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ANEXO S 

Transcrição das entrevistas 



Entrevista 1 – Mariana 1 

  2 

Investigadora: Como sabe, estou a realizar um estudo sobre a utilização das novas 3 

tecnologias no Ensino Superior, cujo objectivo é analisar como se realizam as 4 

aprendizagens que são avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto 5 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 6 

Para tal, necessito da sua colaboração, para esta e para mais duas entrevista, de forma a 7 

conhecer a forma como reage à utilização de um ambiente virtual, qual a sua opinião 8 

sobre este tipo de contexto de aprendizagem, de que forma aprende e o que aprende 9 

exactamente. 10 

Nesta 1ª entrevista, pretendemos especificamente recolher informação relativa à sua 11 

utilização do computador e da Internet, às suas estratégias de estudo habituais e a sua 12 

opinião acerca de algumas questões relacionadas com a avaliação. 13 

Os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade e o 14 

anonimato. 15 

Gostaria ainda de realçar que as respostas em nada influenciarão o seu percurso 16 

académico, pelo que agradecia que respondesse de forma sincera às questões que lhe 17 

forem colocadas. 18 

 19 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara sobre este trabalho ou sobre 20 

a entrevista? 21 

Há alguma questão que queira colocar? 22 

 23 

Entrevistado: Não 24 

 25 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 26 



transcrição para análise e que tome algumas notas? 27 

 28 

Entrevistado: Sim 29 

 30 

Investigadora: Agradeço desde já a sua participação, sem a qual a realização do estudo 31 

não seria possível. 32 

 33 

Investigadora: Vamos começar com algumas questões relativas à sua utilização do 34 

computador e da Internet. Costuma utilizar o computador e a Internet?  35 

 36 

Entrevistado: Sim, com alguma frequência. 37 

 38 

Investigadora: Pode ser mais precisa? 39 

 40 

Entrevistado: É assim, em casa tenho Internet... quando não 'tou aqui em Setúbal, todos 41 

os dias costumo ir à Internet, e depois quando estou aqui, não tenho computador cá, 42 

tenho... só posso recorrer aos da escola, mas também... vou todos os dias mais ou 43 

menos. 44 

 45 

Investigadora: Qual é a principal dificuldade ou dificuldades que enfrenta para ter acesso 46 

ao computador e à Internet? 47 

 48 

Entrevistado: quando estou cá... por exemplo quando a sala (i. e. sala de computadores) 49 

está cheia ou quando à algum problema com os computadores e eu também não sou... às 50 

vezes os computadores têm alguns problemas...não sei... surgem assim... umas coisas 51 

estranhas e então... nunca dominei muito bem, tentei ir sempre acompanhando, tentar 52 



sempre estar... saber o máximo, mas ás vezes surgem algumas complicações. 53 

 54 

Investigadora: E quando está em casa, tem alguma dificuldade em aceder ao 55 

computador ou à Internet? 56 

 57 

Entrevistado: Depende. Eu agora queria fazer uma ligação, estabelecer uma ligação 58 

nova, porque eu ainda nem sequer tenho ADSL, é mesmo da antiga (i.e. analógica) e 59 

queria... queria fazer uma nova ligação porque aquela causa alguns problemas. E então 60 

agora vamos ver se conseguimos mudar. 61 

 62 

Investigadora: Mas que tipo de problemas experiência? 63 

 64 

Entrevistado: Os problemas são mais a nível de velocidade e cai muitas vezes. 65 

 66 

Investigadora: Para que finalidades é que geralmente utiliza o computador? 67 

 68 

Entrevistado: o computador...Para escrever textos, word, jogos...pouco, depois música, 69 

muita música, ver fotos... 70 

 71 

Investigadora: E a Internet? 72 

 73 

Entrevistado: Tirar coisas da escola, mas também... gosto de procurar informação 74 

variada, desporto por exemplo, música, cinema... informar-me. E depois também outros 75 

conhecimentos, às vezes... sei lá... coisas que me interesse e suscitem curiosidade. 76 

 77 

Investigadora: Falou na consulta da página da escola e costuma fazer outro tipo de 78 



actividades que se relacionam com a sua actividade académica? 79 

 80 

Entrevistado: Sim, sim, procurar mais informação... às vezes, sei lá, falamos de qualquer 81 

coisa numa aula e, tenho interesse e procuro e vou pesquisando, á medida que surge, 82 

lembro-me... olha então vou ver um bocadinho mais sobre isto, é um bocadinho assim, 83 

não por obrigação, mas porque sinto curiosidade em ver qualquer na área que despertou 84 

interesse. 85 

 86 

Investigadora: Já teve contacto com ambientes virtuais de aprendizagem, como Campus 87 

Virtual? 88 

 89 

Entrevistado: Não, tudo isto me suou um bocadinho a estranho, por isso acho que nunca 90 

tinha contactado com nada do género. 91 

 92 

Investigadora: Nunca tinha feito nenhum curso ou formação on-line? 93 

 94 

Entrevistado: Não 95 

 96 

Investigadora: Apesar de nunca ter contactado com nenhum, qual é a sua opinião acerca 97 

deste tipo de ambientes para formação? 98 

 99 

Entrevistado: Parece-me bastante interessante. É assim, é tudo um bocado novo e... 100 

quando começaram a falar, quando a professora falou pela 1ª vez achei assim… assim 101 

um bocado estranho, mas... acho que, agora que começo a conhecer e que... começo a 102 

perceber melhor, acho bastante interessante, uma... uma forma muito... agradável e 103 

diferente, mas que possibilita aprendizagens bastante boas e a aceder a conteúdos de 104 



uma forma diferente, organizada e estruturada, que me parece bastante boa. 105 

 106 

Investigadora: Como é que se sente face à participação no Campus virtual na disciplina 107 

de Investigação I? 108 

 109 

Entrevistado:... Eu sinceramente prefiro o contacto pessoal, gosto muito de trabalhar 110 

com pessoas, com papeis, com coisas palpáveis e, então quando me falam assim de 111 

novas tecnologias, assim... a minha primeira reacção é... hummmm, se calhar vai dar mau 112 

resultado. Tenho assim sempre algum receio, estou sempre um bocadinho de pé atrás. É 113 

sempre assim, sempre que aparece alguma coisa nova... mas agora com o tempo penso 114 

que me vou adaptar e acho que vai correr bem. 115 

Mas... acho que.... estou curiosa... ao mesmo tempo estou com vontade de participar. 116 

 117 

Investigadora: E porque é que acha que essa vontade de participar? 118 

 119 

Entrevistado: Não sei, porque... porque é diferente. Para além do facto da disciplina 120 

abordar conteúdos bastante diferentes daqueles que nós estamos habituados desde que 121 

entramos na faculdade, não é... não sei... é um fórum... solicitar as nossas opiniões, que 122 

se calhar são diferentes da dos outros, mas esse não é o problema, sei lá é uma 123 

partilha... 124 

 125 

Investigadora: Sentia-se céptica com medo? 126 

 127 

Entrevistado: É sim, por ai, por ai, um bocadinho. 128 

 129 

Investigadora: E motivada? 130 



 131 

Entrevistado:... Sim, sim, sim. 132 

 133 

Investigadora: acha que terá facilidade ou dificuldade em adaptar-se ao Campus? 134 

 135 

Entrevistado: Até agora, não senti assim... dificuldades. Até pronto, temos também.... 136 

todas aquelas folhas que explicam como é o funcionamento, mas até agora nem precisei 137 

de recorrer a elas, porque consegui fazer tudo sem problemas. 138 

 139 

Investigadora: que factores poderão aumentar ou diminuir a sua motivação para 140 

participar no Campus? 141 

 142 

Entrevistado: Sei lá... acho que há vários passos a explorar não é?... Tipo, os 143 

documentos das aulas, tem o chat, tem uma série de coisas... eu não sei... 'tou sempre 144 

com vontade de descobri, de descobrir mais... acho que por enquanto estou motivada 145 

para o fazer, porque tem que ter sempre coisas novas, está actualizado... sei que me vai 146 

ser importante para a disciplina, mas ao mesmo tempo não é só por isso, é porque... não 147 

sei... é uma forma nova de abordar... 148 

 149 

Investigadora: O ser novo é para si um factor motivante? 150 

 151 

Entrevistado: Sim, sim, sem dúvida! 152 

 153 

Investigadora: Acha que me consegue exemplificar uma situação que poderia influenciar 154 

negativamente a sua participação? 155 

 156 



Entrevistado: Não sei se aquilo começasse a bloquear tudo, ou... não conseguisse 157 

aceder a qualquer coisa, ou então...não sei. 158 

 159 

Investigadora: O funcionamento do Campus? 160 

 161 

Entrevistado: Sim, mais em termos de funcionamento. 162 

 163 

Investigadora: Quais são as suas expectativas face à utilização do Campus virtual? O 164 

que é que espera deste tipo de ambiente? 165 

 166 

Entrevistado: Continuo à espera, sei lá... que continuem a aparecer coisas novas, tal 167 

como até agora têm aparecido, que... tenha a possibilidade de explorar e de conseguir 168 

perceber bem, porque... se aquilo foi criado, deve ter sido a pensar que seria o melhor 169 

para nós e uma, uma forma... boa de... expor os conteúdos, de... pronto, de também exigir 170 

a nossa participação, fazer mais com que seja... uma aprendizagem mais... mais 171 

conjunta, mais, não só do lado... uma construção mais activa de conhecimento e isso 172 

parece-me bem. Estou à espera... estou um bocado também à espera, não é uma espera 173 

passiva, mas... estou à espera de poder participar. 174 

 175 

Investigadora: Relativamente às suas estratégias de estudo habituais, quais são? Ou 176 

seja, como é que costuma estudar? 177 

 178 

Entrevistado: Todos os dias, para as frequências...? 179 

 180 

Investigadora: Não. Habitualmente, por exemplo no contexto de uma disciplina, como é 181 

que costuma estudar? 182 



 183 

Entrevistado: Pronto, é assim... geralmente durante as aulas tiro apontamentos, então o 184 

que eu faço normalmente... supostamente todos os dias é passar as aulas, porque isso 185 

também possibilita que dê para rever o que foi dado. Esse é o primeiro passo. Depois eu 186 

traço sempre objectivos que é sempre tentar manter a matéria das diferentes cadeiras em 187 

dia, mas às vezes vou-me perdendo um bocado pelo caminho, à medida que começam a 188 

surgir mais trabalhos numa determinada cadeira, vou-me aplicando mais a essa e então 189 

as outras vão ficando assim um bocadinho mais para trás. Pronto, mas... chega-se depois 190 

