Distinguir as grandezas peso e massa. 

- Distribuir o guião da atividade experimental. 

- Solicitar que, antes de iniciarem a realização da atividade experimental, leiam atentamente o 

guião das atividades e verifiquem se têm na bancada todo o material necessário. 

- Ler em voz alta a primeira questão-problema e dar tempo aos alunos para eles tentarem dar 

resposta, em grupo. 

- Explicar o modo de funcionamento da balança de pratos e do dinamómetro. 

- Dar tempo aos alunos/ auxiliá-los na realização das tarefas propostas no guião. 

- Ir percorrendo a sala e dialogar com os alunos para verificar se estão a entender o que estão a 

fazer.  

- Recordar que sempre que tiverem alguma dúvida devem solicitar ajuda. 

- Questionar os alunos no sentido de saber se acompanharam a aula e se existem dúvidas ou 

questões que gostassem de ver respondidas. 

- Terminar a aula destacando que a ideia fundamental que devem reter é que:  

      - A massa de um corpo é uma grandeza escalar, que não varia, e o peso é uma grandeza 

vetorial; 

      - O valor do peso de um corpo, num determinado planeta, é diretamente proporcional à sua 

massa; 

      - O valor do peso de um corpo é tanto maior quanto maior for a massa do planeta onde se 

encontra.  
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Plano de aula – grupo “Hands-on” + SC 

 

 

Tema: Terra no Espaço                                                                          Sub-Tema: Planeta Terra 

Conteúdos 
Competências 

O aluno deverá ser capaz de: 
Sumário Recursos 

Peso e 

Massa 

- Determinar experimentalmente o 

peso e a massa de um corpo. 

- Distinguir as grandezas peso e 

massa. 

- Comparar o valor do peso de um 

corpo em diferentes planetas. 

Peso e massa – 

principais 

características. 

Actividade 

experimental – 

Determinação da 

massa e do peso de 

diferentes corpos. 

Exploração da 

simulação 

computacional “Peso 

e Massa” 

- Corpos de diferentes 

massas. 

- Balança de pratos. 

- Dinamómetros de 

diferentes alcances. 

- Computador. 

- DataShow. 

- Simulação 

computacional “Peso 

e Massa”. 

- Guião da atividade 

experimental. 

Desenvolvimento da Aula 

- Colocar em cada bancada (grupo de 2 alunos) uma balança de pratos, um dinamómetro, corpos de 

diferentes massas e um computador com a SC instalada. 

- Tendo como base os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores sobre força gravítica, 

estabelecer um diálogo com os alunos para responder às seguintes questões: 

O que é a massa de um corpo? O que é o peso de um corpo? De que depende o peso de um corpo? 

- Informar os alunos que nesta aula irão realizar uma actividade experimental com os seguintes 

objectivos: 

- Perceber qual é a relação que existe entre a massa e o peso de um corpo; 

- Compreender como é que varia o valor do peso de um corpo com o valor da massa do planeta 

onde se encontra; 

- Distinguir as grandezas peso e massa. 

- Distribuir o guião da atividade experimental. 

- Solicitar que, antes de iniciarem a realização da atividade experimental, leiam atentamente o 

guião das atividades e verifiquem se têm na bancada todo o material necessário. 

- Ler em voz alta a primeira questão problema e dar tempo aos alunos para eles tentarem dar 

resposta, em grupo. (repetir o procedimento para cada uma das questões problema apresentadas no 

guião). 

- Explicar o modo de funcionamento da balança de pratos e do dinamómetro. 

- Dar tempo aos alunos/ auxiliá-los na realização das tarefas propostas no guião. 

- Ir percorrendo a sala e dialogar com os alunos para verificar se estão a entender o que estão a 

fazer.  

- Recordar que sempre que tiverem alguma dúvida devem solicitar ajuda. 

- Questionar os alunos no sentido de saber se acompanharam a aula e se existem dúvidas ou 

questões que gostassem de ver respondidas. 

- Terminar a aula destacando, através da exploração em grande grupo da SC, que a ideia 

fundamental que devem reter é que:  

      - A massa de um corpo é uma grandeza escalar, que não varia, e o peso é uma grandeza 

vetorial; 

      - O valor do peso de um corpo, num determinado planeta, é diretamente proporcional à sua 

massa; 

      - O valor do peso de um corpo é tanto maior quanto maior for a massa do planeta onde se 

encontra. 
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Plano de aula – grupo SC 

 

 

Tema: Terra no Espaço                                                                          Sub-Tema: Planeta Terra 

Conteúdos 
Competências 

O aluno deverá ser capaz de: 
Sumário Recursos 

Peso e 

Massa 

 

- Determinar experimentalmente o 

peso e a massa de um corpo. 

- Distinguir as grandezas peso e 

massa. 

- Comparar o valor do peso de um 

corpo em diferentes planetas. 

 

Peso e massa – 

principais 

características. 

Exploração da 

simulação 

computacional “Peso 

e Massa” 

- Computador. 

- DataShow. 

- Simulação 

computacional “Peso 

e Massa”. 

- Guião da atividade 

experimental. 

Desenvolvimento da Aula 

- Colocar um computador em cada bancada (grupo de 2 alunos) com a SC instalada. 

- Tendo como base os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores sobre força gravítica, 

estabelecer um diálogo com os alunos para responder às seguintes questões: 

O que é a massa de um corpo? O que é o peso de um corpo? De que depende o peso de um corpo? 

- Informar os alunos que nesta aula irão realizar uma actividade experimental com os seguintes 

objectivos: 

- Perceber qual é a relação que existe entre a massa e o peso de um corpo; 

- Compreender como é que varia o valor do peso de um corpo com o valor da massa do planeta 

onde se encontra; 

- Distinguir as grandezas peso e massa. 

- Distribuir o guião da atividade experimental. 

- Explicar que a simulação permite determinar a massa de um corpo e o respetivo peso em 

diferentes planetas do Sistema Solar.  

- Ler em voz alta a primeira questão-problema e dar tempo aos alunos para eles tentarem dar 

resposta, em grupo. 

- Esclarecidos quanto ao modo de funcionamento da simulação, incentivá-los a iniciar a sua 

exploração, recomendando que sigam as orientações dadas no guião e que procurem encontrar 

resposta para as questões lá apresentadas. 

- Dar tempo aos alunos/ auxiliá-los na realização das tarefas propostas no guião. 

- Ir percorrendo a sala, e procurar recolher feedback relativamente à exploração da simulação que 

estão a realizar. 

- Recordar que sempre que tiverem alguma dúvida devem solicitar ajuda. 

- Terminar a aula destacando, através da exploração em grande grupo da SC, que a ideia 

fundamental que devem reter é que:  

      - A massa de um corpo é uma grandeza escalar, que não varia, e o peso é uma grandeza 

vetorial; 

      - O valor do peso de um corpo, num determinado planeta, é diretamente proporcional à sua 

massa; 

      - O valor do peso de um corpo é tanto maior quanto maior for a massa do planeta onde se 

encontra. 
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Anexo II – Guiões das Atividades Experimentais 

 

- Guião das atividades experimentais “Hands-on” 
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- O peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre qualquer corpo que se encontre 

nas proximidades de um planeta ou de outro objeto astronómico com grande massa. 

 

- A massa de um corpo corresponde à quantidade de matéria que constitui esse corpo. 

 

Questão-Problema: Qual é a relação entre peso e massa de um corpo? 

 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 1. 

Atividade 1 

1.1 Determina, experimentalmente, o valor da massa de vários corpos, recorrendo a uma balança de 

dois pratos. Regista os valores medidos no quadro 1. 

 

1.2 Determina, experimentalmente, o valor do peso dos corpos utilizados no ponto 1, recorrendo a um 

dinamómetro. Regista os valores medidos no quadro 1. 

Quadro 1 – Massa e Peso de um corpo na Terra. 

Corpo Massa (g) Massa (kg) Peso (N) 
)(

)(

kgMassa

NPeso
 

1     

2     

3     

4     

5     

1.3 Calcula o quociente 
Massa

Peso
, para cada um dos valores encontrados.  

 Regista os valores calculados no quadro 1.  

 

1.4 Indica agora qual é a relação entre o valor da massa e o do peso de um corpo. 

 

1.5 Com base na relação obtida, indica qual é o valor do teu peso, em newtons, na Terra.  

Guião da Atividade Experimental  

“PESO E MASSA” 

Nome: _____________________________ Nº _____ Turma: _____ Data: ___________ 
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Questão-Problema: Um Astronauta da Apollo 11 aos 

saltos na lua (Figura 1), apesar de ter uma enorme 

quantidade de equipamento às costas, consegue saltar 

muito mais alto do que na Terra sem qualquer tipo de 

equipamento. Sabendo que o Astronauta não emagreceu 

nem engordou, como explicas este fenómeno? 

   

 

Figura 1 – Astronauta na Lua 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 2. 

 

Atividade 2 

Observa a tabela 1, onde se apresentam os valores obtidos para o peso de um corpo de massa igual a 1 

kg, nos diferentes planetas, e os valores tabelados para a massa dos planetas comparativamente à 

massa da Terra. 

Tabela 1 – Massa dos planetas comparativamente com a massa da Terra e Peso de um corpo de 

massa igual a 1 kg, nos diferentes planetas do Sistema Solar. 

Planeta 

Massa do Planeta 

(em relação à 

Terra) 

Peso (N) 

(corpo de massa 1 

kg) 

Mercúrio 0,06 3,6 

Vénus 0,82 8,9 

Terra 1 9,8 

Marte 0,11 3,8 

Júpiter 318 26,5 

Saturno 95 11,7 

Urano 15 9,1 

Neptuno 17 12,0 

2.1 A massa do corpo variou? E o seu peso? 

 

2.2 Indica como é que varia o valor do peso de um corpo com valor da massa do planeta onde se 

encontra.  
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2.3 Se levasses o mesmo corpo da Terra para a Lua, e medisses lá a sua massa e o seu peso, achas que 

obterias valores diferentes? Justifica, dando resposta à questão-problema. 

Questão-Problema:  

Quais são as principais diferenças entre o peso e a massa de um corpo? 

 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 3. 

 

Atividade 3 

Preenche os quadros abaixo, respondendo às questões que se seguem: 

 1- O que é? 

 2- Instrumento de medida? 

 3- Unidade S.I.? 

 4- Grandeza escalar ou vectorial? 

 5- Varia de planeta para planeta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

S 

S

A 

 
P

E

S

O 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  
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- Guião das atividades experimentais “Hands-on” + SC 
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- O peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre qualquer corpo que se encontre 

nas proximidades de um planeta ou de outro objeto astronómico com grande massa. 

 

- A massa de um corpo corresponde à quantidade de matéria que constitui esse corpo. 

 

Questão-Problema: Qual é a relação entre peso e massa de um corpo? 

 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 1. 

Atividade 1 

1.1 Determina, experimentalmente, o valor da massa de vários corpos, recorrendo a uma balança de 

dois pratos. Regista os valores medidos no quadro 1. 

 

1.2 Determina, experimentalmente, o valor do peso dos corpos utilizados no ponto 1, recorrendo a um 

dinamómetro. Regista os valores medidos no quadro 1. 

Quadro 1 – Massa e Peso de um corpo na Terra. 

Corpo Massa (g) Massa (kg) Peso (N) 
)(

)(

kgMassa

NPeso
 

1     

2     

3     

4     

5     

1.3 Calcula o quociente 
Massa

Peso
, para cada um dos valores encontrados.  

 Regista os valores calculados no quadro 1.  

 

1.4 Indica agora qual é a relação entre o valor da massa e o do peso de um corpo. 

 

1.5 Com base na relação obtida, indica qual é o valor do teu peso, em newtons, na Terra.  

Nome: _____________________________ Nº _____ Turma: _____ Data: ___________ 

Guião da Atividade Experimental com Simulação Computacional 

“PESO E MASSA” 
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Questão-Problema: Um Astronauta da Apollo 11 aos 

saltos na lua, apesar de ter uma enorme quantidade de 

equipamento às costas, consegue saltar muito mais alto do 

que na Terra sem qualquer tipo de equipamento. Sabendo 

que o Astronauta não emagreceu nem engordou, como 

explicas este fenómeno? 

   

 

Figura 1 – Astronauta na Lua  

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 2. 

Atividade 2 

Na simulação computacional “Peso e Massa” (Figura 2) podes: 

- Alterar o valor da massa da Mafalda e verificar qual o respetivo peso, num determinado planeta do 

Sistema Solar; 

- Verificar qual é o peso da Mafalda (de determinada massa), em vários Planetas do Sistema Solar. 

Depois de determinares, experimentalmente, os valores da massa e do peso de vários corpos na Terra 

(Quadro 1), vais agora determinar o valor do peso da Mafalda em diferentes planetas do Sistema Solar. 

 

 

Figura 2 – Simulação computacional “Peso e Massa”. 
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2.1 No ecrã, seleciona o valor da massa igual a 40 kg e verifica qual é o valor do respetivo peso da 

Mafalda, nos diferentes planetas do Sistema Solar. 

 Regista os valores no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Peso da Mafalda (massa igual a 40 kg), em diferentes planetas do Sistema Solar. 

Planeta 

Massa da 

Mafalda 

(kg) 

Peso da 

Mafalda 

(N) 

Terra 40  

Lua 40  

Mercúrio 40  

Júpiter 40  

2.2 A massa da Mafalda variou? E o seu peso? 

 

 

 

2.3 Considera os valores obtidos para o peso da Mafalda nos diferentes planetas (Quadro 2) e os 

valores tabelados para a massa dos planetas comparativamente à massa da Terra (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Massa dos planetas comparativamente com a massa da Terra. 

Planeta 

Massa do Planeta 

(em relação à 

Terra) 

Terra 1 

Lua 1/81 

Mercúrio 0,06 

Júpiter 318 

- Indica como é que varia o valor do peso de um corpo com o valor da massa do planeta onde se 

encontra.  

 

 

2.4 Se levasses o mesmo corpo da Terra para a Lua, e medisses lá a sua massa e o seu peso, achas que 

obterias valores diferentes? Justifica, dando resposta à questão-problema. 
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Questão-Problema:  

Quais são as principais diferenças entre o peso e a massa de um corpo? 

 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 3. 

 

Atividade 3 

Preenche os quadros abaixo, respondendo às questões que se seguem: 

 1- O que é? 

 2- Instrumento de medida? 

 3- Unidade S.I.? 

 4- Grandeza escalar ou vectorial? 

 5- Varia de planeta para planeta?  
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- Guião de exploração da SC 
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- O peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre qualquer corpo que se encontre 

nas proximidades de um planeta ou de outro objeto astronómico com grande massa. 

 

- A massa de um corpo corresponde à quantidade de matéria que constitui esse corpo. 

 

Questão-Problema: Qual é a relação entre peso e massa de um corpo? 

 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 1. 

Actividade 1 

Na simulação computacional “Peso e Massa” (Figura 1) podes: 

- Alterar o valor da massa da Mafalda e verificar qual o respetivo peso, num determinado 

planeta do Sistema Solar; 

 

- Verificar qual é o peso da Mafalda (de determinada massa), em vários Planetas do Sistema 

Solar. 

 

 

Figura 1 – Simulação Computacional “Peso e Massa”. 

Nome: _____________________________ Nº _____ Turma: _____ Data: ___________ 

Guião de exploração da Simulação Computacional 

“PESO E MASSA” 



Anexos 

153 

 

1.1 No ecrã está representado um controlo que permite variar o valor da massa da Mafalda. 

Clica sobre o controlo no valor da massa igual a 40 kg e verifica qual é o valor do respectivo 

peso da Mafalda, na Terra. Regista o valor no quadro 1. 

 

 

1.2 Supõe que a Mafalda comia muitos chocolates e ficava mais gorda! 

Clica agora com o controlo em diferentes valores da massa e verifica quais os respectivos 

valores do peso da Mafalda, na Terra. 

 Regista todos os valores no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Massa e Peso da Mafalda na Terra. 

Massa da Mafalda 

(kg) 

Peso da Mafalda 

(N) )(

)(

kgMassa

NPeso

 
40   

50   

60   

70   

80   

1.3 Calcula o quociente Massa

Peso

, para cada um dos valores encontrados. 

 Regista os valores no quadro 1.  

 

 

1.4 Indica agora qual é a relação entre o valor do peso de um corpo e o da sua massa.  

 

 

 

 

1.5 Com base na relação obtida, indica qual é o valor do teu peso, em newtons, na Terra.  
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Questão-Problema: Um Astronauta da Apollo 11 aos 

saltos na lua (Figura 2), apesar de ter uma enorme 

quantidade de equipamento às costas, consegue saltar 

muito mais alto do que na Terra sem qualquer tipo de 

equipamento. Sabendo que o Astronauta não 

emagreceu nem engordou, como explicas este 

fenómeno? 

     

 

 

Figura 2 – Astronauta na Lua 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 2. 

 

Atividade 2 

Depois de determinares os valores do peso da Mafalda na Terra, vais agora determinar o valor 

do seu peso em diferentes planetas do Sistema Solar. 

 

 

2.1 No ecrã, selecciona o valor da massa igual a 40 kg e verifica qual é o valor do respetivo 

peso da Mafalda, nos diferentes planetas do Sistema Solar.  

 Regista os valores obtidos no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Peso da Mafalda (massa igual a 40 kg), em diferentes planetas do Sistema 

Solar. 

Planeta 

Massa da 

Mafalda 

(kg) 

Peso da 

Mafalda 

(N) 

Terra 40  

Lua 40  

Mercúrio 40  

Júpiter 40  

 

2.2 O valor da massa da Mafalda variou? E o do seu peso? 
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2.3 Considera os valores obtidos para o peso da Mafalda nos diferentes planetas (Quadro 2) e 

os valores tabelados para a massa dos planetas comparativamente à massa da Terra (Tabela 

1). 

 

 

Tabela 1 – Massa dos planetas comparativamente com a massa da Terra. 

Planeta 
Massa do Planeta 

(em relação à Terra) 

Terra 1 

Lua 1/81 

Mercúrio 0,06 

Júpiter 318 

 

 

- Indica como é que varia o valor do peso de um corpo com o a massa do planeta onde se 

encontra.  

 

 

 

 

2.4 Responde agora à questão-problema. 
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Questão-Problema:  

Quais são as principais diferenças entre o peso e a massa de um corpo? 

 

Para dar resposta a esta questão-problema, vais realizar a atividade 3. 

 

Atividade 3 

Preenche os quadros abaixo, respondendo às questões que se seguem: 

 1- O que é? 

 2- Instrumento de medida? 

 3- Unidade S.I.? 

 4- Grandeza escalar ou vectorial? 

 5- Varia de planeta para planeta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

S 

S

A 

 
P

E

S

O 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 



Anexos 

157 

 

Anexo III – Metas Curriculares 

 

 

(As metas curriculares de Ciências Físico-Químicas apresentadas têm por base os elementos 

essenciais das “ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O 3.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO: CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS”, 2001.) 

 

 

Tema Organizador – Terra no espaço 

 Tema – Planeta Terra 

  Subtema – Movimentos e Forças 

 

 

 

- O aluno distingue as grandezas massa e peso (conservação da primeira – grandeza 

escalar, e variação da segunda – grandeza vetorial, com a latitude, altitude (na Terra) e 

mudança de planeta). 

 

- O aluno compara a variação do valor do peso de um objeto a diferentes distâncias do 

centro da Terra e em diferentes planetas do sistema solar (por exemplo: Lua e Júpiter); 

mede o seu valor e representa-o em casos particulares. 
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Anexo IV – Guião da entrevista realizada aos professores participantes 

 

 

2ª Intervenção        Ano letivo 2010/2011 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Como decorreu a aula? 

 (o que o professor e os alunos fizeram com a tarefa proposta) 

 

- esquemas feitos no quadro; 

- organização do espaço; 

- reacções dos alunos; 

- reprodução de excertos de diálogos, silêncios, etc.; 

- decisões/intenções do professor e respectivos motivos; 

  

 

 

 

1ª Parte: 

 Relato da aula inteira – descrição geral do fio geral da aula e elementos contextuais. 

2ª Parte: 

 Episódios, indicando a hora do início e a hora do fim: 

- Cada episódio tem início com a apresentação de uma tarefa, um problema, um 

desafio e termina com a resposta à tarefa, ou quando, por alguma razão, é dado 

por terminado, é declarado o seu término, ou simplesmente passa-se a outra 

tarefa; 

- Cada episódio pode ter sub-episódios (sub-tarefas da tarefa maior). 
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Guião da Entrevista 

Entrevista efectuada ao Professor ____ Data: ________ Grupo: _____________  

Tempo total da aula: _____    

Tema da aula: - Peso e Massa de um corpo. 

1. Qual é a relação entre o peso e a massa de um corpo? 

2. Como é que varia o peso de um corpo com a massa do planeta onde se encontra? 

3. Quais são as principais diferenças entre o peso e a massa de um corpo? 

Informações contextuais: 

- Organização do espaço (planta da sala de aula: nº e disposição das mesas; tipo e localização 

do quadro; número e tipo de computadores;…)  

- Caracterização geral da turma (número de alunos, rapazes e raparigas; faixa etária; 

desdobramento de turmas;…)  

 

Narrativa sintética da aula: 

Início da aula: 

- O professor fez um resumo da matéria lecionada na aula anterior? 

- O Professor fez esquemas no quadro? Apresentou um powerpoint? 

- O professor colocou questões aos alunos? Quais? 

- Os alunos responderam? O quê? 

- Como é que o professor propôs a tarefa? 

- O professor clarificou os objetivos da tarefa? 

 

Durante a aula: 

- Os alunos trabalharam todos em grupos de 2 ou 3 alunos? 

- Como foram distribuídos os guiões? 1 página de cada vez? 

- O Professor fez esquemas no quadro? Apresentou um powerpoint? 

- O professor colocou questões aos alunos? Quais? 

- Os alunos responderam? O quê? 

- Os alunos tiveram dificuldades na exploração da SC? Quais? Como se apercebeu? 

- Os alunos tiveram dificuldades na realização das atividades experimentais? Quais? 

- Os alunos colocaram questões? Que tipo de questões? 

- Que tipo de ajuda foi dada pelo professor? 

- Os alunos interagiram entre eles? Como? 

- Os alunos sentiram-se motivados? Como se apercebeu disso? 

 

Fim da aula: 

- Como é que o professor deu por terminada a realização da tarefa? 

- O professor fez um resumo da matéria lecionada? 

- O Professor fez esquemas no quadro? Apresentou um powerpoint? 

- O professor colocou questões aos alunos? Quais? 

- Os alunos responderam? O quê? 

- No final da aula, o professor fez uma síntese das respostas às questões-problema? Como? 
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Anexo V – Transcrições das entrevistas efetuadas aos professores  

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR A  

CFQ – 7º Ano          Data: 2 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 90 minutos   

Grupo: Turma HoA  

Tema da aula: - Peso e Massa de um corpo. 

1. Qual é a relação entre o peso e a massa de um corpo? 

2. Como é que varia o peso de um corpo com a massa do planeta onde se encontra? 

3. Quais são as principais diferenças entre o peso e a massa de um corpo? 

 

Investigadora: Em primeiro lugar, como é que estava organizado o espaço, a planta da sala de aula, em termos 

de bancadas, mesas? 