à véspera das frequências e é sempre aquele stress e nessa altura que... apesar de tudo, 191 

o estudo vai rendendo mais e... me vou preparando com mais intensidade. 192 

 193 

Investigadora: Pelo que percebi, apesar de fazer um acompanhamento relativamente 194 

regular, costuma estudar mais em cima das frequências, não é? 195 

 196 

Entrevistado: Sim. 197 

 198 

Investigadora: E nessas fases alturas o que é que geralmente faz? 199 

 200 

Entrevistado: Depende muito das disciplinas, não é? Mas... é mesmo pegar na matéria e 201 

tentar... Tentar ler tudo e... sei lá... durante os tempos que antecedem... pronto, antes das 202 

frequências... eu tento... interessam-me sempre mais por determinadas áreas e deixo 203 

sempre outras mais para o lado, não é? E então essas áreas, se me motivam, tudo bem, 204 

eu vou estudando sem problemas, dá-me um certo gozo, até uma certa realização e tudo 205 

bem. As outras se eu não vou gostando tanto, vou deixando assim um bocadinho mais 206 

para trás e de pois quando chega à altura ", não gosto disto, mas agora o problema é 207 

esse, como é que vou conseguir... saber isto tudo em tão pouco tempo". Faço assim 208 



essas questões, mas até agora tenho conseguido mais ou menos. 209 

 210 

Investigadora: Por exemplo, para uma disciplina teórica, acha que me consegue 211 

descrever quais são os passos que toma para estudar? 212 

 213 

Entrevistado: Eu... tenho um estudo assim um bocado... não sei se é estranho, mas... eu 214 

basicamente leio, quando é assim coisas teóricas é ler, ler, ler e pensar... 215 

 216 

Investigadora: E o que faz com a leitura? 217 

 218 

Entrevistado:... É estranho... eu 'tou a ler, depois... paro assim um bocadinho... as 219 

pessoas quando olham para mim quando eu 'tou a estudar devem pensar que eu sou um 220 

bocado estranha... ponho-me a pensar naquilo que estive a ler que é para conseguir... 221 

que o conhecimento fique cá dentro. Pronto, mas não pode ser só ler, se não ele não fica. 222 

Tem de ser ler e pensar um bocadinho. é mais ou menos assim. 223 

 224 

Investigadora: Mas, mais para memorizar aquilo que está escrito? 225 

 226 

Entrevistado: Para pensar... não quer dizer que seja mesmo para fixar exactamente 227 

aquilo que está lá, mas para relacionar com outros conhecimentos, p'ra pensar um 228 

bocadinho, para compreender aquilo que está, integrar e também relacionar com outras 229 

aprendizagens. 230 

 231 

Investigadora: Mas se as questões forem mais ou menos fechadas, este facto faz alterar 232 

a forma como estuda? 233 

 234 



Entrevistado: Não, não altera muito. Se pensar num teste de escolha múltipla ou num 235 

teste que sei que vou ter de dar respostas mais abertas mais longas, acabo por não 236 

alterar muito. Se calhar, se for muita matéria, por exemplo, e se for de escolha múltipla, se 237 

calhar não vou entrar tantos nos pormenores, mas... o estudo acaba por ser feito da 238 

mesma forma. Acabo por não variar muito. Não. 239 

 240 

Investigadora: E numa disciplina mais prática? 241 

 242 

Entrevistado: Pois, nas práticas...foi assim um bocado complicado. Porque o estudo tem 243 

de ser completamente diferente e... tem de ser muito... é muito mais... pelo menos devia 244 

ser muito mais... com mais frequência, todos os dias, todas as semanas, ir 245 

acompanhando. Porque chegar... tal como acabou por acontecer algumas vezes, chegar 246 

as vésperas de frequências práticas e não ter estudado quase nada é, é muito 247 

complicado. Porque não é de um momento para o outro que conseguimos integrar tanta 248 

coisa, e depois são muitos pormenores e pronto... para além disso tudo... é muito difícil. 249 

por isso é que... é importantíssimo manter a matéria em dia e treinar muito, acima de 250 

tudo, treinar, treinar, treinar. Eu gosto de pensar, lá está... gosto de pensar sobre aquilo 251 

que aprendo, só que quando é matérias práticas, posso pensar muito, mas se não 252 

executar não vai resultar. 253 

 254 

Investigadora: Portanto a forma como estuda também tem a ver com o tipo de 255 

avaliação? 256 

 257 

Entrevistado: Sim, Sim, claro. Esse estudo é feito em função da... também da avaliação, 258 

sim. 259 

 260 



Investigadora: E estuda preferencialmente sozinha ou em grupo. 261 

 262 

Entrevistado: É assim... quando estava no secundário, estudava 98% das vezes sozinha, 263 

pronto. Desde que vim para a faculdade já... já é um bocadinho diferente, apesar de 264 

privilegiar sempre o estudo sozinho, porque acho que rende mais... embora para as 265 

práticas já ser o oposto, pronto. Penso que é... é muito mais... acho que... exige mesmo 266 

que se trabalhe em grupo, não é? E ai tentei ir estudando em grupo. 267 

 268 

Investigadora: Na sua opinião o que é a avaliação? 269 

 270 

Entrevistado: A avaliação... é assim... é uma forma de... testar... supostamente testar 271 

aquilo que são os nossos conhecimentos acerca de um determinado assunto. Se bem 272 

que nem sempre é justa e realmente traduz realmente aquilo que nós sabemos. É um 273 

bocado o que eu penso. 274 

 275 

Investigadora: Para testar? 276 

 277 

Entrevistado: Sim. 278 

 279 

Investigadora: Quem é que testa? Tem de ser sempre... na sua opinião é sempre feita 280 

pelo professor? 281 

 282 

Entrevistado: Não, não, não. Eu penso que... eu pelo menos faço uma avaliação 283 

constante, 'tou sempre a avaliar o meu desempenho e... se estou contente com o que 284 

estou a fazer ou não e se estou a sentir que... a obter resultados. E quando falo em 285 

resultados não é... não é a questão da nota necessariamente, é... se estou a aprende 286 



aquilo que vai ser importante para depois quando for trabalhar, não é? E por isso, acho 287 

que... a avaliação não é só da parte dos professores, mas... também a auto avaliação é 288 

extremamente importantes. Só que quando nós pensamos em avaliação... em 289 

frequências, não é? Nesse momento... eu raramente utilizo para fazer uma avaliação do 290 

meu desempenho. Porque nesse momento eu já sei mais ou menos como é que estou. 291 

Nesse momento, penso que é só mesmo para os professores avaliarem, porque... e... se 292 

calhar acaba por não traduzir muitas vezes aquilo que realmente nós sabemos, porque 293 

depois vem o stress, vem as outras coisas acumuladas, não é? Por trás. E então, se 294 

calhar aquela acaba por não ser a melhor altura, aquela que... realmente vai contar... que 295 

vai valer, mas acho que a avaliação não é só por parte dos professores. 296 

 297 

Investigadora: Considera que aprende quando é avaliada? 298 

 299 

Entrevistado:... Custa-me um bocado dizer que sim, mas... depois... à posteriori se eu 300 

pensar sobre isso, se calhar, das avaliações que eu fiz... algumas delas, posso dizer 301 

claramente que aprendi com elas. Mas pensar nisso antes... pensar que antes de uma 302 

avaliação, se me disserem "pensa que vai ser bom, vai servir para... sei lá... para 303 

aprender"... acho que não vou acreditar nisso, porque o stress vai ser tanto que... que não 304 

vai dar para pensar dessa forma. 305 

 306 

Investigadora: Consegue dar-me algum exemplo de uma avaliação em que tenha 307 

sentido que aprendeu no momento da avaliação? 308 

 309 

Entrevistado: Sim, sim. Lembro-me claramente de uma avaliação prática, que por acaso, 310 

foi de disfunção (i.e. Fisioterapia e disfunção do movimento), que por causa de um... 311 

pormenor, basicamente foi um pormenor... só que... naquele momento achei que... aquilo 312 



não... se eu voltasse a repetir aquilo numa situação de estágio, de trabalho, não voltaria... 313 

não aconteceria e já saberia como agir. Foi uma situação bastante particular, mas 314 

que...de vez em quando... no outro dia estava a pensar nisso e lembrei-me daquela 315 

situação e achei que... que foi importante aquilo ter acontecido e foi uma situação de 316 

aprendizagem e uma situação de avaliação. 317 

 318 

Investigadora: Nessa situação, a aprendizagem que realizou foi por ter recebido 319 

feedback externo ou foi pela sua própria autoavaliação? 320 

 321 

Entrevistado: Foi, foi pelo feedback e depois... por... pensar sobre aquele feedback. 322 

Acho... acho que. Foi um bocadinho as duas coisas. 323 

 324 

Investigadora: E quando recebe feedback acerca da avaliação, como é que geralmente 325 

utiliza esse feedback? 326 

 327 

Entrevistado: Depende. É assim, se for uma critica... assim, qualquer coisa que tenha 328 

sido mal feito, se calhar, no momento, posso não reagir muito bem... depois depende, se 329 

eu vir que faz sentido e... e que realmente foi... quando fui chamada à atenção... havia 330 

uma razão naquilo que foi dito... depois fico... acaba por servir para alterar o meu 331 

comportamento. Agora quando é criticas positivas ou feedback mais positivo, também 332 

depende do que disse e também... muitas vezes também dizem coisas que... depois, 333 

também acho que não correspondem à verdade, mesmo que sejam positivas e... e 334 

mesmo as coisas positivas tem de se pensar, então... depende. 335 

 336 

Investigadora: Ou seja utiliza o feedback se achar que esse feedback é... 337 

  338 



Entrevistado: Sim. Eu, na minha família sempre fomos... sempre dialogámos muito e... 339 

sempre nos questionámos bastante uns aos outros, principalmente o meu pai. E então 340 

acho que... isso sempre foi um trunfo... sempre tentei ouvir bastante o que as outras 341 

pessoas dizem, porque acho que isso é uma forma de evoluir e ir crescendo. 342 

 343 

Investigadora: Mariana, relativamente às questões que lhe coloquei, há alguma questão 344 

ou opinião que ache pertinente acrescentar? 345 

 346 

Entrevistado: Não, penso que... estou entusiasmada com a ideia, com a iniciativa e acho 347 

que é louvável, que é... que é... porque apesar de ser um bocadinho adversa às novas 348 

tecnologias, ao mesmo tempo sou muito curiosa e... acho que... foi um passo bem dado, 349 

mesmo que depois se chegue à conclusão que não é a melhor via, não interessa... o facto 350 

de fazer a tentativa, por si só já é positivo. 351 

 352 

Investigadora: Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 353 

colaboração, fundamentais para a realização desta investigação e de seguida gostaria de 354 

agendar consigo a próxima entrevista. Muito obrigada. 355 



Entrevista 1 – Beatriz 1 

  2 

Investigadora: Como sabe, estou a realizar um estudo sobre a utilização das novas 3 

tecnologias no Ensino Superior, cujo objectivo é analisar como se realizam as 4 

aprendizagens que são avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto 5 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 6 