 

Professor A: Funcionou, cada aula, em 3 bancadas, …(risos!!). Eu não sei como é que tu queres que eu fale! A 

turma está desdobrada em 2 turnos. Cada turno funcionou com uma média de 2, 3 alunos por grupo, e cada turno 

também teve 3 grupos. Cada grupo trabalhou numa bancada. 

I: A disposição das mesas, portanto, é em bancadas paralelas? 

ProfA: Sim. 

I: Tem o quadro negro à frente. Em relação à caracterização geral da turma, eu depois vou verificar, o nº de 

alunos, rapazes e raparigas, a faixa etária 

ProfA: será entre os 12 e 14 anos. 

I: Para este grupo, a turma de controlo, como é que correu a aula? Portanto, no início da aula chegaste lá.. 

ProfA: No início da aula, 

I: Como é que propuseste…? 

ProfA: Os conteúdos já tinham sido lecionados, o conceito de peso … 

I: Já tinhas lecionado? 

ProfA: O conceito de massa!! 

I: Já tinhas dado massa? E o conceito de força? 

ProfA: E o conceito de força. Depois foi feita uma breve descrição da atividade, o objetivo, foi-lhes dito qual era 

o objetivo. 

I: Como é que apresentaste a …disseste qual era o objetivo? 

ProfA: Disse-lhes qual era o objetivo da atividade, portanto, distinguir os dois conceitos e procurar a existência 

de uma relação entre eles. Se existia uma relação, se sim qual é que seria essa relação. 

I: Portanto disseste oralmente aos alunos. 

ProfA: Sim. O objetivo era ver as diferenças que existiam e procurar uma relação entre a massa e o peso. 

I: E fizeste algum esquema no quadro? Ou foi oralmente 

ProfA: Não, foi oralmente 

I: E nessa altura, os alunos colocaram alguma questão? 

ProfA: Não. 

I: Não! Ouviram, e depois? Constituíram os grupos, trabalharam nas bancadas. Definiste os grupos, e depois 
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ProfA: Sim, os grupos foram definidos por mim. 

I: Já tinhas o material para a atividade experimental? 

ProfA: Sim, o material 

I: As balanças… 

ProfA: foi colocado nas bancadas. 

I: E entretanto, depois como é que eles realizaram a tarefa? 

ProfA: Portanto, uma vez que os alunos são pouco autónomos, antes de…portanto, entreguei-lhes o guião da 

atividade, fizemos uma leitura do guião, e fiz uma explicação prática, feita por mim, a medição da massa,… 

I: Ou seja, distribuíste uma página do guião de cada vez, e quando entregaste a primeira página leste com eles? 

ProfA: Sim, li com eles, e fiz uma primeira exemplificação 

I: Como é que se determinava o valor da massa? Como é que se utilizava a balança? 

ProfA: Sim. 

I: E o dinamómetro, também? 

ProfA: Sim 

I: E explicaste também? 

ProfA: Sim 

I: E eles perceberam tudo? Ninguém fez perguntas? Ou alguém fez? 

ProfA: Não, fizeram perguntas relativamente à leitura… 

I: O que é que eles perguntaram? Lembras-te? 

ProfA: Tiveram dificuldades na leitura das escalas do dinamómetro 

I: O que é que eles perguntavam? “Como é que se lê?” 

ProfA: Sim. “Como é que é feita a leitura?”. 

I: E como é que se lia o valor no dinamómetro. 

ProfA: Sim 

I: Não perguntaram para que é que aquilo servia?! 

ProfA: Não, porque não tinham dúvida, já tínhamos dado dinamómetro como aparelho de medida da força. 

I: Ah, exatamente, quando estudaram as forças, ok. Depois dessa pequena introdução, de tu demonstrares como 

é que se utilizava a balança e o dinamómetro, eles começaram a trabalhar em grupo? 

ProfA: Sim 

I: E depois, durante o trabalho de grupo, tiveram dúvidas? Foram colocando alguma questão? Ou foram 

realizando a tarefa sozinhos? 

ProfA: Realizaram a tarefa sozinhos. Continuavam a ter dificuldade na leitura do dinamómetro. 

I: E entre eles? Notaste que eles iam colaborando, falando uns com os outros? 

ProfA: Sim, sim. Todos trabalharam, todos colocaram as massinhas na balança. 

I: Ouseja, durante a realização da tarefa os alunos não colocaram questões! E tu, foste colocando alguma questão 

aos alunos, para orientar? 

ProfA: Sim, fui verificando com eles os valores obtidos.. 

I: Ias passando pelos grupos 

ProfA: Sim, ia passando pelos grupos, e tiveram alguma dificuldade, por exemplo, no equilíbrio dos pratos das 

balanças, colocavam ou muita massa ou corpos em excesso (estojos) e, então eu ia ajudando com eles, com umas 
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folhinhas de papel e ai nas balanças melhor. Nos dinamómetros é que continuaram a ter dificuldade e também 

nas reduções, dos gramas para os quilogramas 

I: Ok. Ou seja, tu ias passando pelos grupos, enquanto eles estavam a fazer a tarefa, e tu ias orientando… 

ProfA: O trabalho, sim. 

I: Vendo como é que eles estavam a… E eles foram interagindo uns com os outros? 

ProfA: Sim 

I: Como é que eles interagiam? Iam falando? 

ProfA: Iam falando, discutindo os valores, os resultados, as leituras por exemplo. No dinamómetro discutiam os 

valores, ou é assim, ou é assado. Depois chamavam-me para tirar dúvidas. 

I: Eles conseguiam responder sozinhos à questão problema? 

ProfA: Não 

I: E foste dando ajuda para responderem à questão problema ou só depois no final da aula? 

ProfA: Não fui-os ajudando. 

I: À medida… 

ProfA: À medida que iam aparecendo, portanto, a primeira questão problema, eu ia ajudando na resolução. Não 

dava a resposta, mas ia orientando, indo buscar aquilo que tínhamos feito durante a atividade para conseguirem 

chegar à resposta da questão problema. 

I: E nostaste que eles se sentiram motivados para realizar a atividade? 

ProfA: Sim 

I: Como é que te apercebeste disso? 

ProfA: Pronto, trabalharam, enquanto que nas aulas mais expositivas são mais apáticos, não é,  ali estavam 

motivados, estavam envolvidos, trabalharam todos, ninguém se recusou a fazer nada, até acho que estavam mais 

autónomos do que o que estão nas outra aulas, embora fossem solicitando a minha ajuda frequentemente, mas 

iam fazendo sozinhos. 

I: E huve algum aluno que sentisse mais dificuldades? Tiveste que dar um maior apoio? 

ProfA: Bem, eu tentei fazer os grupos mais ou menos homogéneos, onde houvesse um elemento com mais 

facilidades, e eles iam-se ajudando uns aos outros. 

I: Depois no fim da aula, Como é que deste por terminada a realização da tarefa? Portanto, eles foram fazendo, 

respondendo às várias questões problema… 

ProfA: Exatamente, eles foram repondendo 

I: Com a tua orientação iam chegando à resposta, não é 

ProfA: Iam chegando à resposta. Na análise da tabela com a massa dos planetas (tarefa2), aí tiveram 

dificuldades. 

I: E tu ajudaste-os a interpretar a tabela. 

ProfA: Para conseguirem responder às questões, ajudei-os a interpretar a tabela. 

I: E depois, como é se deu então por terminada a tarefa? 

ProfA: Depois, para eles responderem a todas as questões problema, fizemos uma síntese da atividade. 

I: Como é que fizeram? Tu lá à frente, no quadro, escreveste ou foi oralmente? 

ProfA: Sim. Primeiro fizemos oralmente e depois registamos no quadro negro as conclusões. 

I: Foste pedindo a cada grupo para ir… 

ProfA: Sim, sim. Cada grupo foi dando as suas respostas e depois fizemos uma síntese com as diferenças entre a 

massa e o peso, a relação que existe, chegamos à expressão matemática que relaciona o peso e a massa e vimos 

que aquela constante (g) também muda consoante o planeta onde o corpo se encontra. 
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I: Portanto, no fundo fez-se um resumo da matéria, dos conteúdos que foram abordados ali, oralmente, e depois 

foram registados no quadro. 

ProfA: Sim 

I: E eles passaram para o caderno? 

ProfA: Sim, passaram para o caderno. 

I: Portanto, fez-se esse esquema, PowerPoint não. Nessa altura, colocaste algumas questões aos alunos? 

ProfA: Sim 

I: Que questões é que colocaste? Se o peso varia? Ou a massa? 

ProfA: Sim coloquei as questões que permitiam distinguir… 

I: Antes da síntese, em relação à realização das tarefas, colocaste a questão se eles tiveram dificuldades? Ou 

percebeste logo que eles tinham conseguido todos com a tua ajuda chegar à… 

ProfA: Não. Questionei-os sobre a dificuldade, se tinham gostado, se não tinham gostado. Gostaram da 

atividade, … 

I: Perceberam? 

ProfA: Sim, perceberam 

I: O que era para fazer! 

ProfA: Que era para distinguir massa do peso, os aperlhos de medida, tudo muito bem, unidades de medida, e 

não tiveram dificuldade. Reconheceram a dificuldade na leitura dos valores da intensidade. 

I: E depois, as questões no final, tipo resumo, o que é que lhes perguntaste? Se eles…, em relação ao peso e à 

massa, para fazer a tal conclusão síntese, 

ProfA: Pronto, relativamente aos aparelhos de medida, e ao tipo de grandeza, à unidade de medida de cada um 

deles, se variava ou não variava,  

I: Aquelas da última questão. 

ProfA: Sim 

I: Fizeram no fundo um resumo 

ProfA: Sim, e da relação que existia entre o peso e a massa. As características que distinguem, eles 

compreenderam facilmente. A relação do peso com a massa do planeta onde o corpo se encontra, menos bem 

I: Ok. E os alunos foram resppondendo, então? 

ProfA: Sim 

I: À medida que ias colocando as questões, eles iam respondendo. Davam respostas diretas? Ou tinham algumas 

dúvidas? 

ProfA: Tinham dúvidas. 

I: Mas no final da aula ainda tinham dúvidas? Depois de preenchido o quadro? Ou eles não preencheram o 

quadro? 

ProfA: Preencheram, preencheram em grupo. 

I: E depois no final da aula ainda tinham algumas dúvidas! 

ProfA: Ainda. Por exemplo no aparelho de medida, alguns alunos continuavam a dizer que o peso era na 

balança 

I: E, portanto, no fim da aula foi feita uma síntese das respostas… 

ProfA: Às questões problema. 

I: Como já vimos, foi feita uma síntese oral e depois no quadro. 

ProfA: Sim 
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Entrevista efectuada ao Professor A 

CFQ – 7º Ano       Data: 2 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 90 minutos   

Grupo: Turma HoA+SC  

Tema da aula: - Peso e Massa de um corpo. 

1. Qual é a relação entre o peso e a massa de um corpo? 

2. Como é que varia o peso de um corpo com a massa do planeta onde se encontra? 

3. Quais são as principais diferenças entre o peso e a massa de um corpo? 

 

Investigadora: Em relação às informações contextuais, organização do espaço, é amesma do grupo de controlo 

ProfA: Sim 

I: Portanto, a planta da sala de aula é a mesma, o nº e a disposição das mesas é a mesma, o tipo e localização do 

quadro… 

ProfA: Sim, é igual 

I: O nº e tipo de computadores que usaram? 

ProfA: Um para cada grupo 

I: Já agora, os grupos eram de quantos alunos? 

ProfA: 3 alunos por grupo, como era um computador por grupo, eram 3 computadores. 

I: O nº de alunos por turno? 

ProfA: Oito, nove. No caso de serem oito só, fazia um grupo só com dois alunos, senão eram grupos de três 

alunos. 

I: O grupo experimental são duas turmas, ou seja quatro turnos. Mas todos os turnos são à volta desse valor, não 

é? 

ProfA: É, mais ou menos. 

I: Eu vou fazer o estudo considerando um grupo, que trabalhou em turnos de oito ou nove alunos. Em relação à 

forma como decorreu a aula…Esqueci-me de te perguntar à bocado a data da aula, foi em dias diferentes, cada 

turno tem aula num dia, mas o tempo total da aula? 

ProfA: 90 minutos 

I: Foi 90 minutos, para todos os turnos? 

ProfA: Sim, mas nem chegou aos 90 minutos, porque a aula nunca começa…nunca temos os 90 minutos da aula 

I: Ok. Então em relação à forma como decorreu a aula, começaste por fazer algum resumo da matéria dada na 

aula anterior? 

ProfA: Sim, portanto, começamos por rever o conceito de força e de massa, também… 

I: Como? Oralmente? 

ProfA: Oralmente. 

I: Foste fazendo perguntas, 

ProfA: Sim, fui colocando questões, sobre aquilo que já tínhamos visto, … 

I: Mas, como é que perguntavas? 

ProfA: A força e a massa…   

I: Era questões do género “lembram-se o que é que é a força? Como é que se representa?” 



Anexos 

166 

 

ProfA: O que é a força, como é que se representa, que tipo de grandeza é que é, o que é necessário para 

caracterizar o vetor força, aparelho de medida. 

I: E em relação à massa? Como é que introduziste? 

ProfA: Em relação à massa… 

I: Disseste-lhes o significado do conceito? 

ProfA: Em relação à massa, fizemos a leitura do guião, portanto, a primeira folha do guião. 

I: Ah, ok, então esta revisão foi no início, só oralmente? 

ProfA: Sim, só oralmente. 

I: Não fizeste nenhum esquema, nenhum PowerPoint? 

ProfA: Não 

I: Foi mesmo só oralmente, através da colocação de questões aos alunos. Eles responderam? 

ProfA: Sim 

I: Responderam corretamente? 

ProfA: Sim 

I: Depois, como é que propuseste a tarefa? 

ProfA: Portanto, depois distribui a primeira folha do guião… 

I: Eles já estavam em grupos? 

ProfA: Sim. Inicialmente começamos por fazer logo os grupos de trabalho, heterogéneos, alunos com mais 

facilidades e alunos com menos 

I: Pois, à bocado dissemos grupos homogéneos, mas era heterogéneos também? 

ProfA: Sim, os alunos são heterogéneos para os grupos serem homogéneos. 

I: Parecidos, ok. E depois, eles estavam no grupo, já tinham lá o material? 

Prof A: Já tinham o material nas bancadas, e começamos então a fazer a leitura do guião. 

I: Distribuiste uma página do guião, a primeira página? 

ProfA: A distribuição foi uma página de cada vez. Na primeira página fizemos a leitura e começamos logo por 

analisar aqui…o peso e a massa 

I: A introdução. Eles colocaram alguma questão aí? 

ProfA: Não. 

I: Leram, e depois? Conseguiram responder logo à questão problema? Ou passaram logo à realização da 

primeira atividade? 

ProfA: Não, não viram nenhuma relação entre a massa e o peso, ninguém respondeu, embora tivesse 

perguntado. 

I: E a partir daí? Continuaste a ler alto? Ou depois cada um leu? 

ProfA: Não ,fizemos a leitura, desta atividade um, fizemos a leitura em conjunto, em voz alta para todos. 

I: E depois, a partir daí, de eles terem percebido o que é que era para fazer…? 

ProfA: A partir daqui, fiz então novamente uma, depois de ler, exemplifiquei como é que eles deveriam fazer… 

I: Fizemos uma pequena demonstração de como utilizar os aparelhos de medida? 

ProfA: Exatamente, quer a balança, quer o dinamómetro, voltei a explicar a leitura, portanto, da escala do 

dinamómetro, e eles depois trabalharam de forma autónoma. 

I: Portanto, durante a aula não fizeste mais nenhum esquema no quadro? 

ProfA: Não, a única coisa que exemplifiquei foi a leitura da escala do dinamómetro. 
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I: Fizeste no quadro, um exemplo de como se deveria usar o dinamómetro. Ok. E depois, eles foram trabalhando 

autonomamente, mas foram surgindo dúvidas a preencher o guião? 

ProfA: Não, portanto, aqui, semelhante ao grupo de controlo, na massa tiveram dificuldade em equilibrar os 

pratos, que eu os fui ajudando, depois na redução também, continuava a aparecer dificuldade nas reduções 

matemáticas, na leitura, novamente, das escalas do dinamómetro, e de resto fizeram, pronto, eu ia passando de 

grupo em grupo, … 

I: Ias orientando, verificando se eles estavam a responder 

ProfA: Os valores. E nas respostas às questões problema, eu ia ajudando na resolução. Não dava a resposta, mas 

ia orientando, indo buscar aquilo que tinham feito durante a atividade para conseguirem chegar à resposta da 

questão problema. 

I: E eles iam colocando alguma questão? “O que é que isto quer dizer?” ou … 

ProfA: Não, alguns grupos faziam a constatação que os valores que estavam a surgir aqui (peso/massa) eram 

iguais, ou aproximadamente iguais, portanto, eles constataram sozinhos. 

I: Depois…Isto foi na primeira parte. Na parte da exploração da simulação eles tiveram algumas dificuldades a 

explorar a SC? 

ProfA: Não. 

I: Já estava o computador, com a SC, aberto? 

ProfA: Sim, portanto, liguei o computador, abri a SC, e…. 

I: E depois, eles exploraram sozinhos? Conseguiram explorar? Fazer a leitura, alterar as variáveis, o valor da 

massa? 

ProfA: Sim, fizeram. Disse-lhes apenas como é que se mudava aqui no cursor o valor da massa e eles depois 

fizeram sozinhos. 

I: Mas disseste sem eles perguntarem? Logo no início explicaste como é que era, orientaste? 

ProfA: Sim, fizemos a leitura do guião. 

I: Esta parte foi feita então oralmente!? 

ProfA: Sim, aqui fizemos a leitura também da questão problema, … 

I: Ou seja, esta parte inicial (introdução) liam em grupo, e depois eles trabalhavam… 

ProfA: A parte prática, sozinhos. 

I: Sozinhos! 

ProfA: Nesta questão problema, antes de fazer a atividade, houve alguns alunos que já foram dando a resposta. 

Na primeira não, mas nesta aqui já houve alguns alunos que foram dando a resposta. 

I: Ok. Aqui na exploração da SC eles colocaram alguma questão? 

ProfA: Pronto, a única questão que apareceu foi realmente aqui o valor negativo, portanto, aparecer aqui o - para 

o valor do peso, e mais nada. 

I: E depois tu respondeste 

ProfA: Sim.  

I: Que tipo de ajuda é que deste? Foste lá a cada grupo, e explicaste o que é que significava o menos? 

ProfA: Sim, seria o sentido do vetor. Mostrei-lhes na simulação que o vetor peso apontava para baixo, por isso é 

que dava um valor negativo. 

I: Neste grupo, tu notaste que houve interação entre os alunos? Portanto, foste dando orientação, e houve 

interação entre eles? 

ProfA: Sim. 

I: Como é que notaste isso? Eles conversavam? 
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ProfA: Eles conversavam, iam alternando o aluno que mexia no rato, por exemplo, o que estava a fazer variar a 

massa no computador, iam trocando informações entre eles, a fazer constatações, interagiam uns com os outros. 

I: E na parte da medição da massa? 

ProfA: Também 

I: Olha, e eles sentiram-se motivados, neste grupo, a usar a parte da medição das massas e depois a usar a SC? 

Eles estavam motivados? Como é que tu te apercebeste? 

ProfA: Sei lá!!! 

I: Todos fizeram a tarefa? 

ProfA: Realizaram as atividades, com à vontade e … 

I: Mas notaste que eles gostaram de Trabalhar com a SC? 

ProfA: Sim 

I: Houve algum.. 

ProfA: que se recusasse? 

I: Sim. 

ProfA: Não 

I: Todos realizaram? 

ProfA: Sim 

I: E mostraram interesse quando viram a SC? Em mexer, interagir? 

ProfA: Sim, logo. Mesmo antes de lhes dar … 

I: O guião? 

ProfA: Não, antes de lhes dar autorização – “Agora podem mexer” – eles foram logo explorar. 

I: Tomaram iniciativa logo para explorar, está bem. Depois no final, eles foram realizando as tarefas, já vi que 

foste lendo com eles e depois eles, a parte mais prática eram eles que faziam, depois ias orientando também nas 

respostas que eles tinham que dar, e depois no fim, como é que deste por terminada a realização da 

tarefa?......Portanto, eles já tinham feito tudo e, eles fizeram uma síntese também oral?  

ProfA: Também, também. Foi semelhante ao anterior. Fizemos uma síntese oral, fizemos o registo das 

diferenças entre a massa e o peso, no fundo para dar resposta a esta.. 

I: À última questão problema! 

ProfA: Embora, eles responderam a isto, sozinhos, não é! Mas, então fizemos esta síntese, registei no quadro 

com eles, e… 

I: Colocaste alguma questão nessa altura? Sobre… 

ProfA: Sim, para construirmos o quadro, eu ia questionando e eles iam respondendo. 

I: Ias colocando as questões do guião? 

ProfA: Não necessariamente, não foi a ler por ai (guião), não foram estas exatamente, mas semelhantes, se 

calhar, não é! 

I: E eles iam respondendo. 

ProfA: E eles iam respondendo. 

I: Todos? Ou havia alguns que ainda não conseguiam responder? 

ProfA: Sim, havia alguns que ainda tinham… 

I: Ok. Então no fim da aula foi feita uma síntese às 3 questões. 

ProfA: Às questões problema e foi registado no quadro… 

I: Fizeram uma síntese de cada questão? Ou só desta última? 
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ProfA: Não, fizemos de cada, fizemos e chegamos novamente à relação entre a massa e o peso… 

I: E como é que varia o peso com a massa do planeta onde ele está?! 

ProfA: Exatamente. Cada grupo foi dando as suas respostas e depois fizemos uma síntese com as diferenças 

entre a massa e o peso, a relação que existe, chegamos à expressão matemática que relaciona a massa e o peso e 

vimos que aquela constante (g) também muda consoante o planeta onde o corpo se encontra.  

I: Ou seja, eles foram colocando muitas questões durante a aula, ou nem por isso? Ou iam colocando e tu ias aos 

grupos? Davas ajuda sem eles pedirem? 

ProfA: Não, eles foram colocando dúvidas. Eu ia procurando ajudar grupo a grupo para… 

I: Mas quando faziam a leitura da atividade era para todos? Para o grupo-turma? 

ProfA: Era, era. E depois eles trabalhavam sozinhos em grupo, e as respostas é nos grupos. 

I: Depois, só no fim é que fizeram o resumo das conclusões de cada grupo. 

ProfA: Mas no fim, depois de eles já terem preenchido. 

I: Ok. 

 

 

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR B 

CFQ – 7º Ano       Data: 9 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 90 minutos   

Grupo: Turma HoA  

 

Investigadora: Relativamente às informações contextuais, como é que a sala estava organizada? Era uma sala 

normal? 

ProfB: É o laboratório de física, com bancadas. 

I: Paralelas? 

ProfB.: Sim 

I: Tem quadro à frente? Tem quadro preto? 