Para tal, necessito da sua colaboração, para esta e para mais duas entrevista, de forma a 7 

conhecer a forma como reage à utilização de um ambiente virtual, qual a sua opinião 8 

sobre este tipo de contexto de aprendizagem, de que forma aprende e o que aprende 9 

exactamente. 10 

Nesta 1ª entrevista, pretendemos especificamente recolher informação relativa à sua 11 

utilização do computador e da Internet, às suas estratégias de estudo habituais e a sua 12 

opinião acerca de algumas questões relacionadas com a avaliação. 13 

Os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade e o 14 

anonimato. 15 

Gostaria ainda de realçar que as respostas em nada influenciaram o seu percurso 16 

académico, pelo que agradecia que respondesse de forma sincera às questões que lhe 17 

forem colocadas. 18 

 19 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 20 

transcrição para análise e que tome algumas notas? Há alguma ideia que não tenha 21 

ficado clara sobre este trabalho ou sobre a entrevista? 22 

Há alguma questão que queira colocar? 23 

 24 

Entrevistado: Não, não é necessário, obrigada. 25 

 26 



Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 27 

transcrição para análise e que tome algumas notas? 28 

 29 

Entrevistado: Sim 30 

 31 

Investigadora: Agradeço desde já a sua participação, sem a qual a realização do estudo 32 

não seria possível. 33 

 34 

Investigadora: Costuma Utilizar o computador e a Internet? 35 

 36 

Entrevistado: Sim, sim, com alguma frequência 37 

 38 

Investigadora: Com que regularidade? 39 

 40 

Entrevistado:... Desde que iniciou o ano lectivo, todos os dias. 41 

 42 

Investigadora: E onde? 43 

 44 

Entrevistado: Em casa. 45 

 46 

Investigadora: Tem computador com Internet em casa? 47 

 48 

Entrevistado: Sim, sim. 49 

 50 

Investigadora: E na Escola? 51 

 52 



Entrevistado: Na escola raramente, porque estão sempre ocupados. 53 

 54 

Investigadora: E para que finalidades geralmente utiliza o computador?  55 

 56 

Entrevistado: O computador?...O computador para fins académicos... mais para isso. 57 

 58 

Investigadora: E a Internet? 59 

 60 

Entrevistado: A Internet? Chats, o mail, pesquisa de informação geral e também… 61 

pronto, para pesquisa de informação relativamente aos trabalhos que se realizam aqui na 62 

escola. 63 

 64 

Investigadora: Já teve contacto com algum ambiente de aprendizagem virtual, on-line? 65 

 66 

Entrevistado:... Já vi algumas coisas! Algumas plataformas semelhantes ao Campus 67 

Virtual. 68 

 69 

Investigadora: Mas já fez algum curso, alguma formação em ambientes deste género? 70 

 71 

Entrevistado: Não, não, não. 72 

 73 

Investigadora: Qual é a sua opinião sobre os ambientes virtuais de aprendizagem na 74 

aprendizagem? 75 

 76 

Entrevistado: Na aprendizagem? Eu acho que é importante... uma vez que... nós temos 77 

sempre disponível toda a informação, não é ?  Já por ai é uma mais-valia. Depois está 78 



onde nós quisermos, portanto em qualquer local onde nós tenhamos acesso à Internet, 79 

nós podemos ter acesso à informação e é muito mais rápido e mais eficiente para trocar 80 

até mesmo informação e contactar com os colegas e com o próprio docente... 81 

responsável pela disciplina. 82 

 83 

Investigadora: E como é que se sente face à participação num ambiente virtual de 84 

aprendizagem na disciplina de Investigação I? 85 

 86 

Entrevistado:... É interessante saber que... que... que estamos a evoluir desta forma e 87 

que... (pausa prolongada) esta disciplina se pode inserir neste tipo de projectos, não é? E 88 

que há o interesse para que nós participemos nestas mesmas coisas e nós também 89 

temos... pode ser despertado em nós esse interesse para que nós participemos e 90 

também... comecemos a construir estas coisas. É importante. 91 

 92 

Investigadora: Mas como é que se sente face à sua participação? 93 

 94 

Entrevistado:... Mais concretamente? 95 

 96 

Investigadora: Sente algum receio, ou... 97 

 98 

Entrevistado: Não, não, não. Estou bastante à vontade, não tenho qualquer receio. 99 

 100 

Investigadora: Sente-se motivada ou não? 101 

 102 



Entrevistado: Sim, motivada... apesar de achar muito importante a participação... real (a 103 

entrevistada realça a palavra) e portanto na escola e... a partilha frente a frente da 104 

informação e o contacto entre as pessoas. 105 

 106 

Investigadora: Pode-me falar um bocadinho mais disso? 107 

 108 

Entrevistado: É assim, eu acho que não devemos generalizar isto de forma a que... 109 

todas as disciplinas... é assim, todas as disciplinas poderão ter acesso ou deverão ser 110 

leccionadas neste tipo de Campus ou neste tipo de projectos, mas não vamos, não 111 

podemos pôr... isto é o primeiro plano, eu acho que é sempre mais importante o contacto 112 

entre o aluno e o professor e a partilha de informação e a aprendizagem desta forma do 113 

que num contexto mais... virtual... porque pode deixar de ser verdadeira. 114 

 115 

Investigadora: Mas na sua opinião estes projectos e a aprendizagem em ambientes 116 

virtuais é benéfica? 117 

 118 

Entrevistado: É benéfica, mas não pode ser... única, exclusiva, temos de complementar 119 

estas duas componentes. 120 

 121 

Investigadora: Porque acha que faz tanta falta esse contacto? 122 

 123 

Entrevistado: O contacto... é assim, a Internet é um mundo virtual, nós podemos colocar 124 

a informação e a aprendizagem que nós temos com a Internet pode ser baseada em 125 

determinadas aspecto, mas também pode ser... pode não significar nada, não é? E então 126 

se nós tivermos com a pessoa à frente, nós... não é só o que a pessoa diz, é todo o 127 



contexto, nós temos... como é que hei-de explicar... o frente a frente com a outra pessoa 128 

dá-nos uma muito maior quantidade de informação do que a Internet. 129 

 130 

Investigadora: Que factores é que poderão aumentar ou diminuir a sua motivação para 131 

participar neste ambiente, no Campus Virtual? 132 

 133 

Entrevistado:... Aumentar a motivação... provavelmente se houver um... projecto em que 134 

nós também possamos participar talvez mais activamente, por exemplo, construir alguma 135 

coisa deste género, informarmo-nos mais acerca deste tipo de plataformas, estas 136 

coisinhas, como é que nós poderemos também fazer o mesmo e também... se calhar, se 137 

houvesse mais participação no próprio chat, se todos os colegas estivessem... motivados, 138 

eu acho que era mais motivante. Menos motivante, se houver... se estagnar, se o pessoal 139 

não participar, se houver só... acaba por ser só um mail do que outra coisa, ir só aos 140 

documentos... isso ai é menos motivante. 141 

 142 

Investigadora: Quais são as suas expectativas relativamente a isso? 143 

 144 

Entrevistado:... Eu espero que... que o projecto vá para a frente e que realmente 145 

abranja..., eu acho que é possível abranger todas as disciplinas, todas as cadeiras... e 146 

assim vai haver uma maior motivação, tanto dos alunos como dos professores para a 147 

inserção destas novas tecnologias e da Internet na aprendizagem, porque afinal de 148 

contas, nós trabalhamos todos os dias com isto... e assim... acho que há uma maior 149 

consolidação tanto da vossa parte como da nossa. 150 

 151 

Investigadora: E face ao Campus em concreto? 152 

 153 



Entrevistado: Face ao Campus... acho que vai facilitar a vida... mais especificamente na 154 

cadeira de Investigação, não é... mesmo para a realização dos trabalhos. Esta questão do 155 

fórum virtual é muito importante... porque acaba por ser um desafio... e vai-nos permitir... 156 

formar novas ideias e facilita-nos a realização dos trabalhos e a nossa... construção. 157 

 158 

Investigadora: Que estratégia é que costuma utilizar, geralmente, quando estuda? Como 159 

é que estuda? 160 

 161 

Entrevistado: Eu tenho muita dificuldade em estudar sozinha e então...que estraté... isto 162 

pode ser um bocadinho ridículo... 163 

 164 

Investigadora: Porquê? 165 

 166 

Entrevistado: Porque... eu... estudo alto, sempre. E é como se estivesse a dar uma 167 

aula... normalmente leio a matéria... uma ou duas vezes e depois faço resumos, que 168 

normalmente é melhor... 169 

 170 

Investigadora: Escritos? 171 

 172 

Entrevistado: Escritos. Depois desses resumos escritos acabo por falar alto acerca 173 

deles. É como se estivesse a interiorizar a matéria. 174 

 175 

Investigadora: Tenta memorizar? 176 

 177 



Entrevistado: Não. Daí a estratégia de dar uma aula, que é... tentar explicar as coisas de 178 

várias formas e chega a um ponto em que eu realmente já sei explicar as coisas... espero 179 

eu. 180 

 181 

Investigadora: Isto tudo é preferencialmente feito em grupo, é isso? 182 

 183 

Entrevistado: Sim, sim, falo alto com os colegas, transmito a informação, e depois 184 

colocamos questões e pensamos nas respostas. 185 

 186 

Investigadora: Uma outra questão, o que é para si a avaliação? 187 

 188 

Entrevistado: A avaliação... apesar de nem sempre me sentir desta forma... é só... eu 189 

acho que é um ponto em que... nós alunos temos que nos aperceber em que nível de 190 

aprendizagem é que estamos e portanto... eu penso assim, eu vejo isto desta, forma que 191 

é... eu cheguei até aqui, estudei, passei e agora o que é que eu sei o que é que eu não 192 

sei, apesar de saber que não é um momento de avaliação que vai dizer as minhas 193 

qualidades a nível da minha aprendizagem... mas é basicamente isto. 194 

 195 

Investigadora: Vou-lhe pedir que tente explicar o que me disse de outra forma. 196 

 197 

Entrevistado: Explicar de outra forma... a avaliação... é só um teste, ou seja, é só... é o 198 

meu teste... é ter uma noção, a minha noção daquilo que já sei até determinado momento, 199 

determinar... a aprendizagem que eu fiz até ao momento. 200 

 201 

Investigadora: Mas a avaliação é realizada por si em relação a si ou tem de ser realizada 202 

por outra pessoa relativamente a si? 203 



 204 

Entrevistado: Não, é das duas formas. Eu tenho plena noção que posso chegar a um 205 

momento de avaliação feito por vocês geralmente, professores e... chego lá o professor 206 

diz a nota, tenho determinada nota, mas tenho plena noção e sei-me autoavaliar e saber 207 

se eu realmente tenho aquela nota para aquela cadeira ou não. Tenho noção dos 208 

conhecimentos que tenho. 209 

 210 

Investigadora: Na sua opinião, para que serve a avaliação? 211 

 212 

Entrevistado: É mesmo para isso, é para os alunos terem a noção de qual é o seu nível 213 

de aprendizagem, como é que está a decorrer essa sua aprendizagem e a sua formação 214 

académica. 215 

 216 

Investigadora: E quando é que deve ser utilizada? 217 

 218 

Entrevistado:… Eu acho que... é muito difícil obter um consenso neste aspecto, mas... 219 

no final de uma cadeira ter um momento de avaliação não é mau de todo... mas para 220 

nós... se fosse uma coisa mais sistemática e obrigasse os alunos, ou não, mas isso já 221 

depende de cada um, a estar mais atento à matéria... isso, acho que facilita muito a 222 

aprendizagem. Eu sou capaz de chegar ao final do semestre e dizer: Bom, eu já tive... se 223 

olhar para trás, tive tantos momentos de avaliação, eu estudei tanto e tive tantos... tantos 224 

momentos, que agora isto vai ser fácil. Portanto eu acho que a avaliação deveria ser mais 225 

sistemática, mais...mais regular. 226 

 227 

Investigadora: Como é que relaciona a avaliação e a aprendizagem? 228 

 229 



Entrevistado:...... 230 

 231 

Investigadora: Não sei se percebeu a questão? 232 

 233 

Entrevistado: Sim... é assim... não é necessário haver avaliação para que se faça uma 234 

aprendizagem, mas no meu caso... muitas vezes acontece isso. Eu sei que tenho uma 235 

avaliação, e se calhar vou-me dedicar mais à aprendizagem do que… mas também 236 

depende das alturas, se nós tivermos no começo do ano lectivo, é normal que a pessoa 237 

comece a estudar mais cedo...mas eu acho que há uma grande mentalidade para isto... 238 

há uma avaliação e dois dias antes...começa-se a estudar... e se calhar se a avaliação for 239 

mais sistemática já não seria tanto assim. 240 

 241 

Investigadora: E acha que quando é avaliada, aprende? 242 

 243 

Entrevistado: Aprendo. Aprendo, porque ai eu sei ou tomo consciência do que é sei. 244 

Uma vez que são pessoas docentes que fazem as provas, à partida têm uma maior 245 

noção, uma maior consciência do que realmente importa, apesar disso ser um bocadinho 246 

relativo. ... Mas há medida que estamos a fazer a prova, nós temos consciência do que é 247 

que nos falta, do que é que realmente sabemos e aquilo que não sabemos, vamos saber 248 

quando chegarmos a casa… ao chegar ao local de estudo, vamos ver o que é que falhou. 249 

 250 

Investigadora: Consegue dar algum exemplo, duma situação que para si a avaliação foi 251 

um momento de aprendizagem. 252 

 253 

Entrevistado: sim, posso dar mesmo o exemplo de uma disciplina. 254 

 255 



Investigadora: Pode, pode. 256 

 257 

Entrevistado: No semestre passado, na avaliação de disfunção (i.e. Fisioterapia e 258 

disfunção do movimento)... nós tínhamos, durante as aulas, tínhamos tido massagem, 259 

não é? Só que verificámos isso uma vez, pronto, observávamos os professores a realizar 260 

aquilo uma vez e depois... e quando chegou à avaliação foi-me pedido para fazer 261 

massagem à face e eu fiz aquilo que vi... mas depois, a professora começou-se a rir... e 262 

depois lá me ensinou como é que devia ser, e é normal nós não termos muita prática, 263 

apesar de treinarmos uns com os outros, não temos nenhum filme, nada que nos pudesse 264 

auxiliar nesse aspecto e então nós fazíamos como sabíamos e foi ai que realmente 265 

aprendemos a massagem à face. 266 

 267 

Investigadora: Quando recebe feedback acerca da avaliação, como é que utiliza esse 268 

feedback? 269 

 270 

Entrevistado:… Tento aplicá-lo... à minha perspectiva... da avaliação... e não vou... ter 271 

em conta esse feedback como critica negativa. Portanto, vou tentar... melhorar nesse 272 

aspecto. 273 

 274 

Investigadora: Portanto usa o feedback...  275 

 276 

Entrevistado: Num sentido construtivo 277 

 278 

Investigadora: E utiliza depois no resto do seu percurso? 279 

 280 



Entrevistado: Hum, Hum (i.e sim). Claro que não é uma coisa... como é que hei-de 281 

explicar... 282 

 283 

Investigadora: Por exemplo, quando recebeu feedback na avaliação que referiu, o que é 284 

que...  285 

Entrevistado: Fiquei, fiquei... senti que realmente aquele momento de avaliação para 286 

mim, foi dos que mais me... interessou, porque foi uma... porque eu senti realmente que 287 

ali não estava numa prova de av... quer dizer estava numa prova avaliação mas também 288 

numa prova de aprendizagem. E por isso o feedback que me foi dado, realmente aceitei-o 289 

com um espírito deste género: realmente eu tenho que fazer melhor... e tenho... pronto 290 

nós não somos perfeitos, mas temos que aceitar aquilo que realmente não sabemos. E 291 

aquilo que não sabemos, ok, aprendemos. 292 

 293 

Investigadora: O tipo de avaliação altera as suas estratégias de estudo? 294 

 295 

Entrevistado: Sim, numa avaliação teórico-prática é muito raro eu... ter um estudo muito 296 

teórico. Sou capaz de ler a sebenta e tirar algumas dúvidas, mas normalmente é um 297 

estudo muito prático, com os colegas, na sala de estudo, a praticar os exercícios... Se for 298 

um estudo teórico, isso ai... já é mais... ler e fazer os resumos. 299 

 300 

Investigadora: E por exemplo, se souber à partida que o teste teórico tem questões mais 301 

fechadas ou mais abertas, varia... 302 

 303 

Entrevistado: Sim, varia. Porque se for um teste de perguntas mais fechadas, ou sei ou 304 

não sei e por isso vou-me dedicar mais ao estudo… ao estudo... de memória. Se for um 305 

teste de questões mais abertas, não me interessa tanto por memorizar as coisas, mas 306 



mais por perceber, porque... seja como for eu vou responder de acordo com aquilo que 307 

sei, não, não há... não é dar a volta, mas... posso expor aquilo que compreendi acerca da 308 

matéria. 309 

 310 

Investigadora: Relativamente às questões que lhe coloquei, há alguma questão ou 311 

opinião que ache pertinente acrescentar? 312 

 313 

Entrevistado: Não. 314 

 315 

Investigadora: Relativamente ao ambiente, ao Campus virtual ou à avaliação em si? 316 

 317 

Entrevistado: Eu acho que relativamente ao Campus Virtual... deveria tornar-se num 318 

“vírus” e alastrar-se a outras cadeiras. 319 

 320 

Investigadora: Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 321 

 322 

Entrevistado: Não. 323 

 324 

Investigadora: Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 325 

colaboração, fundamentais para a realização desta investigação e de seguida gostaria de 326 

agendar consigo a próxima entrevista. Muito obrigada. 327 



Entrevista 1 – Vanessa 1 

  2 

Investigadora: Como sabe, estou a realizar um estudo sobre a utilização das novas 3 

tecnologias no Ensino Superior, cujo objectivo é analisar como se realizam as 4 

aprendizagens que são avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto 5 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 6 

Para tal, necessito da sua colaboração, para esta e para mais duas entrevista, de forma a 7 

conhecer a forma como reage à utilização de um ambiente virtual, qual a sua opinião 8 

sobre este tipo de contexto de aprendizagem, de que forma aprende e o que aprende 9 

exactamente. 10 

Nesta 1ª entrevista, pretendemos especificamente recolher informação relativa à sua 11 

utilização do computador e da Internet, às suas estratégias de estudo habituais e a sua 12 

opinião acerca de algumas questões relacionadas com a avaliação. 13 

Os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade e o 14 

anonimato. 15 

Gostaria ainda de realçar que as respostas em nada influenciarão o seu percurso 16 

académico, pelo que agradecia que respondesse de forma sincera às questões que lhe 17 

forem colocadas. 18 

 19 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara sobre este trabalho ou sobre 20 

a entrevista? Há alguma questão que queira colocar? 21 

 22 

Entrevistado: Não, obrigada. 23 

 24 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 25 

transcrição para análise e que tome algumas notas?  26 



 27 

Entrevistado: Sim, claro! 28 

 29 

Investigadora: Agradeço desde já a sua participação, sem a qual a realização do estudo 30 

não seria possível. 31 

 32 

Investigadora: Costuma utilizar o computador e a Internet? 33 

 34 

Entrevistado: Sim, o computador e a Internet. 35 

 36 

Investigadora: Com que regularidade? 37 

 38 

Entrevistado: O computador utilizo muitas vezes... ou para fazer trabalhos... é mais 39 

principalmente para ouvir música, jogar e essas coisas assim. A Internet, não sou viciada 40 

na Internet. Recorro à Internet para pesquisar, às vezes para mandar mails, quando é 41 

preciso, mas não estou sempre na Net. 42 

 43 

Investigadora: Se tivesse que dizer especificamente quantas vezes utiliza o computador 44 

por semana, que diria? 45 

 46 

Entrevistado: Quantas vezes? Mais ou menos... todos os dias. 47 

 48 

Investigadora: E a Internet? 49 

 50 

Entrevistado: A Internet? É menos... para ai umas três ou quatro vezes por semana. 51 

Quando é preciso... sempre, não é? Por exemplo, quando é para pesquisar qualquer 52 



coisa sou capaz de ir à Internet todos os dias, mas assim, por exemplo no período das 53 

férias, não fui à Internet, para ai durante um mês. 54 

 55 

Investigadora: Considera-se uma utilizadora frequente? 56 

 57 

Entrevistado: Frequente sou, mas é para coisas muito específicas. Não vou à net só por 58 

estar na Net. 59 

 60 

Investigadora: E costuma utilizar para fazer pesquisas sobre informação geral u mais 61 

para fins académicos? 62 

 63 

Entrevistado: Para fins académicos e às vezes sobre alguma coisa que me interesse 64 

saber ou que me peçam... não é sobre conteúdos académicos, é sobre outras coisas 65 

também. 66 

 67 

Investigadora: E onde é que geralmente utiliza mais o computador e a Internet? nde é 68 

que acede ao computador e à Internet? 69 

 70 

Entrevistado: Na minha casa tenho Net fixa, portanto normalmente é em casa. Mas... no 71 

portátil tenho Net móvel e então... onde tiver com o computador, se levar o computador, 72 

não é estritamente em casa. Ás vezes trago para aqui (i.e. escola), outras vezes no café 73 

ou assim. 74 

 75 

Investigadora: Costuma ter dificuldades para ter acesso ao computador ou à Internet? 76 

 77 

Entrevistado: Não, até agora, não. 78 



 79 

Investigadora: Nem com a ligação à Internet, nem nada... 80 

 81 

Entrevistado: Só a minha placa do Kanguro (i.e. placa de ligação móvel à Internet) é que 82 

às vezes tem uns problemas, mas isso é à parte. 83 

 84 

Investigadora: Portanto tem uma placa de Internet móvel, é isso? 85 

 86 

Entrevistado: Sim, sim. Aqui tenho. Na minha casa tenho Net fixa... ligação telefónica. 87 