ProfB: Se tem quadro preto? Tem, tem quadro preto. 

I: Em relação à caracterização geral da turma, o número de launos de pois eu vejo. A Faixa etária, é normal? 

Prof B: É normal. Têm 12 anos. 

I: As turmas encontram-se desdobradas? 

ProfB: Exacto. 

I: Portanto, nós vamos fazer esta entrevista para um dos turnos. Supostamente, a aula correu, nos 2 turnos da 

mesma forma. 

ProfB: Sim, correu da mesma forma, os mesmos problemas… 

I: Ok, então em relação à forma como decorreu a aula, vamos começar pelo início. Como é que começou a aula? 

Quando chegaste lá à sala fizeste alguma revisão da aula anterior? 

ProfB: Fiz. 

I: Ou proposeste logo a tarefa? 
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ProfB: Eles já sabiam que os esperavam a tarefa e conheciam apenas o conceito… distinguir o conceito de 

massa e peso. Portanto, sabiam já que o peso era uma espécie de… um tipo de força. 

I: Já tinhas dado entãona aula anterior? 

ProfB: Sim, tínhamos dado forças gravíticas, que é o que está exatamente atrás, e que peso era um caso 

particular da força gravítica. 

I: E então não fizeste revisão nenhuma?! 

ProfB: Chamei-lhes à atenção para a diferenciação entre os conceitos peso e massa e não fiz mais nada. 

I: Mas então, chegaste à aula e como é que propuseste a tarefa? Distribuíste logo as folhas? “Vamos realizar a 

atividade”? 

ProfB: Sim 

I: Como é que distribuíste? Foi página a página? 

ProfB: Foi página a página, feito individualmente, embora os alunos que calhassem na mesma bancada 

trocassem impressões. 

I: E então, distribuíste a primeira folha e, lembraste como é que começaram? Leram em voz alta? E depois 

começou logo cada grupo.. 

ProfB: Não, não se leu em voz alta. 

I: Ok, cada grupo começou a realizar autonomamente. 

ProfB: Exato 

I: O material já estava em cima das bancadas? As balanças? Os dinamómetros? 

ProfB: Havia uma balança na sala, eletrónica. Portanto, não havia de pratos e dinamómetros. Dinamómetros 

havia, numa mesa e eles iam buscar o material à medida que precisavam do material. 

I: ok. Então eles usaram uma balança… 

ProfB: Digital 

I: E os dinamómetros, para medir a massa e o peso. 

ProfB: Exactamente. 

I: Portanto, nessa altura não fizeste esquema nenhum, simplesmente distribuíste os guiões pelos alunos e eles 

começaram a…. 

ProfB: Exatamente, começaram a realizar. 

I: Clarificaste os objetivos da tarefa? 

ProfB: Sim 

I: Eles sabiam.. 

ProfB: Sim, qual era a finalidade. 

I: Como é que lhes disseste? 

ProfB: Eu disse-lhes que aquilo não era…, porque eles imaginavam que fosse uma tarefa que implicasse 

avaliação para eles, que eu é que ia corrigir, etc. Deixei-os à vontade a esse respeito, e eles fizeram a tarefa 

como… 

I: Uma atividade prática? 

ProfB: Exatamente 

I: Ok. Depois, durante a aula, os alunos trabalharam em grupos de quantos alunos? 

ProfB: Eles, geralmente era com o colega do lado, apenas 

I: Em pares, ok. 

ProfB: No geral foi apenas isso. 
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I: Distribuíste então os guiões, uma página de cada vez? 

ProfB: Sim 

I: Durante a aula fizeste algum esquema no quadro? 

ProfB: É assim, eu tive que…Houve imensos problemas, nomeadamente conversões de massas, leituras no 

dinamómetro, porque o dinamómetro indicava, por exemplo ponto quatro e eu só me apercebi dos problemas, 

por acaso nem foi nesta turma, … 

I: Tu ias passando pelas mesas, e verificando? 

ProfB: Sim 

I: Ou eles chamavam-te? Diziam “Não conseguios ler”? 

ProfB: Havia das duas situações. Não foi particularmente nesta, mas foi na outra que eu me apercebi, quando 

foram fazer a relação peso-massa, que eu sabia o que é que esperava, e eles não, e havia valores absurdos, não é. 

E, portanto, havia problemas de vária ordem.  

I: Se calhar erros na medição? 

ProfB: Erros na conversão de massas e aí tive deu de explicar. 

I: Orientaste então os alunos para eles chegarem às respostas? 

ProfB: Sim. É assim, eu não deixei, digamos, avançar enquanto não apareciam valores mais ou menos, que 

dessem a relação peso-massa. 

I: Mas eles, durante a realização da tarefa, fizeram-te questões? 

ProfB: Sim, sim, nomeadamente, por exemplo se o valor do peso não estava…, tinha por exemplo, aquilo já 

eram décimas, (0,4N; 0,5N), mas estavam entre valores que estivessem 

I: Nas linhas? 

ProfB: Exatamente, bem descriminados no dinamómetro, eles não…, muitos tinham muitas dificuldades em ler 

o valor. 

I: E depois interpretar as tabelas? Eles conseguiram sozinhos? 

ProfB: Mais ou menos, mais ou menos. Mas o problema principal foi mesmo nesta folha. 

I: Na primeira. 

ProfB: Eles não sabiam o que era relação. Como é que…, o que é que significava relação entre massa e peso. 

Estava aqui (na folha do guião), que era uma operação matemática, mas eles não conseguiam, só por eles só, 

saber que aquela divisão era uma relação. 

I: E depois, como é que os ajudaste? Explicaste oralmente? 

ProfB: Expliquei oralmente, que a divisão já era a própria relação. 

I: Mais coisas? 

ProfB: Aqui também, sem a minha ajuda ninguém conseguia fazer. 

I: Mas foste colocando alguma questão? Para os ajudar a chegar à resposta? 

ProfB: Hum (ficou a pensar…), ora bem, por exemplo aqui nesta base, eu disse-lhes, sobretudo nesta turma, 

porque na outra turma…  

I: Mas esta turma que turma é? 

ProfB: Por exemplo na C, que é uma turma melhor. 

I: Espera aí, que eu tenho de me localizar. A C (turma) é o grupo de controlo. 

ProfB: Exato. Aqui, por acaso, na C, não posso muito bem saber se foi…Eles são alunos um bocado melhores e 

deu valores muito parecidos. Pronto, quando não davam próximos…então aqui na última questão (da 1ª tarefa do 

guião) não havia volta a dar. Mas como dava próximos, e eu, explicando-lhes que dividindo o peso pela massa 

dava o mesmo valor, então eu imaginei-lhes, se vocês souberem a vossa massa e não sabem o vosso peso, a 

relação permite saber. Portanto, eles sozinhos não chegavam lá. 
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I: Ou seja, orientaste-os para ajudar a responder? 

ProfB: Orientei, se não, não havia hipótese de fazerem esta. 

I: Ok. 

ProfB: E depois como é que se fazia a operação, a equação. Eles não percebiam que isto era uma equação 

matemática. Aqui houve muitos problemas. 

I: E depois, na 2ª questão problema? Eles liam isto (o guião) em grupo? Liam a questão problema entre eles? 

ProfB: Sim, individual 

I: Algum deles conseguiu dar logo a resposta? Por exemplo, tinha uma questão problema, algum deles conseguia 

logo responder? Não? Iam primeiro realizar a atividade?  

ProfB: (Silêncio) 

I: Por exemplo esta, quando o astronauta vai para a lua… 

ProfB: Ora bem, eu por acaso, eu por acaso, na aula anterior que era de…, precisamente forças gravíticas… Isto 

nem tinha, nem sabia que vinha… (no guião) 

I: Sim, sim, Referiste? 

ProfB: Não eu mostrei-lhes mesmo vídeos, este vídeo, de astronautas a caminhar na Lua, portanto eles tinham… 

I: Já uma ideia! 

ProfB: Já tinham…, sabiam, mais ou menos, Mas…se deu logo a resposta?....Não sei se algum escreveu ou não. 

I: Foram, então, realizar a atividade. 

ProfB: É capaz de haver um ou outro que escreveu, mas não… 

I: E eles conseguiram interpretar aqui (Tabela da 2ª questão problema) com facilidade ou deste uma ajuda? 

ProfB: Foi com facilidade. 

I: Conseguiram? 

ProfB: Sim, não foi tão problemático como na primeira folha mas… talvez um, um ou dois, talvez conseguissem 

sozinhos fazer isto. A maior parte foi preciso orientação. 

I: Orientação para interpretar aqui a tabela. 

ProfB: Exatamente  

I: Então já vimos que houve ajuda dada pelo professor, através da interpretação das tabelas, das questões, dos 

aparelhos de medida na leitura,… E a interação entre eles? Notaste que eles interagiam? 

ProfB: Sim 

I: Como é que verificaste isso? 

ProfB: Por exemplo, se algum aluno…Quando eles estavam na mesma bancada, interagiam normalmente 

I: Como? Conversavam? Vias a conversar? Realizavam a atividade à vez? 

ProfB: Sim. Depois, quando havia alguém que por acaso descobria qualquer coisa que ainda não tinha sido 

descoberto… 

I: Ou seja, interagiam no grupo e na turma? 

ProfB: Sim 

I: E nesta experiência em que eles realizaram só as atividades, achas que eles se sentiram motivados para 

fazerem a experiência? 

ProfB: É assim, eles gostam sempre de…, quando têm material, eles gostam de manusear o material. 

I: Como é que, então te apercebeste disso? Pela vontade deles em… 

ProfB: Medir 
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I: Em mexer 

ProfB: Exatamente, nos dinamómetros, etc. 

I: Ok, depois em relação ao final da aula, como é que se deu por terminada…? Eu não te perguntei quanto tempo 

é que demorou a aula? Foi 90 minutos? 

ProfB: Foi 90 minutos. 

I: Foi uma aula de 90 minutos? Ou foi preciso mais um bocadinho? 

ProfB: Não. Aqui, quase todos conseguiram acabar em 90 minutos. 

I: E depois, como é que se deu por terminada a tarefa? Perguntaste “Já toda a gente…?” 

ProfB: Não, eu ia seguindo… 

I: Ias vendo? acompanhaste? 

ProfB: Sim, sim. 

I: No final, fizeste alguma síntese das questões, das respostas? 

ProfB: Não houve tempo. 

I: E depois na aula seguinte? 

ProfB: Por acaso não, porque eu tinha aula assistida, coincidiu nesta turma com a aula assistida, não houve 

hipótese, mas tenciono fazer. 

I: Mas antes do teste? 

ProfB: Já não vai ser, que eu tenho teste para a próxima aula. 

I: Ainda bem, porque senão depois vai, se eu fico com este dado que não houve síntese, depois, se fazes, 

influencia os resultados. Pronto, mas de qualquer forma, foste fazendo a síntese, se calhar, grupo a grupo, não? 

Em cada grupo, foste vendo com eles se as respostas estavam bem? 

ProfB: Sim, sim 

 

 

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR B 

CFQ – 7º Ano       Data: 9 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 90 minutos   

Grupo: Turma HoA+SC   

 

Investigadora: Em relação às informações contextuais, organização do espaço, a sala era a mesma? 

ProfB: Não. A sala era uma sala com computadores, a sala de informática. 

I: Mas fizeram lá as atividades experimentais? 

ProfB: Tiveram que fazer lá as atividades experimentais. 

I: Então, explica-me lá como é que estava organizada a sala. Era em “U”? 

ProfB: Sim, estavam os computadores junto, portanto junto das paredes, e estavam os dinamómetros e uma 

balança…, os dinamómetros numa mesa no meio da sala e a balança estava na mesa do professor. 

I: O número de computadores? Portanto eles trabalharam, era um computador para dois alunos? 

ProfB: Era individual, um computador para cada um. 

I: Então ai não houve muita interação?! 



Anexos 

174 

 

ProfB: Também houve, com os do lado, aliás num dos turnos a interação até foi tanta, que eu nem sabia se 

deveria haver interação ou não, que na aula seguinte espacei-os mais…mesmo assim havia interação. 

I: (Risos…) Porque a ideia era trabalharem dois a dois. 

ProfB: Ah! Pois, não percebi isso. 

I: Pronto.  

ProfB: Mas houve interação, mesmo espaçados uns dos outros. 

I: Mesmo assim, eles conversavam uns com os outros? 

ProfB: Sim, sim. 

I: Mas, então o preenchimento foi individual ou foi em grupo? 

ProfB: Foi individual, mesmo assim foi individual, mas eu apercebi-me que se um tinha uma particular 

dificuldade que outro já tivesse superado, eles trocavam ideias entre si. Mas os resultados não são 

necessariamente iguais. Por exemplo aqui este aluno, fraco…tem resultados esquisitos.  

I: A turma estava desdobrada? 

ProfB: Sim 

I: Quantos turnos é que tinham? Não é quantos turnos!! Quantos alunos é que tinha cada turno? A turma estava 

dividida ao meio? 

ProfB: São mais ou menos dez. 

I: Eram 20 ou 21? 

ProfB: Numa turma eram…, portanto, como se tirou os NEE‟s, portanto no 7ºC são só 18, e como há mais 

NEE‟s num turno que no outro…até podem estar, tipo 10 (alunos num turno) e 8 (alunos no outro turno). 

I: Está bem. Pronto, estou a ver como era a disposição da sala… O quadro, usaste o quadro? 

ProfB: Usei o quadro para explicar como é que se convertiam gramas em quilogramas, … 

I: Então, como é que deste início à primeira tarefa? 

ProfB: Ora bem, esta parte correu bastante mal. Naquela sala os alunos tinham que ter uma password própria, 

que lhes tinha sido dada no início do ano, para acederem àqueles computadores, mas como eles nunca usaram 

não sabiam qual era. Tivemos que definir umas passwords e depois eles tiveram de fazer todo o procedimento de 

verificação e validação das passwords no início da aula, perdeu-se tempo com isso, e, portanto, começou dessa 

maneira. Eles já sabiam que iam fazer essa atividade, que não era para a avaliação, etc, já sabiam isso, e, foi 

como na outra turma, entreguei-lhes folha a folha, eles teriam que ler os procedimentos que estavam aqui (no 

guião) descritos, e foram fazendo a atividade à medida que eram solicitados. 

I: Ok. Nessa altura algum aluno colocou alguma questão? 

ProfB: Sim, houve muitas questões relativamente… 

I: Mas, logo no início? Quando surgiu a primeira atividade (tarefa)? 

ProfB: Não. É assim, os problemas começaram a aparecer quando foi para preencher a tabela 

I: Na leitura 

ProfB: Sim, sim. Muitos nem sequer sabiam que isto era um traço de fração. Sabiam que era um traço de fração, 

não sabiam é que tinha de se dividir. Portanto, nem isso sabiam. 

I: Dizia ali, calcula o quociente, mas  

ProfB: Pois, mas muitos… 

I: Não chegaram lá! Clarificaste, portanto, os objetivos da tarefa? 

ProfB: Sim. 

I: Que era tentar perceber a relação entre o peso e a massa 

ProfB: Exato 
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I: E como é que variava o peso com a massa do planeta e as principais diferenças entre massa e peso? 

ProfB: Sim 

I: Depois, durante a aula, já vi que eles trabalharam um em cada computador, mas houve interação entre eles. 

ProfB: Houve, houve. 

I: Eles iam conversando, sobre valores que estavam a obter, se calhar? 

ProfB: Sim, sim. 

I: Tu explicaste no início como é que se trabalhava com a simulação? Portanto eles começaram…espera aí que 

agora eu perdi-me…Tu começaste pela parte experimental 

ProfB: Exato, embora tivessem visto o ambiente da simulação… 

I: Logo no início. 

ProfB: Porque nós validamos as passwords e abrimos logo o ambiente de trabalho. 

I: Explicaste nessa altura 

ProfB: Sim, que íamos trabalhar depois no final com aquela simulação, mas eles então deixaram o computador e 

foram fazer… 

I: Foram fazer as medições? 

ProfB: Foram fazer as medições. 

I: Nesta altura então explicaste no quadro… 

ProfB: Sim, apenas conversões 

I: Como é que se convertia a massa,  

ProfB: Sim, gramas para quilogramas, etc, basicamente isso 

I: E ler no dinamómetro, também explicaste? 

ProfB: Também, lá apareceram os mesmos problemas, eles não sabiam o que era… 

I: As escalas? 

ProfB: Exatamente, a questão das escalas, isso foi quase todos. 

I: Depois, na segunda questão, em relação à exploração da simulação, tiveram alguma dificuldade? 

ProfB: Sim, houve, porque o tempo já estava muito apertado. Eles não terminaram. Esta aqui (segunda questão 

do guião) foi muito muito complicado, aliás, eu diria até que um terço dos alunos provavelmete fez a cruz… 

Aqui, alguns, repara, que já tinham até colocado… 

I: Tinham já dado 

ProfB: Tínhamos já falado isto na aula anterior, quando foram apresentados os vídeos sobre a Lua 

I: Eles já tinham uma ideia? 

ProfB: Eu imagino que eles tivessem essa ideia, mas, até nem é uma aluna brilhante, e tem aqui (no teste), o 

peso varia e a massa é a mesma. 

I: Já tinha uma ideia. 

ProfB: Sim, já teria uma ideia. 

I: Mas, lembraste de…, eles então conseguiram facilmente usar a simulação? 

ProfB: Não. E houve aqui um problema, por exemplo a simulação…ela… 

I: Variavas aqui o valor da massa e 

ProfB: Sim, sim, eu tive de lhes explicar isso. Eles não se aperceberam. 

I: A ideia também era orientá-los um bocadinho. 

ProfB: Exatamente. Não se aperceberam disso. Depois, os valores eram negativos. 
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I: Do peso. 

ProfB: Por causa do vetor. 

I: Tiveste de explicar? Que aqui na tabela (da SC) aparecia “menos” porque o vetor estava a apontar para baixo. 

ProfB: Exatamente. Eles estavam todos a meter negativos (os valores) e eu disse que não valia a pena…esta aqui 

até meteu negativos e eu disse que não valia a pena colocá-los negativos, tinha a ver com uma questão que não 

era para aqui… 

I: Ao explicar como… 

ProfB: Eu acho que é um defeito do…, acho que o modellus devia dar a volta a isso. 

I: Pois, mas eu não consegui meter os valores positivos. 

ProfB: Pois, pois, lá está. 

I: Ok, tiveram algumas dificuldades, então em…E tu orientaste-os? 

ProfB: Sim, sim 

I: Como é que orientaste? Tinhas algum a quadro a projetar ou ias lá? 

ProfB: Não, eu ia lá ao pé dele. 

I: A cada um? 

ProfB: Sim, sim. 

I: E, dizias como é que podiam alterar o valor da massa e ler o valor do peso? 

ProfB: Exatamente. 

I: E esclareceste esta parte, dos valores negativos? 

ProfB: Sim. 

I: Que podiam considerar o valor positivo? 

ProfB: Sim, sim. Embora esta atividade… 

I: Já foi com pouco tempo? 

ProfB: Sim. Acho que isto era muito…A outra turma gastou…era uma turma melhor, gastou os 90 minutos para 

fazer só as atividades experimentais. Portanto, estes aqui, foi muito… 

I: Demoraram mais tempo? 

ProfB: Sim 

I: E depois nesta parte já não houve… (tempo). Olha, achas que eles se sentiam motivados? Portanto, eles 

colocavam questões, como é que se usava? 

ProfB: Sim. Sim. Eu acho que eles gostaram mais da parte prática, do que propriamente a parte de simulação, 

digo eu… 

I: Da parte de mexer com os aparelhos de medida? 

ProfB: Penso que sim. Eu diria que se tivesse mais tempo, provavelmente, até… 

I: Mas eles conseguiram responder a alguma questão? Por exemplo esta, que tinham de preencher (apontei para 

a última tarefa do guião) 

ProfB: Olha, como vês, muitos não! Muitos já chegaram à atividade 3 e não, não tinham tempo. 

I: Não conseguiram responder? 

ProfB: Exatamente. Porque eu até pensei que isto (os guiões) era para te entregar, mandei-os fazer a lápis, 

porque comecei a ver que havia gatafunhos, repara aqui (apontando para um dos guiões), as primeiras ficou 

muito feio. 

I: Pois. 
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ProfB: Obriguei-os a passar a lápis e depois cobrir a caneta, mas olha, já não tiveram tempo de cobrir nesta 

turma. 

I: Ok, olha, então resumindo, aqui não houve hipótese de fazer nenhuma…, portanto para dar por terminada a 

tarefa, deu o toque? 

ProfB: Deu o toque. Aliás dez minutos depois, foi já depois do toque. 

I: Portanto, eles já não fizeram a síntese? 

ProfB: Não, não. 

I: Acabaram assim, ok. 

 

 

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR C 

CFQ – 7º Ano       Data: 9 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 90 minutos   

Grupo: Turma HoA  

 

Investigadora: Relativamente às informações contextuais, como é que era a sala? Era uma sala normal? 

ProfC: O laboratório de Química.  

I: Como é que estão as mesas? São bancadas? 

ProfC: São bancadas, são bancadas. 

I: Tem algum quadro? 

ProfC: Tem um quadro branco, tem um projetor. 

I: Tem as bancadas paralelas e o quadro lá à frente? 

ProfC: Sim. 

I: Em relação à caracterização geral da turma, a faixa etária é a normal? 

ProfC: É normalíssima, normalíssima. 

I: As turmas estão desdobradas? 

ProfC: Estão. 

I: Estão? Portanto, a aula foi por turnos? 

ProfC: Foi por turnos. 

I: A aula correu de forma similar nos dois turnos? 

ProfC: Nem por isso. O turno que eu tenho à sexta-feira é mais fraco, com mais dificuldades, e não acabaram 

mesmo, de todo. Os outros acabaram. Portanto uns acabaram e os outros não, dentro da mesma turma. Os 

noventa minutos para uns chegou para fazer a atividade toda, para os outros não chegou. São mais faladores, são 

mais brincalhões. É um turno mais complicado, são mais brincalhões. É mesmo deles. Aquele turno é mais 

brincalhão, se for preciso estão a puxar a camisola um ao outro. 

I: Estão sempre a meter-se uns com os outros! 

ProfC: Os outros não, trabalham. A turma em geral é bastante mais fraca, só que mesmo assim, um turno 

trabalha mais 

I: Dentro da turma ainda há um turno que é mais fraco!? 
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ProfC: Não é mais fraco, é mais brincalhão, mesmo. 

I: São mais distraídos. 

ProfC: É. Têm mais tendência… eu acho que eles são menos maduros, mesmo. 

I: E tens os testes divididos para eu depois ver, por turnos? Ou não? 

ProfC: Sim, estão por ordem, no 7ºB, o grupo de controlo. Vai do Albino até ao…separa no Hélder, número 

onze. O turno mais brincalhão é o primeiro. 

I: Se calhar o aproveitamento é mais fraco!? 

ProfC: UHHHHmmmmm, sim, é mais fraco. Mas a diferença não é muito grande. Só mesmo o entrar na sala, o 

sentarem-se, puxarem a camisola… 

I: É preciso andar mais em cima deles? 