 88 

Investigadora: Já alguma vez teve contacto com ambientes de aprendizagem online, 89 

sem ser o Campus Virtual? 90 

 91 

Entrevistado: Não. 92 

 93 

Investigadora: Nunca tinha feito nenhum curso ou formação por Internet? 94 

 95 

Entrevistado: Não. 96 

 97 

Investigadora: E apesar de não ter tido contacto com esses ambientes, qual é a sua 98 

opinião sobre os mesmos? 99 

 100 

Entrevistado: Sobre o Campus? 101 

 102 

Investigadora: Sobre os ambientes virtuais de aprendizagem? 103 

 104 



Entrevistado: Acho que é uma...... forma de aprendizagem... principalmente torna as 105 

coisas mais... mais fáceis, a comunicação mais rápida... mais eficaz, se for... por exemplo 106 

como no Campus, em nós temos o chat e podemos estar a conversar, acho que podemos 107 

trocar opiniões logo na altura... quando respondemos às mensagens, podemos logo 108 

responder directamente à pessoa que deu a opinião... é mais económico também, do que 109 

estar por exemplo a tirar fotocópias e a recorrer a livros. Se a informação estiver toda 110 

disponível numa base de dados e que seja de fácil acesso, acho que depois as pessoas 111 

conseguem gerir de acordo com... as estratégias que têm de estudo e de organização do 112 

tempo. Se tiverem a matéria toda disponível, depois sabem se quiserem tirar, se quiserem 113 

consultar... 114 

 115 

Investigadora: Portanto, na sua opinião o maior beneficio destes ambientes é o facto de 116 

disponibilizarem a informação de uma forma mais rápida, mas tem basicamente a ver com 117 

o fácil acesso à informação? 118 

 119 

Entrevistado: Sim... eu acho que é de fácil acesso e acho que nos dá, enquanto 120 

estudantes, mais autonomia. Porque...... digamos que... a informação está lá, não é! Nós 121 

podemos usufruir e tirar partido dela, como nós entendermos. Não é uma coisa estanque! 122 

Não é como as aulas que nós vimos e que temos que ter a presença e temos que ter... o 123 

suporte em papel das aulas. Ali não, não! Porque há pessoas que... têm diferentes formas 124 

de... há pessoas que gostam mais de ler, há pessoas que gostam mais de ver em 125 

computador. 126 

 127 

Investigadora: Na sua opinião, existe mais algum beneficio que consiga expressar face a 128 

estes ambientes? 129 

 130 



Entrevistado: A autonomia em relação a nós, a rapidez... e a eficácia também. 131 

 132 

Investigadora: Eficácia em que medida? 133 

 134 

Entrevistado:... Eu acho que é mais na rapidez da informação. Porque estando num sitio, 135 

onde além de obtermos a informação também podemos contactar, podemos falar, 136 

podemos discutir ideias entre nós... eu acho que isso é de... grande valor. É diferente eu 137 

estar em casa e estar a ler ou 'tar... ou ter acesso à informação e ter um sitio onde sei que 138 

posso ir e falar com os colegas, falar com a professora, tirar dúvidas, trocar impressões... 139 

às vezes nem tem nada a ver com a matéria mas, pronto... é diferente, eu acho que é 140 

diferente! 141 

 142 

Investigadora: E acha que poderá ter algum prejuízo? Ou seja, não ser só benefícios? 143 

 144 

Entrevistado: Não! Penso que não. Quer dizer, salvo raras excepções, não é? Se as 145 

pessoas começarem a utilizar isso com outros fins, e só para outros fins... é obvio que é 146 

de todo um aspecto negativo, mas se isso não acontecer, acho que não. Acho que não 147 

haverá problema nenhum. 148 

 149 

Investigadora: Como é que se sente face à participação no Campus Virtual na disciplina 150 

de Investigação I? 151 

 152 

Entrevistado: Como é que me sinto? Como? 153 

 154 

Investigadora: Sim. Como é que se sente? Quais são os seus sentimentos mais 155 

profundos face à participação no Campus? 156 



 157 

Entrevistado: É uma coisa nova, diferente... sinto-me curiosa, por saber se ia dar 158 

resultado, se não... se seria viável ou não...  159 

 160 

Investigadora: Algum receio? 161 

 162 

Entrevistado: Não... tive dúvidas se...se... se realmente as pessoas iam aderir. Se o 163 

ponto a que chegámos agora, em que as pessoas aderem e falam e conversam e 164 

comentam e vão... e têm curiosidade e divertem-se... tive algum receio que... chegasse ai, 165 

porque como é uma coisa ligada à escola, não é... a maior parte das pessoas depois... 166 

"depois vou lá e dou a opinião e não sei quê". E o que aconteceu... eu pensava que era 167 

assim, as pessoas iam, iam dar a opinião e iam tirar as coisas... não iam ligar muito, não 168 

se iam interessar tanto como se interessaram. E no início a minha dúvida foi se 169 

realmente... será um sítio onde nós vamos e damos um comentário? Tiramos a 170 

informação e... ou se vai ser assim... tinha dúvidas que chegasse a este ponto. Que 171 

pudesse chegar um assunto da escola a este ponto de interesse e motivação, onde as 172 

pessoas vão e vão todos os dias e querem ver e falamos entre nós. 173 

 174 

Investigadora: Portanto, sentiu-se curiosa, mas com algum receio de que as coisas não 175 

evoluíssem no sentido de uma participação alargada. E sentiu-se motivada ou não? 176 

 177 

Entrevistado: Sim... de alguma forma sim, mas... é como em tudo, não é; Era uma 178 

coisa... para mim era perfeitamente desconhecida e portanto... senti-me motivada, mas 179 

também senti algum receio em relação ao que seria. 180 

 181 



Investigadora: E quais são as suas expectativas face ao desenvolvimento do Campus e 182 

da sua participação no Campus? 183 

 184 

Entrevistado: As expectativas... espero participar muitas vezes... Acho que está a evoluir 185 

num bom caminho. Acho que está... pelo menos aqui na turma... toda a gente, todos os 186 

dias vai ao Campus ver o que é que está de novo, quem é que falou, quem é que não 187 

falou, o que é que falou e depois respondem... eu acho que tem suscitado cada vez mais 188 

interesse. Para mim tem muito mais interesse agora e... tem muito mais interesse agora 189 

chegar a casa e ir lá do que no primeiro dia, quando foi apresentado na aula, ir ver e 190 

explorar como é que funcionava. Agora não, agora vamos para ver o que é que se passa, 191 

o que é que está lá de novo, o que é que a professora pôs, o que é que ele respondeu, o 192 

que é que aquela pessoa disse e não sei quê. 193 

 194 

Investigadora: Portanto as suas expectativas neste momento são... 195 

 196 

Entrevistado: Elevadas. 197 

 198 

Investigadora: O que espera que aconteça? 199 

 200 

Entrevistado: Espero... o que espero que aconteça?...... acho que as participações vão 201 

continuar a ser cada vez mais e... mas também esperava que...... pronto, também é muito 202 

precoce... eu acho que pronto, de alguma forma há... há participações que são um 203 

bocado ao lado daquilo que se esteve a falar... ou daquilo que era suposto falar, mas 204 

também acho que isso seja necessário para que as coisas corram bem, não é, é um 205 

bocado aquela ambiente de euforia da fogueira e mais uma acha e enfim... mas acho que 206 

vão ser cada vez mais e mais construtivas... mas acho que... cada vez mais vamos 207 



estabelecer um elo de ligação, de contacto, pelo menos no momento em que estamos, ali, 208 

e que estamos a dar a nossa opinião e às vezes a responder à dos outros colegas. E 209 

acha que isso é extremamente vantajoso para nós. Porque agora é em relação aos temas 210 

que nós temos que discutir e que temos de dar uma opinião muito própria, mas na altura 211 

dos trabalhos, poderá ser para discutir pontos de vista, ou para falarmos ou... eu acho que 212 

ainda vai ter outras utilidades que nós ainda nem sequer ponderámos, porque também é 213 

uma coisa ainda muito recente. Mas acho que nós... vamos utilizá-lo ainda para outras 214 

coisas. 215 

 216 

Investigadora: Continuando, mas já com outro assunto, que estratégias de estudo 217 

costuma utilizar? Como é que estuda? 218 

 219 

Entrevistado: Habitualmente... então é assim! Primeiro leio os apontamentos das aulas e 220 

a matéria que sai, normalmente as sebentas, ou as fichas ou os slides, essas coisas... e 221 

depois tento fazer alguma coisa que seja meu... alguma folha com os tópicos principais 222 

ou... uns resumos mas os resumos são diferentes do secundário, não é , porque já não 223 

podem ser aqueles resumos testamentos que nós fazíamos. Agora são resumos mais 224 

esquemáticos e de tópicos e... para quando tiver a pensar sobre... porque eu leio, depois 225 

escrevo alguma coisa que seja minha, que é para tentar construir na minha cabeça uma 226 

ideia que faça sentido. Mas tem que ser com algo meu, porque se tiver a decorar uma 227 

frase, até a posso decorar, mas aquilo pode até nem fazer sentido nenhum. Portanto 228 

costumo ler, costumo apontar muitas coisas, fazer esquemas e tirar as coisas mais 229 

importantes; e depois tentar fazer pequenas frases minhas e é isso que vai ficar. 230 

 231 

Investigadora: Portanto, tende a perceber mais do que a memorizar, é isso? 232 

 233 



Entrevistado: Sim, sim. Acho que também, que chega a uma altura que é praticamente 234 

impossível nós decorarmos tudo aquilo que temos que estudar, não é! 235 

 236 

Investigadora: Mas trabalha essencialmente para perceber ou ... 237 

 238 

Entrevistado: Sim, para perceber. Há coisas que nós temos que evidentemente de 239 

decorar, mas há outros assuntos que sem sequer os perceber nós não vamos conseguir 240 

decorar nada. 241 

 242 

Investigadora: E costuma estudar preferencialmente em grupo ou sozinha? 243 

 244 

Entrevistado: A primeira fase é sempre sozinha. Normalmente leio sempre as minhas 245 

coisas sozinha. E depois costumo estudar em grupo, principalmente porque eu vivo com 246 

mais quatro pessoas em casa. No ano passado só uma é que era do meu ano, este ano 247 

são mais três. Eu lembro-me que no ano passado nós íamos para a sala, depois de 248 

termos lido e estudado e discutíamos. E ás vezes antes do teste, juntávamos um grupo  lá 249 

em cima nos aquários e falávamos e cada um dava a sua opinião e depois íamos 250 

completando ideias. 251 

E este ano, já reparei que nós... também estamos a entrar num processo um bocado 252 

assim. Mesmo em relação às aulas "tu já tens? Não tens? Então passa-me! Então leva lá! 253 