ProfC: É, mais, é preciso mais. E estes não acabaram mesmo, de todo. A última folha eles não acabaram. 

I: Então vamos começar aqui pelo início. Já vimos como é que eles entraram, sentaram-se… portanto, eles já 

sabiam que iam fazer a atividade? 

ProfC: Sabiam, porque eu tinha dito que iam fazer uma atividade, porque a minha sala não é o laboratório. 

I: Tiveste de trocar de sala? 

ProfC: Troquei. Avisei que íamos para o laboratório, porque íamos fazer uma atividade prática. Disse-lhes que 

tinha a ver com a massa e com o peso, porque nós tínhamos feito então aquela introdução (do guião), mas não 

lhes adiantei mais nada, só disse que era isso, o resto foi surpresa! 

I: Mas, então vocês falaram já da massa e do peso na aula anterior? 

ProfC: Quando foi do pré-teste. 

I: Ah. Quando deste o pré-teste eles ainda não tinham falado sobre peso e massa? 

ProfC: Não, não, foi a seguir. 

I: E como é que foi, também mostraste (como o profB) algum filme? 

ProfC: Não. 

I: Falaste na aula? 

ProfC: Falei. A ideia que eu percebi era para os levar mais…, como é que eu hei-de dizer, menos preparados 

para a experiência. 

I: Era. 

ProfC: E então, tentei falar o menos possível. 

I: Mas eles já tinham a noção de força? Força gravitacional? 

ProfC: Sim, sim, isso já. 

I: E de massa, também falaste? 

ProfC: Falei, falei de massa. Uns disseram logo “Ai por isso é que anda aos saltinhos”, mas outros não disseram 

nada. Mas isso foi mais da curiosidade até do que…, eu penso que não era bem conhecimento em si, era 

curiosidade porque eles já tinham visto um salto, num vídeo qualquer ou assim. 

I: Olha, então pronto, eles entraram na sala, eles já sabiam que iam trabalhar em grupo? Trabalharam em grupo? 

ProfC: Trabalharam em grupo. 

I: De quantos alunos? 

ProfC: Três, e distribuíram-se aleatoriamente, foram eles que fizeram. 

I: Eles é que constituíram os grupos, de forma aleatória. 

ProfC: É. Constituiram os grupos à vontade deles, muitas vezes pelas amizades. 

I: E depois? 
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ProfC: (silêncio) 

I:  O material já estava em cima das mesas? 

ProfC: Não. Não, mas foi porque não tive mesmo hipótese de o colocar lá antes (risos). 

I: Também usaram uma balança digital? 

ProfC: Também. 

I: Estava na tua bancada? 

ProfC: Estava na bancada normal onde estão as balanças. 

I: E eles iam lá efetuar as medições? 

ProfC: Iam lá. 

I: E tu não fizeste nenhum esquema no quadro, nenhum powerpoint?  

ProfC: Não.  

I: Distribuíste logo a primeira página do guião? 

ProfC: Expliquei a primeira página, disse para falarem em grupo, sobre o que é que iam fazer, para ver o que é 

que eles entendiam e depois dizerem o que é que tinham entendido. Pronto. Uns entenderem só que era para 

determinar a massa experimentalmente, outros entenderam que era também para medir com não sei o quê e 

outros não entenderam nada. 

I: Ias colocando questões? 

ProfC: Ia colocando questões, tipo “O que é que vamos fazer? O que é que está ai escrito?”, a ver se eles diziam. 

I: E eles iam respondendo? 

ProfC: Sim, há sempre um por grupo que… “Ah, vamos pesar”. A ideia de pesar na balança. “E vão pesar 

onde?”, “Na balança”. “E vamos pesar o quê?”, não sabiam. “Então para que é que estão aqui estas…?”. Nós 

tínhamos lá umas massas de diferente peso… “Ah, então vamos pesar isso.”. Lá estiveram a ver, lá pegaram 

naquilo por curiosidade, … Mas para isso eles encaminharam-se perfeitamente, para pesar, para ir fazer a 

medição da massa sem problemas. 

I: Então clarificaste os objetivos da tarefa? O que é que eles tinham de 

ProfC: Tentei perguntar o que é que eles tinham de fazer, se eles me conseguiam dizer “O que é que vamos 

fazer?” 

I: Fizeste isso em cada tarefa? Ou fizeste no início? 

ProfC: Não, fiz primeiro para a primeira tarefa, depois para a segunda, distribuí a página, eles leram mas 

criaram logo uma confusão, este grupo de controlo criou muita confusão no quadro da massa do planeta com o 

peso… 

I: E eles fizeram-te questões? 

ProfC: Sim, eles não estavam a entender, por exemplo aqui, a relação, a massa do planeta em relação à terra. 

I: Mas como é que te apercebeste? Tu ias passando pelas bancadas? 

ProfC: Eu andei sempre pelas bancadas, o laboratório presta-se a circular, é fácil, e andei pelas bancadas. 

I: E foste-te apercebendo que eles não estavam a conseguir responder às questões? 

ProfC: Não estavam a conseguir, principalmente no quadro da massa em relação à Terra, eles não estavam a 

compreender… 

I: Que era para comparar a massa. 

ProfC: Exatamente. Portanto, foi difícil, muito difícil, foi a parte pior. 

I: E depois, para os ajudar, que tipo de ajuda é que deste? Explicaste oralmente?... 

ProfC: Acabei por, num dos turnos, principalmente, acabei por ir para o quadro e explicar, se a Terra era um e o 

outro era 0,6, o que é que seria? Seria muito mais pequeno? maior? Só para tentar que eles chegassem lá. Há 
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sempre um ou outro que responde, não é, também não são todos assim tão maus (risos!!). A maioria não, mas um 

ou outro dizia “Então se é 0,6 é porque é menor”. 

I: É menor. 

ProfC: “É mais pequeno”, aquela resposta. “Então e se é 318?”, “Ah, isso é muito maior”. Ou seja, eu acho que 

eles, à primeira, ao princípio não entenderam o que é que era a relação, à Terra. 

I: E depois lá explicaste? 

ProfC: Lá expliquei, e depois chegaram relativamente bem ao resto. 

I: Eles conseguiam responder sozinhos às questões ou tu ias orientando e ajudando? 

ProfC: Humm, Ia orientando. Depois de eu ter dito qual era a relação, eles já conseguiram entender que 

estávamos a comparar, depois dei o exemplo até do metro, “Se temos 16 metros estamos a comparar com quê? 

Com o metro, não é?”, e eles lá conseguiram ir respondendo, e depois usei a mesma tática na outra turma, porque 

já tinha visto 

I: Que eles tinham essa dificuldade. 

ProfC: Nos grupos em que houve confusão, na mesma tabela, já sabia… Voltando à primeira, a passagem de 

massa para quilogramas, tive de explicar 

I: Fizeste no quadro? 

ProfC: Fiz no quadro uma redução, lá perguntei e há sempre alguém que faz. O resto, o resto… 

I: Eles depois conseguiram ir respondendo? Ias orientando? 

ProfC: Ia orientando, mais ou menos. Aqui diz “Qual é a relação…”, e eles diziam “O que é uma relação?” 

I: Ajudaste a interpretar o enunciado? 

ProfC: Sim 

I: Dando exemplos? 

ProfC: Sim, uma comparação. Mas mesmo assim, eu tenho dúvidas… 

I: que eles tenham percebido. 

ProfC: Sim 

I: E em relação às outras questões problema, eles foram… 

ProfC: Pronto, depois entreguei a segunda folha, depois de eles terem feito a primeira, foi o tal problema na 

tabela, mas pronto, entretanto, a partir do momento que eles entenderam na tabela o que é que era a comparação 

com o 1, já conseguiram ir dizendo… 

I: Chegar a algumas conclusões? 

ProfC: Sim. Eu ia perguntando grupo a grupo, e há sempre alguém no grupo que vai dizendo umas coisas, e eu 

ia aproveitando o que alguém ia dizendo… Mas tiveram de ser encaminhados 

I: Portanto houve ai uma orientação explicita do professor? 

ProfC: Houve, principalmente para interpretar. Depois para as questões, nem tanto. Para as questões, muito 

menos, mas para interpretar, não chegavam lá. 

I: Portanto, eles foram colocando questões, tu foste ajudando na interpretação… Eles interagiram uns com os 

outros? 

ProfC: Sim 

I: Como é que tu vias? 

ProfC: Eles estavam a conversar e … 

I: A tentar dar a resposta? 

ProfC: A tentar dizer qualquer coisa. Sim, nisso não houve problemas. 

I: Depois, no final da aula, como é que deste por terminada a realização da tarefa? 



Anexos 

181 

 

ProfC: Olha, num dos turnos fui distribuindo as páginas, eles foram fazendo… No tal turno que se foi 

adiantando mais, 

I: Que é o segundo. 

ProfC: Bem, eles tinham acabado a última página quase naquele momento, já faltava pouco tempo para tocar, 

que eu pensei que não valia a pena… Só lhes perguntei o que é que eles achavam, o que é que tinham achado da 

experiência, mas não deu tempo para fazer síntese. No outro turno é que não deu para fazer nada, porque eles 

ainda estavam a responder à última página. Não deu hipótese de perguntar seja o que for. Foram os tais que 

tiveram mais dificuldades, a interpretar e a passar a massa de gramas para quilogramas. Mesmo depois de 

explicar no quadro, ainda houve grupos que… são os tais da brincadeira. 

I:  Depois não conseguiam fazer, porque não estavam atentos. 

ProfC: Um pontapezinho na porta do armário, (risos!) Com aquele turno é assim. 

I: Olha, mas achas que eles estavam motivados a fazer, até gostaram de fazer a atividade? 

ProfC: Estavam, eles adoraram fazer. Também ainda não tínhamos ido propriamente para o laboratório, porquê? 

Porque a astronomia não dá! E então eles gostaram, adoraram, claro. De tal maneira que na semana seguinte me 

vieram perguntar se na aula seguinte íamos para o laboratório. E eu disse “Não, vocês portaram-se muito mal”. 

(risos) 

I: Ainda relativamente ao grupo de controlo, o professor referiu que… 

ProfC: A mudança de sala provocou uma certa distração, porquê? Porque o laboratório é um sítio diferente para 

eles, não é. Era o de química, tem os armários com o material de vidro e as portas também em vidro e dá para ver 

para dentro, não é, chamou à atenção. Tive de estar a dizer que aquilo era só para quando falássemos da 

Química, que para já não estávamos ali por causa disso,  

I: Portanto, era um ambiente novo. 

ProfC: O ambiente era novo, eu acho que a mudança de sala era boa por causa de ter o laboratório mas acabou 

por influenciar a distração. 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR C 

CFQ – 7º Ano       Data: 9 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 90 minutos   

Grupo: Turma HoA+SC  

 

Investigadora: Em relação às informações contextuais, organização do espaço, é a mesma do grupo de 

controlo? A aula foi 90 minutos também? 

ProfC: Sim, foi 90 minutos, e a sala foi em duas salas diferentes, para dois turnos diferentes. Foi no laboratório 

de Química e no laboratório de Física. 

I: Mas tinham lá os computadores? 

ProfC: Tinham computadores portáteis. Numa delas tive um pequeno percalço, porque um dos computadores 

não funcionou e eu tinha 3 computadores para 4 grupos. Portanto houve um grupo que teve de … 

I: Distribuíram-se? 

ProfC: Sim, tivemos que fazer isso. 
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I: olha, então mas a sala era parecida? 

ProfC: Era, basicamente eram iguais as salas. 

I: Imaginemos que era a mesma sala, com as bancadas? 

ProfC: Sim 

I: Os alunos estavam a trabalhar, portanto desdobrados, e com grupos de quantos alunos? Em média? 

ProfC: Portanto, 3 e 4, por causa do computador. 

I: 3 e 4, não era? 

ProfC: 3 e 4, sim. 3 não dava para ser certo, havia um ou outro grupo de 4. 

I: Então já tinhas lá os portáteis nas bancadas? 

ProfC: Sim 

I: E tinhas na mesma a balança lá no sítio onde fazem as medições? E os dinamómetros 

ProfC: Exato 

I: Como é que foi então o início da aula com esses alunos? 

ProfC: Foi basicamente a mesma. 

I: Igual? 

ProfC: Igual. Distribui a primeira folha, disse-lhes para lerem em grupo… 

I: Clarificaste os objetivos? 

ProfC: Clarifiquei. Já tinha a experiência do outro, e já sabia que, portanto, ajuda, não é. Continuei a fazer as 

mesmas perguntas. A Turma A é bem melhor, em termos de aproveitamento. De comportamento são mais 

faladores, mas no aproveitamento são bem melhores, e chegaram mais rapidamente… 

I: Notaste que eles eram mais autónomos a fazer? 

ProfC: É. Disseram logo o que era preciso fazer, que era preciso pesar na balança e pesar no dinamómetro. 

(risos). Mas eles não conseguem…Logo à primeira foi pesar nos dois lados…  

I: E eles conseguiram depois? Fizeram alguma questão? Como é que se lia? 

ProfC: Não, só depois na hora de ler é que, tiveram… 

I: Tiveram dificuldade em efetuar a leitura? 

ProfC: O eterno problema, mesmo no dinamómetro foi complicado em todo o lado. Todos os turnos.  

I: E como é que tu deste ajuda? 

ProfC: Estilo, “Os nossos termómetros têm ponto um, ponto dois”. 

I: Fizeste no quadro ou foi oralmente? 

ProfC: Não, foi oralmente, grupo a grupo. 

I: Mas foste a cada grupo? 

ProfC: Fui ao grupo explicar. 

I: Como é que funcionava? Como é que se lia? 

ProfC: Como é que funcionava, “Então lê-se aqui, reparem, nós temos que contar os tracinhos” e assim, mas 

sempre muito complicado, coisa demorada. 

I: Para eles perceberem? 

ProfC: Para eles perceberem. E depois pedi para que cada um fizesse uma medição, portanto, as medições que 

fizeram do peso foi cada um. 

I: Foi individual? 
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ProfC: Pelo menos eu espero bem que sim, porque eu entretanto mudava de grupo, não posso transmitir a cem 

por cento que todos fizeram. Mas a ideia é que cada um fizesse uma. Depois põem-se uns com o dinamómetro lá 

e cima e outros lá em baixo. Lá está, é o problema. Eu acho que precisávamos de uma aula de medições, nem 

que fosse a medição de Química, da água numa proveta ou assim, para eles saberem que é ao nível dos olhos, 

porque eles não tinham experiência nenhuma disso. 

I: Como é que se media? 

ProfC: Como é que se media. Aí foi a parte mais complicada na prática, foi essa medição. Só depois de passar 

grupo a grupo é que eles conseguiram. Mas depois fizeram. 

I: Ok. 

ProfC: Depois fizeram bem, sem problemas. Ah! É verdade, só uma coisa. No peso, na relação o peso a dividir 

pela massa, esta turma não teve problemas, na turma de controlo, se não fosse eu a dizer que era um a dividir 

pelo outro, eles não… 

I: Não conseguiam? 

ProfC: Não perceberam que era para dividir, estava ali o traço mas eles não entenderam que era imediatamente 

para dividir. Nesta turma experimental não. Sem problemas! Há sempre um… 

I: Consegue sempre chegar lá. 

ProfC: A turma é bem melhor, em primeiro lugar, e tenho lá dois ou três que são bem jeitosos (alunos com 

facilidade de aprendizagem), são! Lá está, e ainda por cima, calhou um em cada grupo. Nesses grupos não havia 

problemas. Perceberam logo que era para dividir e… 

I: Então não tiveram muitas dificuldades aí, só nas medições? 

ProfC: Nesta parte não. Só nas medições dos dinamómetros. 

I: A interpretar o problema, a ver o que é que era para fazer, eles conseguiram? 

ProfC: Sim 

I: E depois a dar as respostas? Tiveram dificuldades? Tu orientaste-os? 

ProfC: Hummmmm. Orientei, mas muito menos. Estavam a dizer coisas… 

I: Que não fazia muito sentido? 

ProfC: Exatamente. A tentar explicar… estes são um bocadinho sôfregos até nas explicações, e competitivos. A 

turma é boazinha mas tem que ser… (controlada). Tem essa característica em si. 

I: Depois na segunda questão problema, eles leram eles em grupo? 

ProfC: Leram em grupo na mesma. 

I: E depois, eles tinham lá a simulação? 

ProfC: Tinham lá a simulação. 

I: Tu ensinaste-os a explorar? 

ProfC: Praticamente não. Foi a parte mais fácil. Foi a que eles gostaram mais. Fizeram na boa, sem problemas. 

Abriram, viram onde é que era para mexer. 

I: Sim. Conseguiram ver logo onde é que se mexia nos comandos 

ProfC: Nem… quase que não tive de dizer nada. 

I: Olha e o fato de o peso ser negativo? Tu alertaste para essa situação? 

ProfC: Não. Só na hora é que reparei e depois disse, acho que era por causa do vetor estar a apontar para baixo 

”Nós normalmente dizemos que para cima é que é positivo”, e eles por aí…Ficaram um bocadinho intrigados, 

mas não ficaram…Ou seja não ficaram desesperados, nem nada. Acho que a resposta não os convenceu muito. 

I: E eles tiveram depois alguma dificuldade? Colocaram alguma questão em relação à exploração da simulação? 

ProfC: Não.  

I: E depois a dar as respostas? 
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ProfC: A dar as respostas, no quadro 2, não tiveram problemas nenhuns 

I: A ler os valores do peso? 

ProfC: A ler os valores. A resposta à 2.2, facílimo. Depois lá veio outra vez a relação massa da Terra - Massa do 

planeta. 

I: Ah, para comparar. Também tiveram aí… 

ProfC: Já tiveram a mesma dificuldade. 

I: A interpretar as tabelas. Como é que tu te apercebias? Ias lá aos grupos e… 

ProfC: Bem, eu agora já estava de sobreaviso, mas também fiz de propósito, fui aos grupos ver. 

I: Se estavam a chegar lá? 

ProfC: E não estavam, também. Nesta parte tiveram as mesmas dificuldades. 

I: E depois como é que os ajudaste? Também fizeste no quadro? 

ProfC: Fiz, continuei a fazer o mesmo. Nos grupos, expliquei e tentei comparar, com o metro, que é mais fácil 

para eles. “Se nós dissermos que é meio metro…meio metro quer dizer o quê? Metade. Que é mais pequeno, que 

é metade menor, se for metro e meio é metade maior”, e eles…Mas continua a ser, a relação… tipo 1, depois um 

sobre zero vírgula seis, 1 sobre 81, eles… 

I: Não conseguem 

ProfC: Não conseguem entender. 

I: É muito abstrato? 

ProfC: É muito abstrato. O um é uma unidade de comparação e nós queremos comparar… 

I: Mas eles através da simulação se calhar viam bem? 

ProfC: Viram 

I: Que a massa é menor… 

ProfC: Com a simulação, depois eu então voltei à simulação “Então olhem aqui, vamos ver aqui as setinhas dos 

vetores. Mudem aí”, e depois, “Ah, realmente!” (responderam os alunos), mas mais por comparação com a 

simulação 

I: A ver na simulação, do que a interpretar a tabela.  

ProfC: A tabela foi terrível. 

I: É muito abstrato. Portanto, achas que eles tiveram mais facilidade em ver na simulação? 

ProfC: Sim, eles estão muito à vontade com a informática, muito à vontade mesmo. Não tiveram problemas 

nenhuns. 

I: Olha, e eles interagiram entre eles, então? 

ProfC: Sim 

I: Como é que tu vias? Eles estavam a conversar? 

ProfC: Estavam a conversar, “o que é que eu acho” ou “o que é que o outro vai fazer”. Há sempre um que gosta 

de fazer tudo, naquela turma gosta de se mostrar, mas isso é normal naquela turma. Mas interagiram bem, sem 

problemas. 

I: E achaste que eles estavam motivados? 

ProfC: Sim, claro. Outros perguntaram no fim “Quando é que voltamos para o laboratório?” 

I: É o ir para o laboratório, independentemente de usarem a simulação ou não? 

ProfC: É o facto de ir para o laboratório 

I: De haver atividade experimental 
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ProfC: Eles adoraram. É assim, eu acho que eles nem se mostraram demasiado entusiasmado por terem usado o 

computador. Se tivessem usado só as massas 

I: Sim, sim, mexer nos dinamómetros… 

ProfC: Tinha corrido bem na mesma. Lá está, essa parte só ajudou mesmo para a interpretação da tabela que 

compara a massa dos planetas com a Terra. Só nessa tabela é que realmente ajudou. 

I: E a noção dos vetores, do peso ser uma força? 

ProfC: Sim, isso ajudou um bocadinho. Mas, não foi, para mim, não me parece que tenha sido determinante para 

o entusiasmo. O entusiasmo das duas turmas pareceu-me idêntico, e uma usou computadores e outra não. Mas o 

entusiasmo de ir para o laboratório, fazer uma coisa diferente… 

I: E como é que deste por encerrada a realização da tarefa? Portanto, foste acompanhando… 

ProfC: Fui acompanhando 

I: Depois no fim, não fizeram nenhuma síntese? 

ProfC: Não. Falamos um pouco como é que correu a aula. Num dos turnos eu acabei por ter de os chamar à 

atenção porque eles…o laboratório é um sítio… nós ainda não demos as regras do laboratório, segurança e 

assim. Claro, também não havia grandes perigosidades, mas alertei-os que as pastas em cima da mesa, que não 

ajudam ao trabalho, ou seja debruçamo-nos menos sobre o trabalho… Eu olhei para o relógio, era tão pouco 

tempo que eu pensei assim, se eu vou começar a fazer uma síntese vai ficar a meio, num dos turnos. No outro 

não, o outro acabou praticamente à hora. O que acabou um pouco mais cedo, mas também era 3 ou 4 minutos, eu 

achei que em 3 ou 4 minutos, arrumar e assim, não dava grande tempo. Só falamos assim, de como é que se 

tinham comportado dentro do laboratório 

I: Chamaste à atenção para algumas regras. Ou seja, eles acabaram e no final da aula acabou, terminaram a 

tarefa. 

ProfC: Mas, nesta turma, terminaram a tarefa à vontade. Até deu mais tempo para explicar, estive mais tempo 

em cada grupo 

I: Durante a realização da tarefa? 

ProfC: Sim. Também foi preciso chamar muito menos vezes à atenção.  

I: E isso dá mais tempo para fazerem, para explorarem. 

ProfC: Também não pressionei para ser mais rápido 

I: Sim, sim, deste tempo para eles trabalharem à vontade. 

ProfC: Sim, mas se tivesse pressionado um bocadinho dava tempo para fazer a síntese. Mas não pressionei, 

deixei-os estar a fazer, a conversar até, sobre tudo… (risos). Não, eu ia de grupo em grupo e deixava o grupo 

estar a falar… 

I: Sobre a tarefa? 

ProfC: Sobre a tarefa, sobre o que é que deviam responder às questões. 

I: Portanto, …e eles no fim não colocaram nenhuma questão? Foram colocando as questões durante… 

ProfC: Não, foram colocando durante a aula 

I: Durante a atividade, durante a aula. 