Tens os apontamentos das aulas, emprestas-me?" é mais... temos aqueles momentos só 254 

nossos, que são para nós, mas... também costumo estudar com mais pessoas. Mais a 255 

nível de completar ideias ou de perceber coisas que eu não consigo e que outras pessoas 256 

têm outra forma de explicar e às vezes é mais acessível e, vice-versa, ao contrário. Mas 257 

também acho que é um bocado motivado com as pessoas com quem vivo, porque se 258 



calhar se estivesse a viver com pessoas de outros cursos, se calhar isso não era possível, 259 

só aqui na escola. 260 

 261 

Investigadora: Então acha que tem muito a ver com o contexto onde está neste 262 

momento? 263 

 264 

Entrevistado: Sim, sem dúvida mesmo. Se bem que nós também, aqui na escola 265 

também costumamos fazer isso, mas... às vezes chega à altura dos testes e muitas 266 

frequências e o pessoal "Iah, vamos para a escola 1 hora para debater ideias". Não isso é 267 

impensável, uma hora é uma coisa muito preciosa, mesmo! Nos primeiros testes e 268 

frequências isso notou-se. Agora, por exemplo, no fim do 2º semestre já toda a gente 269 

andava sem paciência para eles, quanto mais para os outros e para ir discutir ideias dos 270 

outros, quer dizer!  271 

Por isso acho que é mesmo muito influenciado pelas pessoas com que vivo e pelo 272 

ambiente em que vivo em casa. Essencialmente, acho que sim. 273 

 274 

Investigadora: Na sua opinião, o que é a avaliação? 275 

 276 

Entrevistado: ... A avaliação?...... Mas o quê? Dos professores em relação aos alunos? 277 

 278 

Investigadora: A avaliação no meio académico. 279 

 280 

Entrevistado: …... É um método que pretende quantificar e avaliar... aquilo a que nós 281 

fomos propostos no início do ano ou no início de uma disciplina... e... se conseguimos 282 

com êxito ou não, ou mais ou menos chegar aos objectivos, atingir os objectivos. 283 

 284 



Investigadora: Então, para si a avaliação serve para... 285 

 286 

Entrevistado:... Avaliar! Serve para...... sei lá! Isso depois também depende, não é, do 287 

tipo de avaliação. 288 

 289 

Investigadora: Como? 290 

 291 

Entrevistado:...Por exemplo... se for... como é que hei-de explicar... há aquelas 292 

avaliações que são muito... muito rígidas, muito estanques, em que nós somos avaliados, 293 

por exemplo perante... o objectivo é nós chegarmos ao final da cadeira com sucesso, ou 294 

seja com avaliação positiva! E o método de avaliação é um teste e naquele teste avalia-se 295 

o aluno naquele teste. Há outro tipo de avaliações que também é chegar ao final da 296 

cadeira com saldo positivo, mas que têm outros aspectos, que têm em conta também a 297 

evolução do aluno, o percurso do aluno, aquilo que aconteceu durante a disciplina, que 298 

tem em conta mais os objectivos particulares de cada um. 299 

 300 

Investigadora: Consegue dar-me o exemplo? 301 

 302 

Entrevistado: Por exemplo…… as cadeiras de... com... disciplinas teóricas e teórico-303 

práticas. Nas teórico-práticas temos um momento de avaliação que temos que mostrar as 304 

coisas que nos são pedidas, mas é óbvio que isso é influenciado, de certeza, por muito 305 

daquilo que nós vamos demonstrando ao longo do tempo. Até porque, na teórica é o 306 

teste, mas na teórico-prática também deve ser avaliado, não só os conteúdos da teórico-307 

prática mas a maneira... a maneira como as pessoas estão, como falam, como foram 308 

evoluindo, o à vontade... 309 

 310 



Investigadora: Mas em qualquer um deles, o objectivo principal é... 311 

 312 

Entrevistado: …... Avaliar, dar uma nota!  313 

 314 

Investigadora: Dar uma nota? 315 

 316 

Entrevistado: Eu acho que sim. Não é que eu concorde, mas eu acho que sim. Eu acho 317 

que neste momento é! 318 

 319 

Investigadora: Disse que "eu acho que neste momento sim, mas não quer dizer que seja 320 

a minha opinião" porquê? 321 

 322 

Entrevistado: Porque eu acho que as pessoas não valem uma nota, não é! As pessoas... 323 

pronto... sem estar a entrar por muitos outros campos, eu acho que... nós somos seres 324 

tão complexos, somos influenciados por tantas... sei lá... durante uma cadeira que até 325 

pode ser um período curto de tempo, acontece tanta e tanta coisa... ás vezes acontecem 326 

azares ou até não... e no momento da avaliação, temos um tempo muito restrito para 327 

mostrarmos aquilo que valemos e aquilo que somos! eu acho que não é uma nota, não é 328 

um número que nos caracteriza como alunos, que... nos subdivide num patamar entre o 329 

15 ou o 16 em relação àquilo que sabemos ou não. Não é... o estar lá aquela nota afixada 330 

na pauta que nós... E eu acho que nós próprios sentimos isso às vezes... que temos 331 

aquela nota, mas às vezes não valemos aquilo e ... nós conseguimos fazer melhor, ou 332 

nós valemos mais do que aquilo ou esforcei-me mais para aquilo que tenho ou... até nem 333 

me esforcei nada, até foi uma coisa que eu nem sequer liguei e afinal... e acho que 334 

também temos essa noção em relação aos outros colegas. Eu pelo menos... em relação a 335 

mim, às vezes, mas tenho mais em relação a outros colegas, penso: "fogo, esforçou-se 336 



tanto e...!  Não é... aquilo que ele vale enquanto aluno e enquanto esforço, não é aquilo 337 

que está representado naquela nota. É isto que eu penso. 338 

 339 

Investigadora: E quando é que deve ser utilizada?  340 

 341 

Entrevistado: A avaliação? 342 

 343 

Investigadora: sim. 344 

 345 

Entrevistado: Acho que deve ser ao longo da cadeira. 346 

 347 

Investigadora: Portanto, na sua opinião a avaliação deveria ser mais subdividida e não 348 

representar só um momento, ou deveria ser tido em conta todo o processo e também os 349 

momentos de avaliação?  350 

 351 

Entrevistado: Sim, todo o processo. Todo o processo, mesmo. E com uma avaliação 352 

muito mais repartida, sem dúvida. Porque acho que uma avaliação em vários momentos, 353 

nos dá mais chance. A nós de... se alguma coisa correr mal no primeiro teste ou na 354 

primeira avaliação, de recuperarmos a seguir na outra. 355 

 356 

Investigadora: Como é que relaciona a avaliação e a aprendizagem? 357 

 358 

Entrevistado: A avaliação e a aprendizagem?...... Enfim! Infelizmente, eu acho que é 359 

infelizmente, porque isto também vem da nossa forma de pensar! eu acho que a 360 

aprendizagem... a avaliação influencia de alguma forma a aprendizagem. Por exemplo... 361 

nós aqui, vamos para o 1º ano, matriculamo-nos nas cadeiras e à partida há cadeiras que 362 



têm precedência para o 2º ano e isso, parecendo que não, e é de certeza absoluta, e eu 363 

sei que é, é um factor de pressão que faz com que nós... ou passemos, ou passemos, 364 

porque toda a gente quer ir para o 2º ano! Toda a gente quer passar! E este é um método 365 

de avaliação, é um dos critérios da avaliação. Ou se obtém nota positiva e obtém-se a 366 

precedência ou então não, e os alunos ficam impossibilitados de fazer o 2º ano. …… E eu 367 

estava a dizer infelizmente, porque eu acho que não deveria ser essa pressão a motivar-368 

nos a nós alunos a atingir os determinados... a passar nas disciplinas. Acho que deveria 369 

ser uma coisa nossa! Mas também acho que isso, tal como por exemplo, haverem duas 370 

frequências. Mas se nós tivermos nota inferior a 9,5 na primeira, chumbamos 371 

automaticamente na cadeira e teremos de ir a exame. Parecendo que não, nós até 372 

podíamos... se não fosse a nota mínima, não é?... Nós até podíamos pensar que... agora 373 

temos a... agora até tivemos um resultado inferior, mas depois recuperamos. O facto de 374 

haver estes critérios tão rígidos, também nos obriga a pensar "Não, eu tenho mesmo que 375 

ter 9,5 ou acima de 9,5, porque senão, depois perco tudo e tenho que ir a exame". Eu 376 

acho que é um factor de grande pressão, que nos obriga a fazer aquilo que nós devíamos 377 

fazer... nós próprios e que se calhar não fazemos. 378 

 379 

Investigadora: Ao fim ao cabo, acaba por ser um factor de motivação ou de obrigação 380 

para estudarem? 381 

 382 

Entrevistado: Mais de obrigação! Porque se fosse motivação, não precisava de haver 383 

para nós o fazermos. 384 

 385 

Investigadora: Considera que aprende quando é avaliada? 386 

 387 



Entrevistado: …... Para ser avaliada tem que haver uma preparação para a avaliação, 388 

não é? ... Essa preparação para a avaliação… é claro que se aprende! 389 

 390 

Investigadora: No momento de avaliação, considera que aprende? 391 

 392 

Entrevistado: No momento de avaliação? Acho que o momento de avaliação... eu acho 393 

que é assim uma coisa muito surreal, porque a maior parte das pessoas sai do momento 394 

de avaliação e nem sequer se lembra da pergunta que teve a responder à dois minutos 395 

atrás, nem o que é que a professora perguntou, nem... eu acho que nós entramos tão... 396 

também nem todos... mas entramos tão absorvidos pelos stress, ou pela insegurança... 397 

eu pelo menos é assim... eu já sai de momentos de avaliação assim, sem sequer saber... 398 

chegar cá fora e dizer: "olha saiu isto, isto e isto!" Quer dizer, sei mais ou menos! Passado 399 

um bocado, depois daquilo ter passado, sei mais ou menos, mas... é óbvio que tem de 400 

ser... que tem de ser um momento de aprendizagem, porque é um momento em que 401 

nós... por as nossas palavras, por aquilo que fomos construindo e aprendendo 402 

conseguimos resolver "determinadas situações", responder... dar a nossa opinião e tudo 403 

isso, mas também... acho que às vezes é um momento de tanto stress... 404 

 405 

Investigadora: Então, nunca sentiu que numa avaliação tenha aprendido? Com aquilo 406 

que disse ou com o feedback? 407 

 408 

Entrevistado: sim, sim, de alguma forma sim. Ainda para mais, porque nós... temos uma 409 

determinada frequência ou avaliação prática, estudamos uma série de coisas e depois 410 

saem coisas especificas, perguntas sobre algumas coisas... nós vamos ao teste e se 411 

realmente conseguimos responder, conseguimos também criar dentro da nossa cabeça 412 

uma imagem e seleccionar aquilo que será mais importante... ou que foi mais importante, 413 



daquilo tudo que nós estudamos! Se calhar é isso que fica na nossa cabeça. É esse 414 

apanhado das questões que saíram e aquilo que foi perguntado, que fica na nossa 415 

cabeça. Só que... há momentos em que eu tenho a perfeita noção que nós não... nem 416 

conseguimos pensar isso, nem conseguimos sequer... reproduzir aquilo que saiu, 417 

porque... não sei! 418 

 419 

Investigadora: Consegue dar exemplos de alguma situação em que considere que tenha 420 

aprendido no momento da avaliação? 421 

 422 

Entrevistado: …... Por exemplo... a estudos (i.e. Estudos do Movimento Humano)... 423 

Aquilo que havia para estudar... a sebenta era muita... a informação que o professor dava 424 

na aula, aquilo que falava era muita. Nós tínhamos muita, muita, muita coisa. A partir do 425 

momento em que nós chegámos ao teste e que vimos aquelas perguntas, nós sabemos... 426 

pelo menos eu fiquei com uma noção que aquilo era o que mais interessava, era o mais 427 

importante daquela matéria toda e... é engraçado porque nós hoje, por exemplo, em 428 

algumas disciplinas, temos muitas perguntas que eram aquelas perguntas do teste e, hoje 429 

se calhar faz mais sentido pensar que realmente era aquilo que fazia sentido ficar bem 430 

consolidado. Mas também não acho que o aprender no momento de avaliação seja logo 431 

uma coisa... instantânea! 432 

Nós hoje... pelo menos eu às vezes se a professora pergunta: " Então vá, lembrem-se lá 433 

de Estudos (i.e. Estudos do Movimento Humano), como é que é?". E realmente aquilo que 434 

ela pergunta, foram as coisas que foram as mais batidas e que foram aquelas que saíram 435 

em teste. 436 

 437 

Investigadora: Quando recebe feedback numa avaliação, como é que geralmente utiliza 438 

esse feedback? 439 



 440 

Entrevistado:.......... 441 

 442 

Investigadora: Ou não utiliza? 443 

 444 

Entrevistado: …... Pronto... eu acho que... independentemente da avaliação... eu acho 445 

que nós temos sempre a noção do que estamos a fazer, não é? Portanto quando 446 

recebemos o feedback, já estamos à espera daquilo que vamos receber "Isto correu 447 

melhor! Aquilo correu pior! Pode melhorar neste aspecto"... mas... quando as coisas são 448 

definitivas... eu acho que não há... pelo menos, nós realmente pensamos. "Pois 'tá bem. 449 

Podia ter melhorado". Quando as coisas correm pior, eu pelo menos... na primeira 450 

avaliação prática de estudos (i.e. Estudos do Movimento Humano) chumbei! E o feedback 451 

que o professor X me deu, foi muito importante! Foi aquele aspecto que eu fui melhorar! 452 

Foi acerca daquilo que ele me disse que eu fui trabalhar mais! Acho que nos orienta para 453 

nós melhorarmos ou esforçarmo-nos. Mas isso principalmente é quando as coisas correm 454 

mal. Porque quando as coisas correm bem, nós aceitamos a opinião, mas sinceramente, 455 

acho que nem pensamos muito sobre isso. 456 

 457 

Investigadora: Acha que o tipo de avaliação interfere nas suas estratégias de estudo? 458 

 459 

Entrevistado: ... Sim. De alguma forma, sim. Não é nas minhas estratégias de estudo, 460 

é... algumas... alguns tipos de avaliações vão de encontro aquilo que eu acho que seria 461 

melhor. Portanto, é normal... que sinta que para mim é muito mais difícil e causa-me muito 462 

mais transtorno estudar uma cadeira toda para depois fazer exame, depois de ter uma 463 

avaliação final da cadeira, do que organizar o tempo e ir estudando e fazendo avaliações 464 

mais repartidas. 465 



 466 

Investigadora: Mas por exemplo, relativamente àquilo que me referiu que eram as suas 467 

estratégias de estudo habituais. Esse tipo de estratégias alteram-se consoante o tipo de 468 

avaliação? No caso de ser uma avaliação mais fechada, mais aberta ou teórica ou 469 

teórico-prática? 470 

 471 

Entrevistado: ... O tipo de avaliações, sim. Porque por exemplo se for... não, isso 472 

também não invalida... se for de carácter fechado ou de carácter aberto, também não 473 

invalida que nós discutamos as opiniões. 474 

 475 

Investigadora: Portanto, nesse caso as suas estratégias mantêm-se? 476 

 477 

Entrevistado: Sim. Eu acho que o que pode alterar mais é ao nível do tempo. Do tempo e 478 

da organização. Eu acho, no meu caso. Não é que as pessoas não consigam, e a mesma 479 

estratégia até pode ser adoptada, mas demora mais tempo a por em prática se for uma 480 

coisa muito extensa. Porque temos que ter mais tempo para nós percebermos e 481 

interiorizar-mos... e depois, às vezes também ao ponto das outras pessoas. 482 

 483 

Investigadora: Ou seja, isso poderá alterar... quer dizer, o que poderá alterar as 484 

estratégias é se a avaliação for mais repartida ou menos repartida? 485 

 486 

Entrevistado: Sim, sim. Sem dúvida. Ás vezes é por isso mesmo, porque não dá tempo 487 

para fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Porque o tempo é pouco em relação 488 

àquilo que nós temos para fazer e têm que se ir excluindo coisas. quer dizer, se eu tenho 489 

isto para ler, neste dia, e sei que vou demorar n tempo, eu não posso multiplicar... e ir... 490 

acrescentar mais umas horas para ir fazer resumos e para ir discutir. Tenho que escolher! 491 



Ou leio, ou leio parte e depois discuto a parte ou... quer dizer, de alguma forma têm de ser 492 

alteradas, não é! É como as avaliações práticas... nós temos uma sala, temos um grupo, 493 

vamos para lá estudar. Entretanto chega outro grupo e chega outro grupo e chega outro 494 

grupo. Chega a uma altura em que é impossível! e nós temos que escolher... ou vamos 495 

para outro sitio, ou vamos para o corredor, ou não vamos estudar, ou vimos amanhã... 496 

Mas eu acho que isso é um mundo de coisas que vão surgindo ao longo do percurso. Eu 497 

acho que é possível! Não têm que se alterar as estratégias, por este tipo de avaliação! 498 

Nós é que temos que nos adaptar e gerir... mas... às vezes também acontecem 499 

imprevistos e nós temos, naquela altura de decidir... ou fazemos, ou ficamos, ou amanhã. 500 

 501 

Investigadora: Vanessa, para concluir, há alguma questão ou opinião que ache 502 

pertinente acrescentar, relativamente ao Campus virtual ou à avaliação em si? 503 

 504 

Entrevistado: Não. Assim em especial, não. Acho que já dei muitas opiniões minhas. 505 

 506 

Investigadora: Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 507 

colaboração, fundamentais para a realização desta investigação e de seguida gostaria de 508 

agendar consigo a próxima entrevista. Muito obrigada. 509 



Entrevista 1 – Joel 1 

  2 

Investigadora: Como sabe, estou a realizar um estudo sobre a utilização das novas 3 

tecnologias no Ensino Superior, cujo objectivo é analisar como se realizam as 4 

aprendizagens que são avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto 5 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 6 

Para tal, necessito da sua colaboração, para esta e para mais duas entrevista, de forma a 7 

conhecer a forma como reage à utilização de um ambiente virtual, qual a sua opinião 8 

sobre este tipo de contexto de aprendizagem, de que forma aprende e o que aprende 9 

exactamente. 10 

Nesta 1ª entrevista, pretendemos especificamente recolher informação relativa à sua 11 

utilização do computador e da Internet, às suas estratégias de estudo habituais e a sua 12 

opinião acerca de algumas questões relacionadas com a avaliação. 13 

Os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade e o 14 

anonimato. 15 

Gostaria ainda de realçar que as respostas em nada influenciaram o seu percurso 16 

académico, pelo que agradecia que respondesse de forma sincera às questões que lhe 17 

forem colocadas. 18 

 19 

Há alguma ideia que não tenha ficado clara sobre este trabalho ou sobre a entrevista? 20 

Há alguma questão que queira colocar? 21 

 22 

Entrevistado: Não. 23 

 24 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 25 

transcrição para análise e que tome algumas notas? 26 



 27 

Entrevistado: Sim, claro. 28 

 29 

Investigadora: Agradeço desde já a sua participação, sem a qual a realização do estudo 30 

não seria possível. 31 

 32 

Investigadora: Vamos então começar a entrevista. Costuma utilizar o computador e a 33 

Internet? 34 

 35 

Entrevistado: Sim! 36 

 37 

Investigadora: Com que regularidade? 38 

 39 

Entrevistado: Durante a semana não costumo utilizar muito a não ser para fazer 40 

trabalhos ou isso, também não tenho muito tempo durante a semana, mas... ao fim de 41 

semana muitas vezes utilizo o computador, às vezes vou para o computador jogar um 42 

bocadinho ou vou à procura de outras pessoas, ou então quando tenho trabalhos para 43 

fazer, vou procurar artigos ou ver os slides... 44 

 45 

Investigadora: E o computador em si utiliza mais para quê? Sem ser a Internet? 46 

 47 

Entrevistado: Não sei... por exemplo quando são trabalhos e que se tem que fazer no 48 

computador, utilizo; para pesquisar;... para estudar, por exemplo, numa frequência no ano 49 

passado tive que estar a estudar com o computador à frente e com os apontamentos, 50 

porque... para ser mais fácil, para não estar a imprimir um grande molho de folhas, preferi 51 

ver os slides no computador. 52 



 53 

Investigadora: A Internet utiliza mais para? 54 

 55 

Entrevistado: Para... neste momento, para falar com os amigos ainda, enquanto não 56 

começam os trabalhos. 57 

 58 

Investigadora: E para fins académicos? 59 

 60 

Entrevistado: Pesquisa. Essencialmente pesquisa, quando são trabalhos 61 

principalmente... de contexto teórico. 62 

 63 

Investigadora: Onde é que costuma aceder ao computador e à Internet? Qual é o 64 

principal ponto de acesso? 65 

 66 

Entrevistado: Em casa. 67 

 68 

Investigadora: Aqui na escola, costuma aceder? 69 

 70 

Entrevistado: Aqui na escola só quando vou imprimir alguma coisa, ou então quando 71 

tenho assim algum tempo morto e não sei o que hei-de fazer e pronto, às vezes vou ali 72 

aos computadores. 73 

 74 

Investigadora: Enfrenta dificuldades em aceder ao computador ou à Internet? 75 

 76 



Entrevistado: Em casa não, porque... até temos alguma so... não sei se é sorte mas, a 77 

minha mãe tem um computador e eu tenho outro, pronto não há assim grande problema 78 

em aceder. 79 

 80 

Investigadora: Já teve contacto com algum ambiente virtual de aprendizagem? já fez 81 

algum curso ou formação por Internet? 82 

 83 

Entrevistado: Não. 84 

 85 

Investigadora: Mesmo não tendo tido qualquer contacto, qual é a sua opinião sobre a 86 

utilização destes ambientes para formação? 87 

 88 

Entrevistado: Acho que é outra maneira, há alguns curso que... acho que podem ser 89 

feitos assim, algumas disciplinas podem ser feitas assim, mas acho que... não se pode 90 

generalizar para todas... para todas as matérias, porque... por exemplo tudo o que é 91 

prático, não... acho que a primeira parte teórica convém não ser dada pela Internet... 92 

totalmente... por exemplo disciplinas como nós tivemos, por exemplo, estudos (i.e. 93 

Estudos do Movimento Humano) e isso... convém ser demonstrado... convém ás vezes ter 94 

demonstrações para se perceber, ás vezes pronto... só com o apoio teórico que está na 95 