ProfC: Durante a aula, conforme iam tendo dificuldades iam colocando as questões. Mas era… as questões foi 

mesmo, basicamente todas batiam nos mesmos pontos, as medições, tanto a redução para (quilogramas) da 

massa, como a utilização dos dinamómetros… que eu tinha levado um dinamómetro na aula anterior para eles 

verem, mas tinham feito uma medição exatamente lá  

I: Só mostraste os dinamómetros? 

ProfC: Só mostrei, que era um dinamómetro como estava no livro, tive medo que eles na aula se entretecem só a 

ver o dinamómetro, mas não tinha feito uma demonstração ipsis verbis duma pesagem e, lá está, esse é o maior 

problema, depois a tabela de comparações. De resto, correu lindamente.  
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ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR D 

CFQ – 7º Ano       Data: 3 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 45+45 minutos   

Grupo: Turma HoA  

 

Investigadora: Primeiro em relação às informações contextuais, como é que estava organizado o espaço, em 

termos de sala de aula, as mesas, as bancadas, é um laboratório? 

Professor D: Não é um laboratório, não, era uma mesa normal,  

I: Uma sala normal? 

ProfD: Uma sala normal, com mesas individuais. O que eu fiz foi juntar 4 dessas mesas individuais e fiz 4 

grupos, como tinha dito, de 3 e acho que era um de 4 (alunos). 

I: Os grupos eram mais ou menos homogéneos? Ou fizeste completamente aleatório? 

ProfD: Foi completamente aleatório. O único requisito foi tentar não deixar os perturbadores todos no mesmo 

grupo, não é! Foi a única coisa, de resto foi completamente aleatório. 

I: Tem quadro? 

ProfD: Tem quadro? 

I: A sala. 

ProfD: Tem um quadro branco muito pequeno, mas tem. 

I: Está onde? 

ProfD: Ao lado do quadro interativo. 

I: À frente, não é isso? 

ProfD: Sim, sim. 

I: Puseste o material em cima das mesas. 

ProfD: Não. Tinha o material, as balanças montadas na minha mesa e os dinamómetros, e os materiais que eles 

utilizaram para fazer as medições também na minha mesa. Distribui primeiro as balanças e só depois os 

dinamómetros para fazerem uma coisa de cada vez. 

I: Em relação à caracterização geral da turma, o nº de alunos depois eu vejo no pré-teste, rapazes e raparigas, 

faixa etária, consegues dizer-me mais ou menos a média? 

ProfD: Tem muito poucas reprovações, portanto, é a idade normal para o 7º ano (12-13 anos). 

I: Olha, e como é funcionou a aula? Havia desdobramento das turmas? 

ProfD: Sim, ficaram 14 em cada turno. 

I: Quando começaste a aula, como é que teve início? Chegaste à aula e como é que a aula começou? Fizeste 

revisões da matéria da aula anterior? 

ProfD: Sim, sim.  

I: Como? Oralmente. 

ProfD: Oralmente, sim. Na outra aula tínhamos falado sobre os vetores, grandezas vetoriais,  

I: A noção de força, já tinhas dado? 
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ProfD: A Noção de força já tinha dado na outra antes. Tinha feito exercícios e tal e ali só fizemos uma revisão, 

não muito aprofundada,… 

I: Mas colocaste questões aos aluno? 

ProfD: Sim, sim 

I: De que género? 

ProfD: “podem-me dar um exemplo de uma grandeza vetorial?”, “Uma escalar?”. 

I: Aparelhos de medida, também falaste já para as forças, dinamómetro? 

ProfD: Na altura ainda não tinha falado, foi no início da aula,…Já tinha falado na definição de força, que era em 

Newtons. Depois, quando distribui os dinamómetros eles viram que a escala era em Newtons. Portanto, fizeram 

a ligação. 

I: E Depois. Portanto este esquema foi só oral, através de questões. Eles foram respondendo às questões? 

ProfD: Foram 

I: Tinham a noção já de grandeza vetorial! 

ProfD: Sim, sim. 

I: Ok. 

ProfD: Não digo todos 

I: Mas alguns foram respondendo. Depois, como é que tu puseste a tarefa? 

ProfD: Distribui a primeira folha do guião 

I: Mas explicaste-lhe o objetivo? Que iam fazer um trabalho de grupo? 

ProfD: Primeiro disse que iam fazer uma pequena atividade experimental, distribui a primeira folha do 

protocolo, e com o auxílio dessa primeira folha do protocolo, expliquei mais ou menos em que é que consistia a 

atividade. 

I: Leste a introdução? Ou eles leram? 

ProfD: Primeiro expliquei mais ou menos o que é que era e lemos a introdução, leu um aluno em voz alta 

I: Para todos, para a turma toda? 

ProD: Sim 

I: E depois os grupos começaram a trabalhar? 

ProfD: Antes foram tentar dar uma resposta à questão problema. 

I: Algum conseguiu? 

ProfD: Ficaram lá perto, mas não conseguiam a relação exata. 

I: Entre o peso e a massa? 

ProfD: Não conseguiam saber a relação exata. Mas acho que houve ainda quem dissesse “Quando um aumenta, 

o outro também aumenta. Estão relacionados.”, mas a relação exata de 9,8... 

I: Ok. Pronto, disseste “Vamos fazer uma atividade”, leram, explicaste os objetivos da atividade 

ProfD: Leram a questão problema,  

I: Leram a questão problema, tentaram dar resposta e depois, autonomamente eles foram fazendo? 

ProfD: Expliquei o que é que tinham de fazer e como é que tinham de utilizar a balança. 

I: Fizeste alguma demonstração? 

ProfD: Fiz uma demonstração… 

I: Como é que se usava a balança? 
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ProfD: Medi a massa, na altura foi do porta-lápis, para todos verem. “E então? Coloco mais uma massa deste 

lado ou não?” e eles “Sim”, até ficar equilibrado, e eles depois. 

I: E o dinamómetro também? 

ProfD: Sim 

I: Tiveram dificuldades a ler a escala? 

ProfD: Um bocadinho. Porque está ao contrário. Eles estão habituados a ler de cima para baixo e aquela… 

I: Ok. Pronto, então, depois de clarificar e fizeste a pequena demonstração, eles em grupo começaram a realizar, 

a fazer as diferentes medições…? 

ProfD: Sim, tinham os quatro objetos e iam rodando. Um grupo fazia aquele objeto e depois trocava com o outro 

grupo, e rodavam os 4 objetos até todos terem medido a massa e depois o peso no dinamómetro. 

I: Olha, e eles tiveram dificuldades nessa parte, ou conseguiram fazer sozinhos? 

ProfD: Conseguiram fazer sozinhos. 

I: Tu não deste orientação nenhuma? Ou foste andando pelos grupos a ver como é que eles estavam a …? 

ProfD: Como eram 4 grupos eu conseguia ver o que eles estavam a fazer. Ainda houve um grupo ou dois que 

tiveram ali um pequeno problema num ou noutro objeto, que deixaram cair os pratos, mas depois voltaram a 

colocar e … 

I: Conseguiram fazer. 

ProfD: Mais no início, porque punham massas a mais de um lado e depois aquilo desequilibrava muito. 

I: Essa parte, para a proposta da tarefa, eu esqueci-me de perguntar, mas já disseste, acho eu, que eles 

trabalharam em grupos de 3, 4 alunos. 

ProfD: Sim 

I: Os guiões, distribuíste uma página de cada vez? 

ProfD: Sim, sim. 

I: Durante a aula não fizeste nenhum esquema no quadro? Portanto, esles estiveram só a fazer a atividade? 

ProfD: Naquela parte não. Fiz um esquema no final. 

I: Só no final. Mas durante a aula? 

ProfD: Não, não 

I: Tiveram alguma dificuldades, então só na leitura da escala? 

ProfD: Do dinamómetro, sim. Nas massas não tiveram dúvidas. 

I: E explicaste como? Foi oralmente? 

ProfD: Oralmente, com uma demonstração, medi a massa de um deles. 

I: E enquanto eles estavam a fazer, colocavam questões, ou não? 

ProfD: Não colocaram muito. 

I: Não?! Portanto, iam fazendo o que estava no guião, e depois, eles conseguiram responder sozinhos às questões 

problema, no fim? 

ProfD: Aí já tiveram um bocadinho mais de dificuldade. 

I: Orientavas um bocadinho? 

ProfD: Tive de orientar um bocadinho, porque aí já tiveram mais dificuldades, passar para o abstrato eles têm 

dificuldades, estes alunos. 

I: E, orientavas como? Ias a cada grupo, ou assim de uma forma geral para a turma? 

ProfD: De um modo geral, colocavam as questões, levantavam o dedo, colocavam as questões, sendo 

pertinentes, tentava guiá-los, mas sem dizer as respostas. 
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I: Orientar para chegar… 

ProfD: Para cada um chegar ao… 

I: Não te lembras assim de nenhuma questão que eles tenham colocado? 

ProfD: Nessa fase não, nessa fase já não me lembro de nenhuma em especial, acho que, nenhuma que me ficasse 

na memória. 

I: Olha, eles interagiram uns com os outros? 

ProfD: Sim, sim. 

I: Como é que tu viste isso? 

ProfD: Notei que umas coisas que disse no início, como eram 4 objetos e eles eram quatro, cada um ia fazer uma 

medição, de maneira a poderem todos… 

I: E eles iam conversando uns com os outros, para tentar dar resposta? 

ProfD: Sim, por exemplo quando um estava a fazer a medição os outros é que estavam lá a anotar, depois ele só 

escrevia depois, quando regressasse ao lugar. Depois quando estavam a tentar dar resposta às questões, discutiam 

entre eles. 

I: Ok. Portanto as dificuldades que eles tiveram nas atividades experimentais, foi mais na leitura… 

ProfD: Do dinamómetro. 

I: Do dinamómetro. Na massa eles conseguiram, não houve problemas. 

ProfD: Sim, pode não ter sido logo à primeira, mas acabaram por retirar, colocar, retirar e colocar sem ser 

necessário grande auxílio. 

I: Então, basicamente, explicaste oralmente os objetivos, leram em voz alta a introdução e depois passaram… 

ProfD: E a atividade também, conforme cada passo... 

I: E a questão problema? 

ProfD: Sim 

I: E depois para a questão problema seguinte, voltavam a ler em voz alta? 

ProfD: Não. 

I: Eram 3 questões. 

ProfD: A última, 

I: O quadro resumo 

ProfD: Exato. Esse já foi em conjunto. 

I: Essa, eles não responderam em grupo? Foi feita em conjunto? 

ProfD: Foi feito na outra aula, em que já estava a turma toda. 

I: Então eles responderam até,…essa foi a única questão que ficou por responder? 

ProfD: A última página foi a única que ficou para a aula seguinte, que ai já estava a turma toda, já não era por 

turnos. 

I: Está bem. Foi aí que fizeste então a síntese? 

ProfD: No quadro. 

I: Na aula anterior não fizeste síntese nenhuma, eles foram respondendo, fazendo as atividades… 

ProfD: Fiz oralmente, apenas, porque já sabia que tinha a outra para depois… 

I: Mas, oralmente, fizeste alguma síntese, então? 

ProfD: Sim, faço sempre. 

I: De quê? Das 3 questões problema? 
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ProfD: Sim. 

I: E a fazer essa síntese, fizeste alguma questão aos alunos? 

ProfD: Por exemplo “Então, massa e peso é a mesma coisa?”, “Qual é a diferença?”, e eles tentaram… 

I: E eles foram respondendo? Alguns deles? 

ProfD: Sim. A maior parte percebeu que a massa e o peso eram coisas totalmente diferentes 

I: Diferentes?... 

ProfD: Que tinham medida diferente,  

I: Aparelhos de medida diferentes. E depois, ia dizer como é que deste por terminada a tarefa, mas tu avisaste-os 

nesse dia que eles iam depois fazer a síntese no dia seguinte. 

ProfD: Sim, sim. 

I: Depois na outra aula, como é que foi? Chegaste lá, eles… 

ProfD: Não, fiz a síntese do que fizemos na… 

I: Logo oralmente? 

ProfD: Logo oralmente. Depois passamos para o quadro. 

I: Registaste no quadro? 

ProfD: Registei no quadro, e eles também registaram no guião, na outra parte. 

I: Na última página. Portanto, não houve nenhum PowerPoint, os esquemas, foi esse no quadro no final, e eles 

foram respondendo, então? 

ProfD: Sim 

I: O que é que eles respondiam? Tu perguntavas se peso e massa são diferentes e eles… 

ProfD: Exatamente, o quadro resumo, “O que é?”, “Se é uma força?”, e eles iam respondendo. 

 

 

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR D 

CFQ – 7º Ano       Data: 3 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 45+45 minutos   

Grupo: Turma SC  

 

Investigadora: Em relação ao grupo experimental, a sala era a mesma? 

Professor D: Era a mesma, sim, foi no mesmo dia. 

I: Depois eu vejo o nº de alunos, mas trabalharam também em grupos de 4? 

ProfD: Sim, sim. 

I: A forma como tu propuseste a tarefa, foi a mesma? 

ProfD: Foi. Claro que aí tive de explicar a SC, também tive de demonstrar. 

I: Pronto. Mas então, primeiro fizeste uma revisão da aula anterior? 

ProfD: Sim, exatamente igual. 
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I: E depois, antes de eles começarem a fazer a tarefa, tu explicaste os objetivos? 

ProfD: Sim, do mesmo modo, leram a questão problema, tentaram responder,  

I: E tu, a seguir é que fizeste a demonstração? 

ProfD: Foi. 

I: E depois a seguir, portanto, tu disseste que iam usar uma simulação e demonstraste como é que.. 

ProfD: De um modo geral, no quadro interativo… 

I: Ah, projetaste no quadro interativo? 

ProfD: Projetei no quadro… 

I: E mostraste… 

ProfD: Como é que se mexia na simulação, como é que se alterava… 

I: Como é que se alterava o valor da massa? 

ProfD: Exatamente. 

I: E como é que se lia o valor do peso? 

ProfD: Sim e onde é que estava, não entrei muito por isso para eles tentarem 

I: Sim, para interagirem eles 

ProfD: Sim, só demonstrei que eles tinham de alterar a massa ali, o resto eles… 

I: Depois viam! E falaste, por acaso do valor negativo do peso? 

ProfD: Chamei-lhes a atenção que era menos porque estava a apontar para baixo. Eles perguntaram logo, aliás 

foram eles que perguntaram “Tá aqui menos!”, e eu expliquei porquê. 

I: Ok, eles é que perguntaram isso. Pronto, da mesma forma eles trabalharam em grupo. Tu depois foste a cada 

grupo? Ou eles chamaram-te alguma vez para ires lá por causa da simulação? 

ProfD: Dei uma volta à sala, de um modo geral… 

I: Ah, ias passando pelos grupos para ver o que é que eles estavam a registar, os valores? 

ProfD: Sim, eles não tiveram assim muitas dificuldades. 

I: Então, achas que eles tiveram algumas dificuldades na exploração da simulação ou não? 

ProfD: Não. 

I: Conseguiram facilmente trabalhar com a simulação 

ProfD: Sim. 

I: Não te perguntei à bocado (relativamente ao grupo de controlo), pergunto agora, achaste que eles estavam 

motivados para a tarefa? 

ProfD: Sim, muito. 

I: Como é que tu viste isso? 

ProfD: Eles estavam entusiasmados, notava-se que… 

I: Queriam fazer? 

ProfD: Queriam fazer e, “Agora sou eu!”,… 

I: Estavam empenhados! E (relativamente ao grupo experimental) com a simulação também? 

ProfD: Não tanto. 

I: Achaste que não? 

ProfD: Não tanto. 

I: A trabalhar com a simulação computacional… 
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ProfD: Não me pareceu, pelos menos naquela altura, também depende dos alunos não é? 

I: Claro! Mas como é que te apercebeste disso? 

ProfD: Não estavam muito participativos, havia alguns que sim, os que normalmente são participativos, mas 

havia uns mais reservados, não quiseram, portanto… 

I: mexer no computador? 

ProfD: Sim 

I: Mas foi só na parte do computador ou foi também na parte experimental? Ai desculpa, estes foi só a 

simulação. Portanto, usar só a simulação, achaste que eles estavam um bocadinho mais desmotivados? 

ProfD: Sim 

I: Não estavam tão interessados! 

ProfD: É, não despertou tanto a vontade de mexer, mais isso. 

I: E eles interagiram uns com os outros? 

ProfD: Sim, menos. 

I: Quando estavam a tentar responder às questões problema? 

ProfD: Sim 

I: Houve alguma questão que eles conseguiram responder antes de fazer? 

ProfD: Não 

I: Portanto, liam, mas depois iam fazer a atividade e depois é que respondiam à questão problema. 

ProfD: Sim, sim. Eu tentei dar algumas pistas para os ajudar a chegar às respostas às questões problema, 

chamando à atenção na simulação, por exemplo do vetor peso, que variava e a massa não. 

I: Portanto, em todas as questões tu ajudaste a chegar, orientaste? 

ProfD: Eles tiveram um bocadinho mais de dificuldade, mas pode ser porque a turma tem mais dificuldades. Só 

tiveram mais facilidade um bocadinho no valor da relação. Foi mais fácil para estes porque é assim, no grupo de 

controlo não dava exatamente sempre o mesmo valor, há sempre um erro. Aqui, na exploração da simulação 

dava sempre o mesmo valor, dava sempre a mesma relação e no outro (grupo) não, tive que explicar “Como há 

erros quando nós medimos”, tive de explicar que eram todos valores muito parecidos, somos nós que tomamos 

um certo valor, enquanto aquele (da simulação) dava sempre o mesmo valor. 

I: Mas também, ao realizar a atividade experimental isso pode ser bom, o facto de haver erros nas medições. 

ProfD: Exato, ficam a saber já isso, não é? 

I: Enquanto estes se calhar não se apercebem disso. Pronto. Eles não colocaram questões. Tu fizeste a 

demonstração, eles perceberam como é que se trabalhava com aquilo e depois conseguiram facilmente… 

ProfD: Sim. 

I: Depois, para terminar a tarefa, também foi na aula seguinte? 

ProfD: Sim, foi a mesma coisa. 

I: Foram respondendo às questões problema… Ah! O tempo de aula? As duas foram de 45 minutos? Ou seja, a 

primeira aula, 45 minutos, e a segunda mais 45 minutos? 

ProfD: Não demorou os 45 minutos.  

I: Foi menos? 

ProfD: Foi menos. Depois fizemos exercícios sobre massa e peso, a seguir. 

I: Ou seja, na aula seguinte, só terminaram a última questão problema, que era o quadro resumo, com as 

diferenças. 

ProfD: Sim, era igual para… 
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I: Era igual para os dois grupos. Então e aí concluíste da mesma forma, exatamente? Primeiro oralmente, 

fizeram um resumo de todas as questões problema? 

ProfD: Sim 

I: Foste perguntando aos alunos? 

ProfD: Quando não conseguiram chegar, exatamente, cientificamente totalmente correta,… 

I: Corrigiste no fim? 

ProfD: Corrigi, de maneira a ficar tudo bem registado para… 

I: E no quadro, escreveste as questões problema todas? 

ProfD: Sim. Tanto numa como noutra (grupo experimental e grupo de controlo), escrevi no quadro a resposta 

totalmente cientificamente correta de maneira a eles ficarem com aquilo bem registado 

I: A cada questão problema? 

ProfD: A cada problema, porque depois é por aí que eles vão estudar. 

I: Exatamente. Portanto, foi registada a resposta a cada questão problema, e eles então iam dando as opiniões 

deles? 

ProfD: Sim, sim. 

I: Sobre aquilo que tinham aprendido. 

ProfD: A parte “O que é o peso”, “O que é a massa”, tanto numa como noutra, não tiveram problemas em 

responder depois das atividades. 

 

 

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR E 

CFQ – 7º Ano       Data: 28 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 45+45 minutos  

Grupo: Turma HoA  

 

Investigadora: Em primeiro lugar, para nós ficarmos aqui com uma ideia, as aulas foram dadas muito tempo 

depois do pré-teste? 

Professor E: Sim 

I: Mais ou menos quanto? 

ProfE: 3 semanas. 

I: Para esse grupo, de controlo, como é que está organizado o espaço, portanto, da sala de aula? É um laboratório 

de química? 

ProfE: Não, é uma sala normal, em que estão dois a dois… 

I: Carteiras paralelas? 

ProfE: Sim, sim. 

I: Tem um quadro preto? 

ProfE: Tem um quadro preto, e depois organizei-os em grupos. Aí colocaram-se numa mesa só por grupo. 

I: Os alunos estão desdobrados? 

ProfE: Estão. 

I: Quantos alunos é que tem por turno? 
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ProfE: Eram cerca de 9.  

I: E os grupos foram de quantos alunos? 

ProfE: Os grupos foram de três. Fiz 4 grupos de três. Alguns ficaram dois. 

I: Portanto, de dois e de três. 

ProfE: Sim, sim. 

I: Rapazes e raparigas, depois eu vejo. Faixa etária? Tem repetentes? 

ProfE: Tem alguns repetentes, mas só têm 13 anos, têm mais um ano que os outros. Mas a maior parte tem 12 

anos. Nesta turma só há um repetente. 

I: Agora em relação à forma como decorreu a aula, quando começaste a aula fizeste algum resumo da matéria da 

aula anterior? Fizeste algum esquema? Lembras-te como é que começaste? Como é que começou a aula? Como 

é que propuseste a tarefa aos alunos? 

ProfE: Propus logo a tarefa. 

I: Como é que propuseste a tarefa? Leram o guião? 

ProfE: Leram o guião… 

I: Em voz alta? 

ProfE: Sim, e fui colocando mais ou menos as questões. 

I: Mas logo no início? Ou foste colocando questão a questão? 

ProfE: Questão a questão. 

I: Portanto, leram primeiro a introdução… 

ProfE: Houve necessidade de os acompanhar questão a questão, senão perdiam-se e começavam a brincar com 

os aparelhos (balanças e dinamómetros). Houve mesmo necessidade de controlar um bocadinho o espaço deles. 

I: Mas então, quando eles chegaram à aula tu já tinhas, …como é que eu hei-de dizer…dito que iam fazer aquela 

atividade ou foi só na aula? 

ProfE: Só na aula. 

I: E já tinhas lá o material distribuído nas mesas? 

ProfE: Foram buscar o material, sim 

I: E distribuíram pelos grupos, fizeram os grupos de trabalho… 

ProfE: Sim, sim 

I: Os alunos fizeram alguma questão nessa altura?... Isto teria sido ótimo se tivéssemos gravado a aula, porque 

nós normalmente damos as aulas e depois já não nos lembramos destes pormenores, como é que, quando qu 

falei, o que é que eles perguntaram, o que é que eu repondi…Porque um dos objetivos do trabalho também é 

perceber o papel do professor na aprendizagem deles. Por exemplo, um professor que lhes dá o guião e não lê 

nada e eles é que lêem sozinhos, ou um professor orienta, vai lendo com eles, até que ponto é que isso ajuda nas 

aprendizagens, por isso é que era importante! Pois eu sei que agora com a entrevista assim é um bocado difícil 

lembrar os pormenores… 

ProfE: Mas, a ideia que eu tenho, é que eles não… 

I: Não colocaram questões? 

ProfE: Não tiveram curiosidade. Tiveram curiosidade em mexer. 

I: Propuseste a tarefa e eles começaram logo a realizar? 

ProfE: Sim 

I: Na primeira questão, ninguém respondeu logo à questão problema? 

ProfE: Não. 

I: Na relação entre o peso e a massa? 
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ProfE: Só na situação do astronauta, na primeira não. 

I: Na primeira passaram logo para a medição das massas e dos pesos. 

ProfE: E não entenderam muito bem o porquê de estar ali a medir com, apesar de aquelas definições iniciais, 

pensei que ia ajudar, mas continuaram com a ideia de que o peso era a massa e a massa era uma nova palavra… 

I: sem muito significado? 

ProfE: Sim, sim. E quando colocaram a balança, eles nem ligaram às unidades. Alguns chegaram a preencher na 

coluna do peso e outros iam fazer isso mas depois chamei-os à atenção que “É na primeira coluna!”. Não 

entenderam. 

I: Já agora, vocês usaram que balanças? 

ProfE: Só dum prato, porque não havia de dois. Não eram digitais. 

I: Eles conseguiram fazer as medições? Tu deste alguma ajuda, como é que se media, demonstraste?  

ProfE: Tive de explicar. 

I: Como é que se usava a balança? 

ProfE: Sim. 

I: E como é que se lia no dinamómetro? 

ProfE: Sim. 

I: E eles perceberam? 

ProfE: No dinamómetro tiveram dificuldade em ver quanto é que valia cada tracinho. Tive de lhes explicar 

senão não conseguiam. 

I: Pronto. Clarificaste os objetivos da tarefa? O que é que era suposto, o que é que eles iam fazer? Em cada 

questão, leste com eles qual era a questão problema, qual era a relação entre massa e peso? 

ProfE: Sim, questão a questão. Têm dificuldade em interpretar as questões. 

I: Ok. Depois durante a aula… Isto era no início. Não apresentaste nenhum PowerPoint nem nenhum esquema 

no quadro? 

ProfE: Não. 

I: Foi logo a partir do guião? 

ProfE: Sim 

I: Leram os objetivos? 

ProfE: Sim 

I: Ok. 

ProfE: Eu não sabia se devia fazer isso, mas comecei logo com a tarefa. 

I: Sim, sim. Depois durante a aula, os alunos trabalharam em grupos de 2 ou 3 alunos. Como é que foram 

distribuídos os guiões? Foi uma página de cada vez? 

ProfE: Sim. 

I: Para eles não estarem a ver as outras coisas que tinham para a frente! Portanto, distribuías uma página, 

resolviam essa questão problema, 

ProfE: Sim 

I: Fizeste algum esquema no quadro durante a aula? 

ProfE: Não 

I: Foi com base no guião! 

ProfE: Sim 

I: Foste colocando algumas questões? 
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ProfE: De vez em quando. 

I: Tipo, durante a medição, não? Ou a interpretar as tabelas? 

ProfE: Sim, em relação às interpretações. 

I: Eles tinham dificuldades e tu ias… 

ProfE: Sim, quando perguntava como é que variava, qual era a relação entre a massa e o peso,… 

I: Essa era a primeira! 

ProfE: Não, mas havia uma outra. 

I: A outra, era, quando se vai para a Lua, a relação entre a massa dos planetas em relação à Terra. Eles 

perceberam aquilo da tabela? Eles não entendiam? 

ProfE: Alguns chegaram à conclusão de que variava mas, eu perguntava “Mas varia como?”, “Ó professora, 

varia com a gravidade.”, “Sim, isso é porque é que varia. Mas, varia como?”, e não conseguiam. “Então mas, 

aumenta? Diminui?”, tive de fazer este tipo de questões porque eles não conseguiam. 

I: Perguntavas como é que varia? 

ProfE: Sim. E depois, alguns ficavam a olhar para mim. Estão habituados a receber só informação 

I: Pois. 

ProfE: E outros, eu tinha de lhes dizer “Mas olhem para a tabela, vejam os valores. Nós estivemos a analisar e 

agora não…”, e eles então começaram a dizer.. e eu depois disse “Então quando a massa do planeta é não sei 

quantas vezes maior, como é que varia o peso?”. Foi com essa ajuda que eles chegaram, alguns, pouquinhos, 

chegaram à conclusão. 

I: Para depois dar a resposta à questão. 

ProfE: Sim. Numa turma mais aplicadinha acho que não haverá estas dificuldades. Nestas duas turmas acho que 

não foi… 

I: São pouco autónomos? 

ProfE: Sim 

I: Depois, os alunos iam respondendo? 

ProfE: Alguns, pouquinhos. 

I: Já te perguntei se eles colocavam questões, que tipo de questões? Portanto, tu notavas que eles estavam a ter 

dificuldades, que eles não conseguiam. Tu percorrias a sala? 

ProfE: Sim 

I: Ias vendo o que é que eles iam, o que é que eles estavam a responder? 

ProfE: Sim. 

I: Que tipo de ajuda foi dada pelo professor? Ou seja, não lhes deste a resposta, ias ajudando a chegar à resposta, 

através da colocação de questões? 

ProfE: Sim. Depois há aqueles grupos que pegavam na…, iam ouvindo. 

I: Olha, e eles interagiam entre eles? 

ProfE: Nalguns grupos sim, noutros… Fui eu que fiz os grupos, não sei se era por isso, mas…Alguns estão 

habituados a contar com o colega do lado. 

I: Mas, a fazer por exemplo, as medições, eles faziam todos, as medições? 

ProfE: Tinha de ser eu a dizer para não ser sempre o mesmo. 

I: Então, mesmo para chegar à resposta, eles não discutiam muito entre eles? 

ProfE: Não. 

I: Não sabiam? 
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ProfE: Não. 

I: Portanto, não discutiam?! 

ProfE: Não. 

I: E achas que eles se sentiram motivados a fazer a atividade? Ou nem por isso? 

ProfE: Alguns disseram que era mais interessante, que não era tão cansativa a aula, mas a maior parte, são 

alunos que precisam de ser mais controlados. Eu não sei porquê, mas eu notei que estes miúdos eram mais… 

I: Os das balanças e dos dinamómetros! 

ProfE: Sim, eu optei por estes porque como são mais… 

I: Têm mais dificuldades de aprendizagem? 

ProfE: Sim, eu achei que se calhar era melhor pegarem mais na parte experimental. Não sei se foi bom, mas… 

Não sei, mas… 

I: Mas como é que te apercebeste? Que eles não estavam assim muito motivados, não estavam motivados? 

ProfE: Porque começavam com outras conversas, que não tinham nada a ver com as experiências. 

I: Ok. Pronto. 

ProfE: Depois tenho alguns que se portaram mal, mas que já é o hábito nas aulas. Começavam a por a conversa 

em dia. Como não estavam dois a dois, separados, estavam mais à conversa. 

I: Eles costumam estar normalmente como? 

ProfE: Nesta turma costumo colocá-los sempre um-a-um. 

I: Pronto. Nós precisávamos de mais informação para ver o que é que ias fazendo, questões que eles fazem, ou 

não, mas eu já estou a ver mais ou menos o filme da turma. 

ProfE: Tanto que eles estavam sempre a perguntar quando é que fazíamos atividades experimentais e eu disse 

“Não vale a pena. Já viram o vosso comportamento hoje?”. 

I: Foi quanto tempo? 90 minutos? 

ProfE: 90. 45 mais 45. 

I: Depois no fim, como é que deste por terminada a realização da tarefa? Portanto, nos primeiros 45 minutos eles 

não acabaram o guião? 

ProfE: Não 

I: E depois, nesta segunda aula, como é que foi? Voltaram a ler as questões problema em voz alta? 

ProfE: Sim, sim. 

I: Eles iam fazendo, tu ias orientando 

ProfE: Ajudando, para chegar às respostas. 

I: E depois, como é que deram por terminada a realização da tarefa? Fizeste algum resumo no quadro? 

ProfE: Não, foi só oral. 

I: Mas, oralmente, fizeram assim algum resumo das questões problema? Das conclusões? 

ProfE: Não, foi assim por alto, só. Eu achei que não ia mexer muito nisto, hoje (dia da aula), porque não sabia o 

que é que era esperado (com a investigação)… Posso fazer então?! A minha intenção era, na próxima aula, fazer 

mesmo essas conclusões, porque acho que eles não perceberam. 

I: Pronto, vais fazer no próximo dia? Que é para eu ter uma ideia. 

ProfE: Se bem que eu acho que aquele último resumo deve ter ajudado bastante a organizarem as ideias, mas 

não sei se ficou! 

I: Pois. Eles têm muitas dificuldades. Depois voltas a colocar as questões, se têm significados diferentes ou o 

mesmo significado. 
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ProfE: Era suposto perguntar, então? 

I: Era suposto eles responderam àquelas coisas todas, se têm significados diferentes, um é a quantidade de 

matéria, o outro é a força de atracão gravitacional que o planeta exerce… 

ProfE: Pois… 

I: Um se mede em Newtons, o outro em quilogramas, um mede-se com o dinamómetro… 

ProfE: …E o outro com a balança.  

I: Isso era a respostas completa, mas eles…Eu acho que só tive dois alunos, e não puseram tudo, acho eu, 

puseram só algumas caraterísticas. Eles não dão respostas completas.  

Colocaste alguma questão, depois no final da aula? Nesse tal resumo oral que fizeram? Foi, basicamente as 

questões que estavam no guião? 

ProfE: Sim, sim. 

I: E eles responderam? 

ProfE: Dois, três. 

I: Poucos? 

ProfE: Sim. Até estranhei, porque nesta turma tinha…, há muito maus e muito bons, e mesmo aqueles muito 

bons devem ser mais marrõezinhos, nunca questionam as coisas, tiveram muita dificuldade em chegar lá. 

I:Em interpretar? 

ProfE: Sim 

I: Estavas-me a dizer que eles conseguiram logo na do astronauta. Uma das questões do teste é “Quando se vai 

para o Lua o que é que acontece ao peso e à massa?”, e então eles, a maioria diz que ficamos mais leves mas 

depois não explicam porquê. 

ProfE: Houve muitos que falaram na gravidade. 

I: A gravidade é menor, mas porquê? A massa da Lua é menor. 

ProfE: Alguns associaram que era também com o planeta. Os que responderam tinham essa noção. Foi a única 

noção. Agora, de massa, peso…nada. Mas essa noção, alguns tiveram. 

I: Eles têm a ideia que a gravidade num é menor e por isso o peso é menor,… mas a massa é a mesma…. 

ProfE: Ai eles têm mais dificuldade. 

I: Mas, então ainda vais fazer um resumo? 

ProfE: Sim 

I: Tipo? Mas vais pegar, só para eu ter uma ideia, naquelas questões do teste, para depois quando eles fizerem o 

teste? 

ProfE: Não. Vou só fazer a distinção. 

I: O que é o peso e o que é a massa? 

ProfE: Sim 

I: Basicamente é isso. Se eles perceberem o que é o peso e a massa, percebem quando vai para o vazio e quando 

vai para a Lua, o que é que acontece ao peso e à massa. 

ProfE: Pois. 

I: Os objetivos aqui era a relação entre o peso e a massa. São diretamente proporcionais, mas são coisas 

distintas. E como é que varia com a massa do planeta. 

ProfE: E depois, também, vou dar em relação à altitude e longitude. 

I: Essa parte não entra aqui no estudo, mas também, a altitude e a longitude. 

ProfE: E precisam de ter esta noção. 
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I: Pois. Eles têm de perceber bem o que é o peso e massa. 

ProfE: Por isso é que estava a pensar em fazer isso. Não sabia se o devia fazer por causa do estudo. 

I: Podias ter feito, não havia problema, até porque tu vais dar isso. Eles antes do teste vão aprender. Portanto, 

convém saber que eles aprenderam isso. 

ProfE: Por isso é que eu não sabia se deveria colocar, sem tocar mais no assunto. 

I: Mas, então vais falar sobre isso na próxima aula, não é? 

ProfE: Sim. 

 

ENTREVISTA EFECTUADA AO PROFESSOR E 

CFQ – 7º Ano       Data: 28 de Fevereiro de 2011 

Tempo total da aula: 90 minutos   

Grupo: Turma SC  

  

 

Investigadora: A sala era a mesma?  

Professor E: Não, era outra. 

I: Mas a disposição é diferente? 

ProfE: É um laboratório improvisado de Física. Não é bem um laboratório, mas é… 

I: Mas eles estão sentados por grupos? 

ProfE: Não, estão em filas. 

I: E como é que eles trabalharam?  

ProfE: Foi em grupos, em cada ponta das filas. 

I: Quantos alunos é que eram? 

ProfE: Eram também…É uma turma um bocadinho maior, por isso acho que foi nenhum grupo de dois, eram 

todos de três. Eram quatro grupos de três e no outro turno eram três grupos de três. 

I: Estão desdobrados, portanto, também, não é? 

ProfE: Sim 

I: E eles tinham os computadores lá na sala? Como é que funcionou? 

ProfE: Tiveram de os ir buscar. 

I: Os portáteis? 

ProfE: Sim. 

I: Tinhas a simulação lá instalada? 

ProfE: Não. Não dá para instalar. Tive de passar para a pen… 

I: E eles depois leram no computador? 

ProfE: Sim. 

I: Quando eles leram tu explicaste? 

ProfE: Como é que funcionava, a massa 

I: Como é que se mexia no controlo da massa? 
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ProfE: Entretanto não aparecia a imagem toda, não apareceu o planeta Júpiter. Só apareceu no do professor, no 

computador fixo do professor. Nos portáteis só aparecia até… 

I: Não conseguiam ver? 

ProfE: Não, não dava para ver a imagem toda. 

I: Eu lembro-me que quando estive cá tinha esse problema, mas ele (técnico da informática) disse conseguia 

resolver!? 

ProfE: Não. 

I: Mas, o resto, viam? 

ProfE: Sim, sim. 

I: Só não viam esse? 

ProfE: Sim. Depois tinham a tabela com os valores que ajudou, porque senão não tinham acesso ao do Júpiter. 

I: E tu explicaste-lhes porque é que tinha o sinal menos? Eles perguntaram? 

ProfE: Sim, expliquei 

I: Que estava a apontar para baixo… 

ProfE: Sim, tive de lhes dizer isso. Mas eu disse-lhes para não passarem o sinal. 

I: Sim, sim. Da mesma forma, quando começou a aula, começaram logo? Distribuíste uma página de cada vez 

do guião?  

ProfE: Sim 

I: O que é que fizeram primeiro? 

ProfE: Questão a questão. 

I: Primeiro viram a simulação e depois distribuíste o guião? 

ProfE: Sim. Primeiro viram a simulação e depois é que distribui o guião. 

I: E depois leram em voz alta? Houve alguém que leu, ou leste tu? 

ProfE: Sim, fui mandando ler, em voz alta, um de cada vez. 

I: E depois, clarificaste os objetivos da tarefa, e nessa altura inicial disseste “Vamos fazer uma atividade 

experimental”? 

ProfE:…”Para vocês verem qual é a relação entre a massa e o peso”, e depois foi questão a questão. 

I: Mas em cada questão, leram a questão problema em voz alta para a turma toda, foi isso? 

ProfE: Sim, sim. 

I: Durante a aula fizeste algum esquema no quadro, ou algum PowerPoint? 

ProfE: Também não. 

I: Colocaste questões aos alunos? 

ProfE: (silêncio!) 

I: Pronto. Depois como é que a aula correu? Lembraste? Foste passando pelos grupos, também? 

ProfE: Sim 

I: Ias passando pelos grupos para ver o que é que eles estavam a responder? 

ProfE: Sim, sim. Nesta turma houve mais respostas semelhantes. Trocavam mais informação. 

I: Mas de quê? De um grupo para o outro? 

ProfE: Sim, porque respondiam em voz alta. Quando eu estava a tentar explicar as questões, eles, havia sempre 

um ou outro que tentava dar a resposta em voz alta e os outros… 

I: Pois (risos) 
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ProfE: Apesar de eu lhes alertar sempre que aquilo era por grupo e não… 

I: Intergrupos! 

ProfE: Sim. 

I: Olha, eles tiveram dificuldades em explorar a simulação? 

ProfE: Não. 

I: Tu, depois de lhes explicares como é que era, eles depois consegiram? 

ProfE: Sim 

I: Sozinhos variavam a massa e viam o valor do peso? 

ProfE: Sim. Isso foi fácil para eles. 

I: Então não tiveram dificuldades. Eles colocaram algumas questões? Depois a interpretar… Aqui não havia 

tantas tabela, acho eu, porque eles tinham lá a massa dos planetas…e eles conseguiram com mais facilidade ou 

com menos facilidade que os outros? 

ProfE: Nesse aspeto foi mais fácil, até para chegar à conclusão da relação, porque como as balanças não eram 

muito rigorosas, não dava aí um valor muito (parecido?!), havia às vezes 3 valores muito próximos e os outros 

dois muito diferentes. Aí tiveram dificuldade em chegar a um valor constante, enquanto que na simulação foi 

mais fácil. 

I: E mesmo a partir da simulação, não sei se tiveram mais facilidade em ver o vetor, que é uma grandeza 

vetorial. Achas que eles não chegaram lá? 

ProfE: (silêncio!) 

I: Viam pelo menos que quando a massa variava, o peso como é que variava? 

ProfE: Sim, sim. 

I: E ao variar a massa do planeta… 

ProfE: Sim, isso conseguiram ver. 

I: Foi mais fácil, do que interpretar a tabela, no outro turno? 

ProfE: Sim, sim. 

I: (Risos) Às vezes o que nós achamos…quando chegam ao teste…! 

ProfE: Pois. 

I: Parece que fica tudo na mesma! 

ProfE: Olhando para ali, eles, conseguiram identificar. Agora, o que vai ficar?... 

I: Olha, que tipo de ajuda foi dada? Foi a que foi…Tal como no outro caso, foste ajudando a interpretar? 

ProfE: Sim, tive de fazer sempre isso.  

I: Em todos os grupos? 

ProfE. Sim. 

I: Ajudá-los a chegar…E como é que ajudavas? Ias colocando questões? 

ProfE: “O que é que vocês acham?”, não entendiam o português. 

I: Ah, a interpretar as questões? 

ProfE: Sim. E depois havia sempre a confusão entre a massa e o peso, e mesmo quando chegaram a meio, 

“Então inicialmente não dissemos que massa e peso eram coisas diferentes?, quando leram a definição, não foi 

lido que o peso é uma força, a massa tem a ver com a quantidade de matéria?”, e eles “Ah!,sim”, mas depois já 

estavam outra vez a confundir tudo. 

I: É o problema! 

ProfE: É. 



Anexos 

202 

 

I: Portanto, e eles interagiram entre eles? Tu notaste que eles interagiram nos grupos? 

ProfE: (silêncio!) 

I: Falavam pouco? A explorar a simulação, por exemplo, eles todos eles faziam? 

ProfE: Foram interagindo. Havia alguns grupos que iam deixando fazer, mas havia outros que “O computador é 

para mim”! 

I: Pois, é normal. E achas que eles se sentiram motivados a fazer 

ProfE: Sim, com a simulação se calhar… Agora em relação às respostas…Em relação à simulação sim. Em 

relação às fichas (folhas do guião) só diziam “Mais uma folha, professora?!”. 

I: (risos!) Já estavam fartos de questões!... 

ProfE: E eram simples e interessantes, mas eles não têm,…é diferente, a motivação, estão pouco motivados. 

I: Se calhar, alguma falta de autonomia? Não sei. Se eles sozinhos conseguissem… 

ProfE: São duas turmas mais fraquinhas, sim. As últimas dos sétimos são terríveis, o E, F, G, são escolhidos a 

dedo. 

I: Olha, a aula foi também de 90 minutos? 

ProfE: Sim 

I: Mas é 45 mais 45, ou é 90? 

ProfE: Não, foi 90 seguidos. 

I: E, como é que deste depois por terminada a realização da tarefa? Eles conseguiram fazer as diferenças no 

guião? 

ProfE: Também 

I: Fizeram depois alguma oralmente? 

ProfE: Houve um aluno que fez um resumo e depois eu pedi para ditar para os colegas. Na outra (grupo 

controlo), ficou só o oral. Já tinha ideia, mas como ele fez tão bem o resumo… 

I: Mas na última questão? 

ProfE: Não. De como variavam! Porque é que variava o peso com o planeta. 

I: E então ditou e os colegas escreveram? 

ProfE: Sim 

I: Então nessa altura não colocaste questões? 

ProfE: Não. 

I: Eles fizeram essa síntese. 

ProfE: Sim. 

I: Mas foi a todas as questões? 

ProfE: Não, foi só no final da… 

I: Na questão do astronauta, quando vai para a Lua, e depois tinha a tabela, para explicarem como é que varia o 

peso com a massa do planeta onde ele se encontra? 

ProfE: Sim 
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Anexo VI – Classificação das respostas dadas pelos alunos nos testes   

  (classificadores: X, Y e Z) 
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Professor A: Questão 2 (Turma HoA – Pré-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

= Porque… são quilogramas 1 1 1 3 1 

 A massa é o espaço”volume” e o peso é quanto o corpo pesa 1 1 1 3 1 

 O peso é que pesam e a massa é o que compramos 1 1 1 3 1 

 A massa varia consoante o peso 1 1 1 3 1 

 A massa é o espaço que ocupamos e o peso é kg 1 1 1 3 1 

 O peso é por exemplo em kg e a massa é o espaço que ocupamos 1 1 1 3 1 

= --- 1 1 1 3 1 

 O peso é a força que atrai a terra a massa é o músculo 1 1 1 3 1 

 O peso é a gordura e a massa é o músculo 1 1 1 3 1 

= A massa é o peso 1 1 1 3 1 

 Massa é pelo que é constituído e peso é quanto pesa 2 2 1 2 2 

= A massa e o peso têm o mesmo peso do nosso corpo 1 1 1 3 1 

 O peso é o valor em kg por exemplo e a massa é a sua dimensão o espaço que ocupa 1 1 1 3 1 

 O peso é aquilo que o objecto é e a massa é aquilo que nós ocupamos 1 1 1 3 1 

 Massa é o espaço ocupado e peso pode ser diferente em várias situações 2 2 2 3 2 

 Massa é a força e o peso é o peso 1 1 1 3 1 

 O peso está a pesar o corpo e a massa 1 1 1 3 1 

 Massa é a dimensão e peso é quanto uma pessoa pesa 1 1 1 3 1 

 Massa é o que o corpo tem e peso é o que o corpo pesa 2 2 1 2 2 

= Pesam a mesma coisa 1 1 1 3 1 

 Massa é o que acumula e peso é aquilo que pesa 1 1 1 3 1 

= Quer dizer a mesma coisa 1 1 1 3 1 

 A massa é uma coisa e o peso é outra 1 1 1 3 1 

= Se o homem não tivesse massa e peso não podiam ir para a lua 1 1 1 3 1 

= O nosso corpo pode ter muita massa, por isso somos mais pesados, se tivermos memos 
massa, o nosso peso é mais pequeno (somos mais leves) 

1 1 1 3 1 

Professor A: Questão 2 (Turma HoA – Pós-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 Porque… massa é a quantidade de matéria do nosso corpo 2 2 2 3 2 

 O peso significa a força que o corpo exerce sobre algo e a massa significa o 

tamanho/quantidade desse corpo 
2 2 2 3 2 

 Massa é o que nós contemos, o que nós pesamos e o peso é o que nós pesamos em 
relação a um corpo 

2 2 1 2 2 

 Tem unidades de medida SI 1 1 1 3 1 

 Massa é medida em Kg e o peso em Newton 1 1 1 3 1 

 Massa é o que nós pesamos na terra e o peso é o espaço que ocupa 1 1 1 3 1 

 Massa é escalar e peso é vectorial 2 2 2 3 2 

 --- 1 1 1 3 1 

 Massa é quanto pesamos e o peso é o Newton 1 1 1 3 1 

 O peso pode ser o mesmo mas a massa pode variar 1 1 1 3 1 

 Massa é a quantidade de matéria que constitui esse corpo e o peso é a força 

gravitacional de qualquer corpo que se encontra nas proximidades de um planeta ou de 
outro objecto astronómico com grande massa 

3 3 3 3 3 

 O peso tem outro significado do que a massa 1 1 1 3 1 

 O peso é em kg e a massa em Newton 1 1 1 3 1 

 Quanto maior for a massa menor é o peso 1 1 1 3 1 

 Massa é quantidade de matéria acumulada e o peso é a força que por exemplo o 
planeta exerce para si 

3 3 3 3 3 

 Massa mede-se com uma balança e o peso com o dinamómetro 2 2 2 3 2 

 Massa é o que nós pesamos e o peso não é o que nós pesamos 1 1 1 3 1 

 O peso é a força que a terra exerce sobre nós e a massa é a dimensão de um corpo 2 2 2 3 2 

 Massa é quantidade de matéria que o corpo possui o peso é a força que o planeta onde 
o corpo se encontra o atrai para ele 

3 3 3 3 3 

= São os dois quase iguais 1 1 1 3 1 

= A massa se pesarmos dá o peso 1 1 1 3 1 

 A massa é a quantidade de matéria que esse corpo tem e o peso é a força com que o 
planeta atrai esse corpo para ele 

3 3 3 3 3 

 Mede-se de maneira diferente, tem unidades de medida diferentes, são grandezas 

diferentes, e a massa não varia de lugar para lugar enquanto o peso sim 
2 2 2 3 2 

 À medida que avançamos à medida dos planetas a massa não varia e o planeta varia de 
planeta para planeta 

2 2 2 3 2 

 Massa é a quantidade de matéria que um corpo contém e o peso é a força que o planeta 

onde o corpo se encontra atrai para si 
3 3 3 3 3 
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Professor A: Questão 2 (Turma HoA+SC – Pré-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 Porque… massa é do corpo o peso é da gordura 1 1 1 3 1 

 Peso pode ser pesado e a massa é a densidade 1 1 1 3 1 

 Peso das coisas e a massa é o que tem dentro 1 1 1 3 1 

 O peso muitas vezes não é igual 1 1 1 3 1 

 O peso é diferente da massa 1 1 1 3 1 

= Podemos dizer que eu peso 20 kl como eu tenho 20 kl de massa 1 1 1 3 1 

 Massa é o que um corpo tem e o peso é o que pesa essa massa 2 2 2 3 2 

= São as duas coisas muito importantes no corpo 1 1 1 3 1 

= Tem o mesmo significado 1 1 1 3 1 

 O peso é diferente porque é a nossa massa mais a gordura que temos e a massa é a 

massa física que temos, ou seja massa muscular 
1 1 1 3 1 

 Massa é a massa do corpo e peso é o peso do objecto ou corpo 1 1 1 3 1 

= Massa também tem a ver com o peso quando nós vamos pesar a massa também lá está 
identificada 

1 1 1 3 1 

= Massa tem peso e o peso tem massa 1 1 1 3 1 

 A massa é para medir e o peso é para pesar 1 1 1 3 1 

 O peso é o que um ser vivo pesa 1 1 1 3 1 

 A massa é----peso é o peso do objecto 1 1 1 3 1 

 A massa é uma coisa e o peso é outra 1 1  1 3 1 

 A constituição de um corpo (massa) e o peso são diferentes 2 2 2 3 2 

= A massa é o peso de um corpo 1 1 1 3 1 

 Em massa pode ser de cientistas e peso o nosso peso, o peso das coisas 1 1 1 3 1 

= A massa inclui peso 1 1 1 3 1 

 A massa é massa e o peso é o peso do nosso corpo 1 1 1 3 1 

 Massa é pelo que somos constituídos e peso é a força com quer a Terra nos atrai 3 3 3 3 3 

 O peso é uma forma de medida e a massa é o que constitui o corpo 2 2 2 3 2 

 A massa é uma coisa e o peso é outra 1 1 1 3 1 

 Massa é se o corpo é grande ou pequeno e peso é numa estimativa quanto pesa 1 1 1 3 1 

 Massa é uma coisa e peso é outra 1 1 1 3 1 

Professor A: Questão 2 (Turma HoA+SC – Pós-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 Porque… massa é escalar e peso é vectorial 2 2 2 3 2 

 O peso é a força que o planeta onde o corpo está o atrai para si e a massa de um corpo 

é a medida de quantidade de matéria que o constitui 
3 3 3 3 3 

 O peso varia de lugar para lugar e a massa não 2 2 2 3 2 

 A massa contém uma unidade e o peso outra 2 2 2 3 2 

 A massa é a massa do corpo e o peso é a força com que o planeta atrai o corpo para si 2 2 2 3 2 

 --- 1 1 1 3 1 

 Massa é uma grandeza física escalar e o peso é uma grandeza física vectorial 2 2 2 3 2 

 O peso varia de lugar para lugar e a massa não 2 2 2 3 2 

 O peso é o peso que o nosso corpo tem 1 1 1 3 1 

 A massa é a quantidade de matéria de um corpo e o peso é o que a terra puxa para ela 2 2 2 3 2 

 --- 1 1 1 3 1 

 A massa não varia e o peso varia 2 2 2 3 2 

 A massa pesa-se e o peso mede-se 1 1 1 3 1 

 A massa não sai do lugar e o peso sai do lugar 1 1 1 3 1 

 O aparelho de medida é diferente 2 1 1 2 1 

 --- 1 1 1 3 1 

 A massa não varia de uns planetas para outros e o peso varia 2 2 2 3 2 

 A massa é uma grandeza física escalar e o peso é uma grandeza física vectorial 2 2 2 3 2 

 A sua unidade de medida é diferente 2 2 2 3 2 

 A massa é uma grandeza física escalar e o peso é uma grandeza física vectorial 2 2 2 3 2 

 O peso é uma grandeza física vectorial e a massa é uma grandeza física escalar  2 2 2 3 2 

 Massa é a massa de um corpo e peso é o que pesam as coisas 1 1 1 3 1 

 São coisas distintas, e a massa é por aquilo que o corpo é constituído e o peso é a força 
com que a Terra nos atrai 

3 3 3 3 3 

 A massa é a matéria que constitui o corpo e o peso é a força que a terra exerce neste 3 3 3 3 3 

 O peso é para pesar e a massa não 1 1 1 3 1 

 Massa é a matéria que constitui o corpo e peso na terra é a força com que a terra nos 

atrai 

3 
3 3 

3 3 

= --- 1 1 1 3 1 
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Professor A: Questão 3 (Turma HoA – Pré-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

P e m Porque… ficam mais magras porque não comem 1 1 1 3 1 

M Mudam de localização e não tem os mesmos meios 1 1 1 3 1 

P e m A gravidade é diferente mas o peso e a massa variam porque a gravidade é menor 2 2 1 2 2 

P A lua é mais pequena e não tem gravidade 1 1 1 3 1 

P A lua é mais pequena que a terra e não há lá gravidade 1 1 1 3 1 

P Na lua a gravidade é menor e isso interfere com a variação do peso do corpo 2 2 2 3 2 

P No espaço tem outra força 1 1 1 3 1 

M --- 1 1 1 3 1 

P e m Como a lua roda à volta da terra faz movimento de gravidade 1 1 1 3 1 

--- A massa e o peso é a mesma coisa e é sempre a mesma 1 1 1 3 1 

P O seu peso varia porque não parece tão pesado graças à gravidade 2 2 2 3 2 

P Na lua nós pesamos menos 2 2 2 3 2 

P Por causa da força gravitacional 2 2 2 3 2 

P Quando nós vamos para o espaço nós conseguimos andar no ar sem cair 1 1 1 3 1 

P Quando se vai para o espaço, a nossa massa fica igual e o peso pode variar, 

independentemente 
2 2 2 3 2 

P O peso vai ficando mais leve e a força mantém-se 1 1 1 3 1 

P O peso fica mais leve e a massa mantém-se 2 2 2 3 2 

P O peso começa a diminuir porque não está firme na terra e a dimensão/massa mantém-

se 
2 2 2 3 2 

P Nada sai do corpo, mas a gravidade é diferente 2 2 2 3 2 

M Na lua os corpos pesam menos 2 2 2 3 2 

--- Se for levado da terra para a lua, a massa e o peso mantêm-se 2 2 2 3 2 

P É diferente 1 1 1 3 1 

P e m Na lua não há força gravítica 1 1 1 3 1 

P e m Existe gravidade na lua 1 1 1 3 1 

P Devido ao efeito da gravidade, onde nós ficamos mais leves e o nosso peso varia mas 

a nossa massa mantém-se 
3 3 3 3 3 

 

Professor A: Questão 3 (Turma HoA – Pós-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

P Porque… --- 1 1 1 3 1 

P O peso quando muda de lugar para a lua a força gravítica altera o seu peso e a sua 

massa é sempre a mesma 
3 3 3 3 3 

M A gravidade é diferente, por isso o peso varia e a nossa massa mantém-se porque 

pesamos o mesmo 
2 2 2 3 2 

P A matéria de cada corpo não vai mudar 2 2 2 3 2 

P Massa não varia mas o peso varia de lugar +para lugar 2 2 2 3 2 

P A lua como tem menos massa tem menos gravidade, sendo por isso que o peso varia 2 2 2 3 2 

M --- 1 1 1 3 1 

P A terra atrai para si o corpo e o peso varia 1 1 1 3 1 

P Onde quer que estejamos a massa nunca varia 2 2 2 3 2 

M --- 1 1 1 3 1 

P A massa continua a ser a mesma, e o peso já não graças à gravidade 3 3 3 3 3 

P Na lua a pessoa torna-se mais leve 2 2 2 3 2 

P Pois a lua é menor que a Terra então a gravidade é maior que faz com que o peso varie 1 1 1 3 1 

M A massa varia desde sítio que estamos 1 1 1 3 1 

P A massa mantém-se porque o corpo é o mesmo, não se altera a quantidade de matéria 
que tem e o peso varia porque a força com que a lua puxa o corpo para si é menor do 

que a terra para o mesmo corpo para ela 

3 3 3 3 3 

P Nós no espaço temos gravidade, andamos no ar 1 1 1 3 1 

P A lua é mais pequena do que a terra 1 1 1 3 1 

P A força na lua não é tanto como na terra e por isso que o peso varia 2 2 2 3 2 

P O corpo ao viajar não perde massa mas como a lua é mais pequena do que a terra, faz 

menos força nos corpos 
2 2 2 3 2 

P A lua tem menos massa e tem menos atracção 2 2 2 3 2 

--- Porque a pessoa fica com as mesmas coisas, não fica sem elas 1 1 1 3 1 

p A massa não varia de lugar para lugar e o peso varia 2 2 2 3 2 

P Por exemplo eu peso 50 kg na terra, se vou para a lua a massa é a mesma mas o peso 

vai ser menor porque tem menos força gravitacional 
3 3 3 3 3 

m Na lua não existe gravidade física 1 1 1 3 1 

P Nós engordamos nem emagrecemos por isso a massa fica sempre igual, o nosso peso 

varia, devido à força gravitacional 
3 3 3 3 3 
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Professor A: Questão 3 (Turma HoA+SC – Pré-teste) 
Resposta Justificação X Y Z Grau  

P Porque… vai para o espaço e fica mais leve por causa do oxigénio 1 1 1 3 1 

P A gravidade como não pesamos tanto mas a densidade é a mesma 1 1 1 3 1 

P A pessoa é a mesma, só se fizesse dieta 1 1 1 3 1 

P A pessoa fica mais pesada 1 1 1 3 1 

--- Se eu estiver na lua o meu peso mantém-se e a minha massa também 1 1 1 3 1 

P e m Na lua o nosso peso fica com gravidade 1 1 1 3 1 

P e m Na lua existe uma temperatura muito diferente na terra 1 1 1 3 1 

P e m Ficamos muito leves e porque não há atmosfera 1 1 1 3 1 

P e m O peso é muito elevado 1 1 1 3 1 

P É a massa do planeta maior é o peso do indivíduo menor é a massa do planeta menor é 

o peso 
1 

1 1 
3 1 

P e m Está a flutuar no espaço 1 1 1 3 1 

P e m A lua tem outro ambiente 1 1 1 3 1 

P e m Vão ficando mais leves 1 1 1 2 1 

P e m Ficamos mais leves 1 1 1 2 1 

P e m Fica mais leve 1 1 1 2 1 

M Quando vai alguém à lua flutua 1 1 1 2 1 

P e m A sua força gravitacional movia-se entre os planetas 1 1 1 3 1 

P Uma pessoa fica mais leve mas tem o mesmo corpo 2 2 2 3 2 

P e m É a diferença de gravidade entre a terra e lua 2 2 2 3 2 

M Tem o mesmo peso mas a massa gravítica é diferente 1 1 1 3 1 

--- Ao ir para a lua o corpo não vai diminuir o peso 1 1 1 3 1 

--- Nunca muda 1 1 1 3 1 

P A gravidade é diferente 2 2 2 3 2 

P A gravidade da lua irá fazer com que ele “perca” peso, mas a massa do seu corpo não 

vai mudar 
3 

3 3 
3 3 

P e m Tanto estamos pesados como magros quando estamos com massa e sem massa 1 1 1 3 1 

--- Ao passar da terra para a lua um corpo mantém o seu peso e a sua massa devido à 
gravidade 

1 
1 1 3 1 

--- Axo que foi o que a professora insinou 1 1 1 3 1 

Professor A: Questão 3 (Turma HoA+SC – Pós-teste) 
Resposta Justificação X Y Z Grau  

P Porque… a massa não varia de lugar para lugar e o peso varia por causa da gravidade 3 3 3 3 3 

P Na lua a gravidade é diferente da terra e então a lua não puxa o mesmo corpo com 

tanta força 
2 2 2 3 2 

P O peso tem a ver com a massa dos astros, para onde for levado, enquanto a massa não 

varia esteja onde estiver 
2 2 2 3 2 

P e m --- 1 1 1 3 1 

P A massa é sempre a mesma, mas o peso varia porque estamos em lugares diferentes 2 2 2 3 2 

P --- 1 1 1 3 1 

P Um peso é uma força e a força depende da gravidade do planeta, a massa é a matéria 

que o corpo tem por isso não varia 
3 3 3 3 3 

P Por causa da força magnética e por causa do lugar 1 1 1 3 1 

P e m Por causa da gravidade 2 2 2 3 2 

P O peso varia conforme a massa do planeta (se for um planeta de grande massa vai ter 

um maior peso se estiver num planeta de menor massa vai ter menor peso) enquanto 

que a massa não 

2 2 3 2 2 

P A massa mantém-se sempre mas o peso não, varia 2 2 2 3 2 

M O peso varia e a massa não varia 2 2 2 3 2 

P O peso varia de lugar para lugar e a massa não 2 2 2 3 2 

P Quando vamos para a lua somos mais leves e quando estamos na terra somos mais 

pesados 
2 2 2 3 2 

P e m O seu peso e a sua massa ficam mais leves 1 1 1 3 1 

P e m A lua é mais pequena que a terra logo exerce uma força menor no corpo 2 2 2 3 2 

P Se formos para um planeta onde a gravidade for menor o nosso peso baixa se formos 

para um planeta que seja com maior gravidade ficamos com mais peso 
2 2 2 3 2 

P Continua a ter a mesma massa mas o peso em Newton varia 2 2 2 3 2 

P e m A gravidade é diferente 2 2 2 3 2 

P A massa varia de lugar para lugar e o peso não varia de lugar para lugar 1 1 1 3 1 

P A massa de um corpo mantém-se e o seu peso varia devido à força gravitacional 3 3 3 3 3 

P A massa nunca varia e o peso varia 2 2 2 3 2 

P A força gravitical da lua é menor do que a da terra logo vai ter menos peso 2 2 2 3 2 

P Ninguém tira massa do nosso corpo, mas como a lua têm menor gravidade não vai 
“puxar” tanto o corpo e ele fica com menos peso 

3 3 3 3 3 

P e m Mudaram de lugar para lugar 1 1 1 3 1 

P A lua tem uma dimensão menor do que a terra por isso é que o peso varia 2 2 2 3 2 

P A atracção da lua é menor do que a terra 2 2 2 3 2 
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Professor D: Questão 2 (Turma HoA– Pré-teste) 
Resposta Justificação Cân Arm Cra Grau  

= Porque… a massa e o peso são contariadas de forças tipo o peso é tipo pesar e massa 
acho que também bem de peso 

1 1 1  1 

= Os dois pesam 1 1 1  1 

 Massa – músculo; peso – peso da força 1 1 1  1 

 Massa é a quantidade (kg) e peso é uma força (Newtons) 2 2 2  2 

 Massa é a quantidade do corpo e peso são os kg do corpo 1 1 1  1 

= Porque é a mesma coisa 1 1 1  1 

= Peso é uma forma de dizer que é pesado tem algo pesado e a massa é exactamente a 

mesma coisa mas por palavras diferentes 
1 1 1  1 

 Massa significa tudo aquilo que o corpo tem, e peso são os quilos que a massa 2 2 2  2 

= m e p é a mesma coisa, porque uma pessoa humana tem p mas se for por exemplo um 
saco de farinha já tem m e, ou seja, ao todo é a mesma coisa, porque ficamos a saber o 

p do saco de farinha 

1 1 1  1 

= A massa corresponde a um peso 1 1 1  1 

= Tem a ver com a pessoa, o volume e o peso são a mesma coisa, o volume diz-nos se 
estamos gordos ou magros e o peso quanto pesamos 

1 1 1  1 

 Massa é a capacidade 1 1 1  1 

= O peso é por exemplo: um cão que pesa 1 k e a massa é a mesma coisa 1 1 1  1 

 A massa é quanta “gordura” tem esse corpo, e peso é quanto pesa esse corpo 1 1 1  1 

= Tudo o que tiver massa tem peso e o inverso 1 1 1  1 

 Massa tem a ver com fortaleza e peso tem a ver com gordura 1 1 1  1 

 Peso é de pesar qualquer coisa é o peso e a massa é de unidade é de o que existe lá 

dentro 
1 1 1  1 

 A sua massa é os seus músculos e o peso é quanto o corpo pesa ao todo 1 1 1  1 

= É a mesma coisa 1 1 1  1 

 A massa é a força que nós temos e o peso é o que nós pesamos 1 1 1  1 

 Massa é o tamanho representado e peso é o peso de uma coisa 1 1 1  1 

= Porque massa e peso e para ter peso é preciso massa 1 1 1  1 

 A m é totalmente diferente do p por causa do seu significado de palavra e o seu 

significado físico  
1 1 1  1 

 O peso é quantos kg pesa a pessoa, já a massa é quanto poder de atracção tem uma 
pessoa (?) 

1 1 1  1 

 Porque massa é o que a Terra traz dentro dela. E o peso é o peso da Terra etc. 1 1 1  1 

= São igual massa e peso 1 1 1  1 

 A massa é um corpo e o peso é quanto pesa um corpo 1 1 1  1 

Professor D: Questão 2 (Turma HoA – Pós-teste) 
Resposta Justificação Cân Arm Cra Grau  

 Porque… o peso é vezes maior do que a massa 1 1 1  1 

 A massa é 10 vezes maior do que o peso 1 1 1  1 

 A massa é uma medida da quantidade de matéria e o peso é uma força 2 2 2  2 

 O peso é uma força e a massa é uma medida da quantidade de matéria 2 2 2  2 

 O peso é uma força e a massa é uma quantidade 2 2 2  2 

 Massa – quantidade de massa; peso -  1 1 1  1 

 O peso é sempre 10 vezes maior do que a massa 1 1 1  1 

 Massa é a quantidade de matéria e peso é a força 2 2 2  2 

 Massa é a quantidade de coisas que ingerimos e o peso não 1 1 1  1 

= O peso é 10 vezes superior à massa 1 1 1  1 

 A massa é o volume do corpo e o peso é aquilo que temos no nosso corpo 1 1 1  1 

 Massa é a matéria de um corpo e peso é a força de atracção gravitacional 3 3 3  3 

 Peso é uma força e a massa não é uma força 2 2 2  2 

 Massa é 10 vezes maior que o peso 1 1 1  1 

 Massa é massa e peso é uma força 2 2 2  2 

 Massa é um elemento e o peso é uma força 2 2 2  2 

 Massa é a quantidade de matéria e o peso não 2 2 2  2 

 --- 1 1 1  1 

 A massa é um peso, o peso é uma força 1 1 1  1 

 A massa é uma medida da quantidade de matéria e o peso é uma força 2 2 2  2 

 A massa é sempre igual em todos os lados e o peso depende da força gravítica 2 2 2  2 

 A massa é a quantidade de matéria e o peso é uma força 2 2 2  2 

 A massa é uma quantidade de matéria e o peso é uma força gravitacional 3 3 3  3 

 A massa varia de planeta para planeta, enquanto o peso mantém-se  1 1 1  1 

 O peso é 10 vezes maior do que a massa 1 1 1  1 

 Massa é uma grandeza gravitacional e o peso é uma força 1 1 1  1 

 A massa é uma quantidade de matéria e o peso é uma força 2 2 2  2 
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Professor D: Questão 2 (Turma SC – Pré-teste) 

Resposta Justificação Cân Arm Cra Grau  

 Porque… peso é o que as pessoas pesam e a massa  1 1 1  1 

 A massa e o peso não é a mesma coisa e têm significado diferente 1 1 1  1 

 Peso é uma coisa e massa é outra, peso é acumulação de peso, pois é a acumulação de 

carne entre outras coisas, e massa é falta de peso 
1 1 1  1 

 Massa serve para gordura e o peso é a medida em kg duma pessoa 1 1 1  1 

 O peso é a soma do corpo inteiro e a massa muscular é da nossa carne 1 1 1  1 

 O peso é o que por exemplo um carro tem e a massa é por exemplo o que ele ocupa 
num determinado lugar 

1 1 1  1 

 Massa é uma quantidade de alguma coisa e peso serve para nos ajudar a dizer se tem 

uma coisa muito peso ou não 
1 1 1  1 

= Massa é quantidade e peso é quantidade 1 1 1  1 

 Massa é ser forte e peso porque pesa muito 1 1 1  1 

= Mesmo que tenha física continua com peso não é o mesmo peso que tinha mas tem 

peso e massa 
1 1 1  1 

= A massa e o peso pesam o mesmo 1 1 1  1 

 Massa é a quantidade e peso é quanto o corpo peso 1 1 1  1 

 Peso é pesar e massa são às unidades 1 1 1  1 

 Massa e peso têm um significado diferente 1 1 1  1 

= Massa pesa também pesa 1 1 1  1 

= São a mesma coisa e também a haver com o peso 1 1 1  1 

= Têm as mesmas medidas de peso 1 1 1  1 

 A massa é a quantidade e o peso é quanto pesa qualquer coisa 1 1 1  1 

 Massa é o número de coisas e o peso é o peso do corpo 1 1 1  1 

 Peso é de comida de engordamos e massa é de nos alimentarmos 1 1 1  1 

 Massa e peso são diferentes porque massa é uma coisa e peso é outra 1 1 1  1 

 Não têm o mesmo significado porque, não dizem a mesma coisa 1 1 1  1 

 O peso é de pesar 1 1 1  1 

 O peso é a soma do corpo inteiro 1 1 1  1 

 

 

Professor D: Questão 2 (Turma SC – Pós-teste) 

Resposta Justificação Cân Arm Cra Grau  

 Porque… a massa é a matéria de um corpo e o peso é a força gravitacional 3 3 3  3 

 Massa é a quantidade de matéria e peso é uma força gravitacional 3 3 3  3 

 O peso é uma força gravítica e a  massa é uma matéria orgânica 2 2 2  2 

 Massa mede-se por kg e o peso pesa-se por N 1 1 1  1 

 Massa é a quantidade de matéria e peso é uma força gravítica 3 3 3  3 

 Massa é a quantidade de matéria 2 2 2  2 

 Massa é a quantidade de matéria e o peso é uma força gravitacional 3 3 3  3 

 O peso é a quantidade de massa que temos no corpo e a massa é a quantidade desse 

corpo 
1 1 1  1 

 O peso é 10 vezes maior do que a massa 1 1 1  1 

 Porque a massa é a quantidade de matéria que está no nosso corpo e o peso é uma 
força gravítica 

3 3 3  3 

 A massa é uma quantidade de substâncias e o peso é uma força gravítica 3 3 3  3 

 A massa é a quantidade de matéria existente no corpo e o peso é uma força gravítica 3 3 3  3 

 Massa é a quantidade de matéria e o peso é a força gravitacional 3 3 3  3 

 O peso é 10 vezes superior à massa 1 1 1  1 

 O peso e massa variam 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 A massa é a quantidade de matéria e o peso é uma força gravitacional 3 3 3  3 

 A massa é a quantidade de matéria e o peso é uma força gravitacional 3 3 3  3 

 O peso é uma força gravitacional e a massa é a quantidade de matéria 3 3 3  3 

 A massa é uma força gravitacional e o peso é a realidade 1 1 1  1 

 A massa é a quantidade de matéria e o peso é a força gravitacional 3 3 3  3 

 Massa é uma força gravítica e o peso varia 1 1 1  1 

 A massa é a quantidade de substância 2 2 2  2 

 O peso é uma força gravitacional e a massa uma quantidade de matéria 3 3 3  3 
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Professor D: Questão 3 (Turma HoA – Pré-teste) 
Resposta Justificação Cân Arm Cra Grau  

p Porque… o peso varia em força e a massa mantém-se que temos mais força  1 1 1  1 

P e m Estão a mover-se 1 1 1  1 

P e m É diferente a temperatura a Terra para a Lua 1 1 1  1 

p Quando o corpo é levado para a Lua a quantidade do nosso corpo diminui 1 1 1  1 

p No espaço a força da gravidade é mais fraca, e tudo que vai da Terra para fora o peso é 

diferente; mas a massa continua a ser a mesma 
2 2 2  2 

P e m É a força da gravidade, puxa para o ar e se fosse na Terra puxava para baixo 1 1 1  1 

P e m São espaços diferentes 1 1 1  1 

P e m A massa e o peso variam, por causa da temperatura, da comida, e se perdermos massa 

perdemos peso 
1 1 1  1 

P e m São levados e a intensidade é maior, por isso o que varia 1 1 1  1 

p Ficamos mais leves e a nossa massa não se altera 1 1 1  1 

- Seja na terra ou na Lua, seja onde for, o peso e a massa ficam iguais sempre. A pessoa 

não muda 
1 1 1  1 

P  Na Lua não há gravidade 1 1 1  1 

- O peso e a massa não altera nada 1 1 1  1 

- No espaço a força da gravidade consegue levantar qualquer coisa sem alterar o seu 

peso 
1 1 1  1 

p Nós ficamos com a mesma m o que varia é o varia é o p porque lá na Lua não há força 

de gravidade 
2 2 2  2 

P e m Existe uma força 1 1 1  1 

P e m Sai da terra e o peso muda porque muda de ambiente e a massa é a mesma coisa 1 1 1  1 

P e m O seu peso e massa é sempre o mesmo ou pode variar 1 1 1  1 

P e m Na terra há força gravitacional e na Lua a força gravitacional desce 2 2 2  2 

P e m Ficamos mais leves, conforme subimos 1 1 1  1 

p A Lua não tem força de gravidade e a massa mantém-se porque não muda de tamanho 2 2 2  2 

- Porque a massa e o peso mantêm-se, mas a Lua não tem gravidade por isso não cai 1 1 1  1 

P e m Se vão ser levados para a Lua o seu peso e a sua massa vão diminuir por causa que vão 

ser levados para um sítio onde não há muita existência de vida 
1 1 1  1 

m Na Terra há atmosfera e gravidade que faz a massa da pessoa ser diferente da da Lua, 
pois na Lua não há atmosfera nem gravidade 

1 1 1  1 

p Porque o peso que a Terra tem é levado para a Lua. Depois deixa de o peso de volta 1 1 1  1 

p O peso fica mais pesado e a massa mantêm, se fosse para a Lua o seu peso varia muito 

e fica mais pesado a massa fica igual 
2 2 2  2 

p A massa (corpo) mantém-se mas o peso varia porque não há gravidade 2 2 2  2 

Professor D: Questão 3 (Turma HoA – Pós-teste) 
Resposta Justificação X Y Z Grau  

--- Porque… ---  1 1 1  1 

p A massa para onde vai nunca varia e o peso varia 2 2 2  2 

p O peso é 10 vezes maior do que a massa 1 1 1  1 

p Quanto mais distância têm da terra menor é o peso 1 1 1  1 

m Quando o planeta for maior a força gravítica é maior, se o planeta for menor a força 
gravítica também é menor 

1 2 1  1 

p O peso varia seja onde for 1 1 1  1 

m É na terra que está o centro 1 1 1  1 

p Varia devido à força gravítica da Lua. Como a Lua é mais pequena que a Terra o peso do 
corpo varia 

2 2 2  2 

p O peso é maior do que a massa 10 vezes 1 1 1  1 

p A força gravitacional é diferente 2 2 2  2 

p Na Lua é maior a força gravítica 1 1 1  1 

p --- 1 1 1  1 

p Se tivermos 20 kg numa mala e levarmos para a Lua o peso não mantém-se mas a massa 
sim 

2 2 2  2 

- --- 1 1 1  1 

p Só varia a força gravitacional ou seja varia o peso 2 2 2  2 

p A massa esteja onde estiver pesa o mesmo, já o peso varia com a massa do corpo 1 1 1  1 

- Um corpo é levado da terra para a Lua e o peso mantém-se e a massa também 1 1 1  1 

P e m --- 1 1 1  1 

p Porque nos planetas o peso varia conforme o planeta 2 2 2  2 

p A massa é uma medida de quantidade de matéria e a Terra também tem matéria 1 1 1  1 

p A massa é sempre igual em qualquer lado e só o peso é que varia 2 2 2  2 

p A Lua tem menos massa logo tem menos força da gravidade e o peso varia 2 2 2  2 

P e m A massa tem de variar porque é uma quantidade de matéria e o peso é uma força 1 1 1  1 

m A massa da Lua é menor do que a Terra mas o peso mantém-se igual 1 1 1  1 

p --- 1 1 1  1 

m O seu peso fica igual só a massa varia porque vai para a Lua 1 1 1  1 

p Na Lua há menos força gravitacional 2 2 2  2 
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Professor D: Questão 3 (Turma SC – Pré-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

P e m  Porque… na Lua não há orbita 1 1 1  1 

P e m Na Lua há peso gravitacional 1 1 1  1 

P e m Pois nós quando lá chegamos não há gravidade 1 1 1  1 

P É o que me mostra no libro 1 1 1  1 

P e m Quando saímos da órbita terrestre, vem uma força que se chama força da gravidade 1 1 1  1 

- Não variam porque cá e lá temos o mesmo peso 1 1 1  1 

P e m A gravidade da Terra é totalmente diferente da Lua 2 2 2  2 

P  A massa não muda e o peso muda 2 2 2  2 

P O peso vai diminuindo 1 2 1  1 

P No espaço parecemos mais leves do que o que somos na terra 1 1 1  1 

P e m Na Lua ficamos mais leves 1 1 1  1 

p O corpo quando chega à Lua não aumenta em questão de massa, e o peso diminui porque a 

Lua é mais pequena que a Terra 
2 2 2  2 

p O peso varia porque é mais leve e a massa mantém-se 2 2 2  2 

P e m A gravidade é diferente 2 2 2  2 

P e m Porque quando entram na terra ela desfaz-se 1 1 1  1 

p Não existe atmosfera 1 1 1  1 

p É por causa da atmosfera 1 1 1  1 

P e m No espaço não há gravidade 1 1 1  1 

p O peso fica menor e a massa continua a ser sempre a mesma 2 2 2  2 

m Com o próprio ar da Lua conseguenos leva-nos tipo pesa pelo ar mas a massa fica 1 1 1  1 

m O peso vai-se manter e a sua massa vai variar 1 1 1  1 

P e m Quando se vai à Lua entra-se em gravidade no espaço 1 1 1  1 

p A gravidade é alta 1 1 1  1 

P e m Quem sair da órbita a força varia por causa da gravidade 1 1 1  1 

 

 

 

Professor D: Questão 3 (Turma SC – Pós-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

p Porque… a Lua tem menos massa por isso o peso varia e a massa não 2 2 2  2 

p O peso é 10 vezes maior do que a massa 1 1 1  1 

P e m Vão variando porque é uma diferença muito grande pois o peso e a massa não continuam 

iguais 
1 1 1  1 

m --- 1 1 1  1 

p A força gravitacional é mais elevada 1 1 1  1 

p Se o corpo for levado para a Lua o peso varia porque é uma força e a massa é quanto pesa 

em kg 
2 2 2  2 

P e m A Lua tem mais força gravitacional do que a Terra por isso o peso vai ser maior e a massa 

também 
1 1 1  1 

p Na Lua tem menor força gravitacional 2 2 2  2 

p Quando um corpo é levado da terra para a Lua o seu peso varia 1 1 1  1 

p O peso é uma força gravítica e onde esta muda 1 2 1  1 

p --- 1 1 1  1 

p Porque na Lua existe menos gravidade por isso o peso sendo uma força gravítica é menor e 

a massa esteja onde estiver não se muda 
3 3 3  3 

p A massa mantém-se e o peso não por causa dos sítios onde a massa está 2 2 2  2 

p Na Lua há menos gravidade do que na Terra 2 2 2  2 

p Por causa da força gravítica 2 2 2  2 

p --- 1 1 1  1 

p A massa nunca se pode alterar 2 2 2  2 

p O corpo continua com a mesma matéria mas a força gravitacional altera-se 3 3 3  3 

p Como o peso é uma força gravitacional e a massa é a quantidade de matéria, a Lua é mais 
pequena que a Terra logo faz menos força gravitacional 

3 3 3  3 

m É com a gravidade 1 1 1  1 

p O peso vai variar mas a massa não varia por exemplo quando se dá um passo na Lua o 

homem salta 
2 2 2  2 

m No espaço há força gravitacional 1 1 1  1 

p --- 1 1 1  1 

p O peso desce e a massa aumenta 1 1 1  1 
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Professor E: Questão 2 (Turma HoA – Pré-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 Porque… o peso pesa a massa e leve 1 1 1  1 

 A massa é como se fosse substâncias que um corpo tem e o peso é volume 1 1 1  1 

 A massa é algo que pesa e o peso é algo que pesa 1 1 1  1 

 São coisas diferentes 1 1 1  1 

 Massa é a constituição do corpo e o peso é aquilo que pesa o corpo 2 2 2  2 

 Massa e o peso são diferentes coisas 1 1 1  1 

 São coisas diferentes, e que se pode fazer várias coisas com a massa e o peso serve para 
pesar várias coisas 

1 1 1  1 

 Não tem o mesmo significado 1 1 1  1 

 A massa é teve e o peso é pesado 1 1 1  1 

  É diferente 1 1 1  1 

 Massa é contiada e o peso é a o peso 1 1 1  1 

= A massa e o físico é o mesmo corpo 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 A massa tem muito peso 1 1 1  1 

 Por exemplo uma lata tem peso mas não tem massa, mas um ser vivo tem peso e massa 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

= O peso é aquilo que o corpo pesa e a massa também é aquilo que o corpo pesa 1 1 1  1 

 

 

 

Professor E: Questão 2 (Turma HoA – Pós-teste) 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 Porque… um corpo ao ir para o espaço a massa do corpo não varia mas o peso do corpo 

varia 
2 2 2  2 

 Massa representa-se em kg e o peso representa-se por N (newtons) 1 1 1  1 

 Massa é a quantidade de matéria que constitui esse corpo e o peso é uma força de atracção 
gravítica de um planeta ao seu corpo 

3 3 3  3 

 A massa é a quantidade do corpo e o peso é a força gravítica 3 3 3  3 

 Massa é a matéria que constitui o corpo e o peso é a força de atracção gravítica que um 

planeta exerce num corpo 
3 3 3  3 

 --- 1 1 1  1 

 A massa quanto maior, for a massa dos corpos maior é a intensidade da força gravítica e o 

peso quanto menor for o peso maior é a intensidade da força gravítica 
1 1 1  1 

 A massa e o peso são diferentes 1 1 1  1 

 A massa é sempre a mesma e o peso muda 1 1 1  1 

 A massa tem peso e o peso 1 1 1  1 

 A massa e o peso são diferentes porque a massa e o corpo e o peso e a atracção física 1 1 1  1 

 A massa de um corpo é a quantidade de matéria que o consiste, e o peso é a intensidade da 

atracção gravítica que um planeta exerce sobre esse corpo 
3 3 3  3 

 Quanto maior for a massa dos corpos maior é a intensidade da força gravítica e o peso 
quanto menor for maior é a intensidade gravítica 

1 1 1  1 

 A massa não varia, mas já o peso varia 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 Massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo e o peso é a intensidade da força 
gravítica que um planeta exerce sobre esse corpo 

3 3 3  3 

 A massa e o peso são diferentes 1 1 1  1 

 Não têm o mesmo significado 1 1 1  1 

 O peso é a força gravítica e a massa é a materia 3 3 3  3 
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Professor E: Questão 2 (Turma SC – Pré-teste) 

 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 Porque… --- 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

= --- 1 1 1  1 

 A massa é o nosso corpo e peso é o que nós pesamos 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

= --- 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 Peso é o que o objecto ou pessoa têm e a massa é o volume do objecto ou pessoa 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 Um é peso e outro é massa e são duas coisas diferentes 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

--- --- 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 Cada uma tem um significado 1 1 1  1 

 Massa não é a massa de comer é uma massa ipasial 1 1 1  1 

 Diferente 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

= Massa é o mesmo que peso e peso é a mesma coisa que massa 1 1 1  1 

= Significam a mesma coisa 1 1 1  1 

 

 

 

 

Professor E: Questão 2 (Turma SC – Pós-teste) 

 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 Porque… a massa é massa do nosso corpo o peso é a força que o nosso corpo exerce 1 1 1  1 

 A massa não varia e o peso varia 1 1 1  1 

 A massa mede-se com a balança e o peso mede-se com o newton 1 1 1  1 

 A massa é invariável e o peso é variável 1 1 1  1 

 A massa é uma grandeza escalar e o peso é uma grandeza vectorial 2 2 2  2 

 Porque a massa é: a massa do nosso corpo o peso é a força do nosso corpo 1 1 1  1 

 O peso é uma grandeza vectorial e mede-se com o dinamómetro e a massa é uma grandeza 
escalar e mede-se com uma balança 

2 2 2  2 

 A massa é medida com uma balança e o peso com um dinamómetro 2 2 2  2 

 O peso é uma força gravítica e a massa é a quantidade de matéria que esse corpo tem 3 3 3  3 

 A massa mede-se com uma balança e o peso com o dinamómetro, a massa é em kg e o peso 

em Newton, a massa é uma grandeza escalar e o peso vectorial e a massa é invariável e o 
peso varia 

2 2 2  2 

 O peso é uma grandeza vectorial porque tem diferente significado físico 2 2 2  2 

 A massa mede-se com uma balança e o peso com um diamometro 2 2 2  2 

 --- 1 1 1  1 

 À diferenças no significado físico porque a massa pesa-se em gramas e o peso com 
dinamómetro, a massa é invariável e o peso varia 

2 2 2  2 

 Massa é o peso e o peso é a força 1 1 1  1 

 A massa é o que o corpo ocupa e o peso é o que o corpo pesa 1 1 1  1 

 A massa mede-se com a balança e o peso com o dinamómetro 2 2 2  2 

 A massa tem kg e o peso tem netwon 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 

 --- 1 1 1  1 
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Professor E: Questão 3 (Turma HoA – Pré-teste) 

 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

m e P Porque… a força da gravidade é diferente 2 2 2  2 

P Há corpos totalmente diferentes dos outros 1 1 1  1 

m e P Na terra existe vida e na lua não há vida 1 1 1  1 

--- --- 1 1 1  1 

--- Se esse corpo tem uma certa massa na terra, na lua mantêm-se como o peso (mantêm-se) 1 1 1  1 

m e P Na lua não há gravidade 1 1 1  1 

m e P Quando um corpo é levado da terra para a lua o seu peso e a sua massa variam, conforme o 
corpo é levado 

1 1 1  1 

m e P São sítios diferentes 1 1 1  1 

--- Só se move 1 1 1  1 

P No espaço não há gravidade 1 1 1  1 

m e P Quando vai para a lua o seu peso diminui 1 1 1  1 

P --- 1 1 1  1 

m  --- 1 1 1  1 

--- --- 1 1 1  1 

m e P --- 1 1 1  1 

P Na gravidade, como flutuamos, não temos peso 1 1 1  1 

m --- 1 1 1  1 

P --- 1 1 1  1 

--- Na terra o corpo tem gravidade e na lua não tem gravidade, logo o peso e a massa mantêm-

se 
1 1 1  1 

 

 

 

 

Professor E: Questão 3 (Turma HoA – Pós-teste) 

 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

 P Porque… o peso varia graças à força gravitacional e a massa mantém-se por se massa 

varia-se o corpo tinha de fragmentar-se (perder pedassos do seu corpo) 
3 3 3  3 

P O peso e a massa de um corpo é sempre igual 1 1 1  1 

P A terra tem força gravítica e a lua não 1 1 1  1 

P --- 1 1 1  1 

P O peso varia e a massa não varia 1 1 1  1 

P --- 1 1 1  1 

P O peso varia conforme é levado da terra para a lua e a massa não varia 2 2 2  2 

m e P Da terra para a lua é uma grande diferença 1 1 1  1 

P É a massa 1 1 1  1 

P --- 1 1 1  1 

P O peso altera-se mas a massa não varia porque não perdeu alguma parte do corpo 2 2 2  2 

P A massa não varia e o peso varia na altitude na latitude e na massa do planeta 2 2 2  2 

P O peso varia e a massa mantém-se sempre a mesma 2 2 2  2 

P A massa não varia 2 2 2  2 

m --- 1 1 1  1 

P O peso depende da intensidade da força gravítica do planeta, por isso, varia e a massa é a 

quantidade de matéria que constitui um corpo 
3 3 3  3 

m Da terra para a lua vai ser o mesmo 1 1 1  1 

P A massa não varia 1 1 1  1 

P  O peso varia em altitude e latitude 1 1 1  1 
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Professor E: Questão 3 (Turma SC – Pré-teste) 

 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

m e P Porque… --- 1 1 1  1 

m e P --- 1 1 1  1 

m e P --- 1 1 1  1 

m e P Com a força gravítica como na lua é pouca nós ficamos mais leves 2 2 2  2 

m e P --- 1 1 1  1 

m  --- 1 1 1  1 

m e P --- 1 1 1  1 

m  O peso é o mesmo mas a massa varia por causa da gravidade 1 1 1  1 

m  O peso é o mesmo e a força gravítica varia 1 1 1  1 

m e P A gravidade muda 2 2 2  2 

m e P A gravidade muda 2 2 2  2 

P Vão para a lua o peso mantêm-se e a massa não se mantém porque não há gravidade 1 1 1  1 

P Por causa da gravidade 2 2 2  2 

P --- 1 1 1  1 

P --- 1 1 1  1 

P No espaço a força da gravidade 1 1 1  1 

P --- 1 1 1  1 

m e P São diferentes 1 1 1  1 

P O peso e a massa não mudam porque não têm como mudar 1 1 1  1 

P O peso diminui mas a massa fica igual 1 1 1  1 

 

 

 

 

Professor E: Questão 3 (Turma SC – Pós-teste) 

 

Resposta Justificação X Y Z Grau  

P Porque… na lua não há gravidade 1 1 1  1 

P A massa não varia 1 1 1  1 

P O peso é variável e a massa é invariável 2 2 2  2 

P Quanto menor é o corpo menor é o peso e a sua massa não varia 2 2 2  2 

P A gravidade da lua é menor e a massa é variável 2 2 2  2 

P Na lua não há gravidade 1 1 1  1 

P O peso varia porque a força gravítica da lua é menor do que a da terra e a massa não 
porque a massa não varia 

3 3 3  3 

P A massa é invariável e o peso é variável, logo quando mudam de planeta o seu peso varia 2 2 2  2 

P A massa não varia 1 1 1  1 

P O peso varia e a massa é invariável 2 2 2  2 

P O peso varia porque a forca gravítica da lua e o seu peso varia e a sua massa mantém-se 2 2 2  2 

P A massa é invariável e o peso é variável 2 2 2  2 

P A massa é invariável e o peso varia 2 2 2  2 

P O peso varia e a massa é invariável 2 2 2  2 

P Quanto maior é a massa dos corpos maior é a intensidade da força gravítica 2 2 2  2 

m e P A gravidade na lua é muita 1 1 1  1 

P O peso é variável e a massa não é variável e depende da força gravítica 2 2 2  2 

m e P O peso é variável e a massa é invariável 2 2 2  2 

m e P O peso e a massa são sempre diferentes quando são levados para outro planeta 1 1 1  1 

P A massa é variável e o peso invariável 1 1 1  1 

 