Internet, não é fácil perceber. 96 

 97 

Investigadora: Portanto acha que poderá ser benéfico, mas...  98 

 99 

Entrevistado: Sim, acho que é benéfico para algumas disciplinas, acho que algumas 100 

disciplinas dá para fazer, algumas coisas dá para fazer. Cursos e isso. Só que outros que 101 

envolvam uma componente mais prática, mais de demonstração... e mais de 102 



relacionamento acho que... não sei... pode ser por falta de experiência, mas não... acho 103 

que é complicado. 104 

 105 

Investigadora: Como se sente face à sua participação num ambiente virtual de 106 

aprendizagem na disciplina de Investigação I? 107 

 108 

Entrevistado: Acho que é uma experiência nova que... nunca fiz, portanto... não sei como 109 

é que vai funcionar. É uma experiência nova... para já, tudo o que são experiências 110 

novas... gosto, à partida gosto. 111 

 112 

Investigadora: E sente-se assustado ou de alguma forma receoso? 113 

 114 

Entrevistado: Não, receoso não... talvez... ou um bocadinho ansioso ou então curioso. É 115 

mais curioso, porque... como nunca vi funcionar, não sei como é que funciona um curso 116 

on-line, é uma coisa que... que... não é que me faça confusão, mas... mas... nós... não se 117 

costuma associar aulas a... assim, a estar à frente do computador. Não é uma coisa que... 118 

é uma coisa que me deixa um bocado curioso. 119 

 120 

Investigadora: E quais são as sua expectativas face à sua participação no Campus 121 

Virtual? 122 

 123 

Entrevistado: É realmente ganhar experiências novas... e pronto... essencialmente isso, 124 

é ganhar experiências novas, ver como é que funciona um curso feito a partir... on-line, 125 

basicamente on-line que... já sabia que existia, mas... por exemplo ainda no outro dia tive 126 

a falar com um colega meu e ele tinha dito que também... que nós devíamos ir fazer um 127 

curso e... e aquilo que nós tínhamos visto também era on-line e até tínhamos ficado um 128 



bocado de pé atrás porque nós não conhecíamos. Pronto, mas isto é uma experiência 129 

nova que vai levar a... possibilitar conhecer e... pronto e de partir para novos cursos. 130 

Talvez estas ideias... passem a ser mais utilizadas. 131 

 132 

Investigadora: E acha que vai correr bem? 133 

 134 

Entrevistado: Sim, acho que sim. 135 

 136 

Investigadora: Geralmente que estratégias utiliza para estudar? Como é que estuda 137 

geralmente? 138 

 139 

Entrevistado: Normalmente tento estar com atenção nas aulas e... à medida que vou 140 

lendo os slides e o professor vai dizendo a matéria tento ir... relacionar portanto os slides 141 

com o que o professor diz e depois ir esquematizar... à medida que a aula vai avançado... 142 

esquematizar no caderno através de apontamentos e acho que a partir de... de 143 

esquematizar no caderno, acho que é logo meio caminho andado para perceber a 144 

matéria. Depois quando se está a fazer... os apontamentos, por exemplo para o teste... 145 

quando se está a passar e a fazer um resumo... os apontamentos finais e depois é só 146 

ler... aquilo... eu reparo que quando faço a primeira vez os apontamentos e quando leio a 147 

outra vez, basicamente... já estudei tudo... a partir do momento que fica esquematizado 148 

na cabeça logo a primeira vez que se vê na aula, acho que... é mais fácil do que estar a 149 

fazer só apontamentos... sem perceber, acho que não serve de muito, não é? 150 

 151 

Investigadora: Portanto, à medida que vai fazendo os apontamentos na aula tenta logo, 152 

de alguma forma, esquematizar na sua cabeça e perceber aquilo que está a ser 153 

abordado? 154 



 155 

Entrevistado: Acho que ao tirar apontamentos... para se tirar apontamentos é quase 156 

como obrigatório já ter esquematizado na cabeça, portanto... para mim é mau sinal 157 

quando não consigo tirar apontamentos numa aula, quer dizer que ou não estou com 158 

atenção, ou... ou... ou não estou a perceber... é complicado, não... ou não estou a 159 

perceber, ou não estou concentrado, ou... não sei, falta ali alguma coisa. 160 

 161 

Investigadora: E estuda preferencialmente sozinho ou em grupo? 162 

 163 

Entrevistado: Preferencialmente sozinho, porque normalmente... quando estou a fazer os 164 

apontamentos preciso de estar com atenção, porque distraio-me facilmente. E depois 165 

quando estou a ler isso e estou a perceber costumo falar alto, o que acho que é um 166 

bocado desagradável para as outras pessoas... E como tenho... distraio-me muito 167 

facilmente. Eu em casa estudo sozinho, mas mesmo assim estudo 1 hora, 1 1/2h seguida, 168 

não consigo estudar mais, porque... passado uma hora já começo a olhar para as 169 

paredes, já começo a pensar noutra coisa qualquer. 170 

 171 

Investigadora: Para si, na sua opinião, o que é a avaliação? 172 

 173 

Entrevistado: O que é a avaliação?...... Acho que é uma forma de... se perceber se... as 174 

pessoas conseguiram adquirir as competências que foram pré definidas à partida. Por 175 

exemplo, no caso das disciplinas, são definidas competências que é suposto adquirir no 176 

final da disciplina ou no final do semestre. É uma maneira de avaliar se todas essas 177 

competências estão... no mínimo, bem arrumadas. Depois há outras que estão melhor ou 178 

pior. 179 

 180 



Investigadora: Portanto na sua opinião a avaliação é principalmente feita no final do 181 

semestre? 182 

 183 

Entrevistado: Não, acho que pode ser feita a nível intercalar, mas é... por exemplo, se for 184 

feita a meio do semestre, há competências que são... que acho que as que estão pré 185 

definidas para já terem sido pedidas até meio do semestre, ou ás vezes... mesmo que não 186 

seja para dar nota... é uma forma de o professor ver como é que está a turma ou... ou 187 

se... se já conseguiram adquirir os conhecimentos que era suposto. 188 

 189 

Investigadora: Para avaliar se as competências foram ou não adquiridas? 190 

 191 

Entrevistado: Sim. 192 

 193 

Investigadora: E como é que relaciona a avaliação e a aprendizagem? 194 

 195 

Entrevistado: …... Ás vezes a... eu acho que a avaliação, nos dias de hoje, está virada 196 

para ver se o aluno aprendeu. Só que eu acho que muitas vezes... as pessoas quase 197 

como... decoram... decoram, enfim, a aprendizagem. Agora, uma aprendizagem de 198 

véspera é temporária, porque as pessoas estudam para o teste uma semana, muito 199 

rápido e... pronto, chegam ao momento de avaliação sabem aquilo e passado uma 200 

semana, duas semanas, já esqueceram! Quando são coisas que não utilizamos, por 201 

exemplo nas aulas práticas, que as aulas práticas ajudam-nos muito a sistematizar. Mas 202 

quando não são coisas que se utilizam muito nas aulas práticas, uma coisa...uma pessoa 203 

chega ali ao teste teórico, estuda... pronto, basicamente, marra aquilo, chega lá, 204 

desbobina e está feito. 205 

 206 



Investigadora: Considera que aprende quando é avaliado? 207 

 208 

Entrevistado: Acho que... toda a gente aprende quando é avaliado, nem que seja só pelo 209 

feedback que tem da avaliação. Uma pessoa estuda, estuda, treina, mas depois, pode 210 

chegar à avaliação, ter uma boa nota e consegue perceber que tem aquilo bem 211 

assimilado e o professor também faz algumas críticas que uma pessoa pode melhorar. 212 

Mas... se por exemplo, tem má nota, percebe que tem de ir treinar mais, aprender mais e 213 

ter uma melhor... ter melhor conhecimento. 214 

 215 

Investigadora: Portanto na sua opinião, a nota acaba por ser para vocês também um 216 

feedback, é isso? 217 

 218 

Entrevistado: Claro, acho que também pode servir de feedback. Também se uma pessoa 219 

tem uma negativa, tem de perceber que tem de estudar mais, que tem de adquirir mais 220 

conhecimentos. Se tem uma boa nota, percebe que está no bom caminho, pronto... pode-221 

se sempre melhorar, mas... mas pelo menos está no bom caminho. 222 

 223 

Investigadora: Consegue dar o exemplo de alguma situação em que sentiu que 224 

aprendeu no final de uma avaliação? 225 

 226 

Entrevistado: Acho que... no final de quase todas as avaliações práticas, quando... 227 

 228 

Investigadora: Principalmente nas avaliações práticas? 229 

 230 

Entrevistado: Principalmente nas avaliações práticas. Nos testes teórico, uma pessoas 231 

tem só feedback... olha para a nota e vê "olha tive má nota" e “foi ali ou foi neste ponto 232 



que eu sabia que tinha mais fraco" e pronto. Nas avaliações práticas costuma-se ter 233 

depois um feedback. O professor diz onde é que nós temos as principais falhas e... 234 

pronto, uma pessoa tem assim um feedback e depois tenta melhorar. 235 

 236 

Investigadora: Portanto acha que aprende mais nas avaliações práticas do que nas 237 

avaliações teóricas? 238 

 239 

Entrevistado: Em termos de feedback, sim. Em termos de receber feedback uma pessoa 240 

consegue perceber em que ponto é que está. Acho que nas avaliações teóricas não. 241 

 242 

Investigadora: E quando recebe esse feedback acerca da avaliação realizada, como é 243 

que geralmente o utiliza? 244 

 245 

Entrevistado: …... Acho que é assim, recebe-se um feedback da avaliação... recebe-se e 246 

depois tenta-se melhorar. No caso... nós tivemos Educação clínica, agora no 1º ano. Nós 247 

a meio da Educação Clínica recebemos um feedback, e... por exemplo no meu feedback 248 

disseram que ainda tinha que melhorar a relação com as pessoas e pronto... ganhar um 249 

bocadinho de suporte teórico. Depois, melhorei isso para o final e depois acabaram por no 250 

final já...já tinha melhorado bastante principalmente a parte da relação com o utente. A 251 

principio ainda se entrou um bocadinho a medo e depois a seguir à educadora clínica dar 252 

feedback, uma pessoa percebe que tem de investir mais nessa área. Acho que é isso que 253 

significa. 254 

 255 

Investigadora: Portanto o feedback para si é sempre uma mais-valia? 256 

 257 



Entrevistado: Sim. Acho que é sempre uma mais-valia saber em que ponto é que 258 

estamos e em que é que podemos melhorar, para no fundo não estarmos sempre no 259 

mesmo ponto. Para conseguirmos sempre avançar. 260 

 261 

Investigadora: Só mais uma questão. O tipo de avaliação interfere nas suas estratégias 262 

de estudo? Estuda de forma diferente consoante o tipo de avaliação? 263 

 264 

Entrevistado: Estudo... Estudo de forma diferente. Por exemplo, quando são perguntas 265 

principalmente de desenvolvimento, de resposta aberta, sinto que é necessário saber 266 

encadear muitas vezes a matéria. Enquanto quando estou a responder perguntas de 267 

resposta fechada, como... a escolha múltipla... é preciso saber a matéria, mas às vezes 268 

não... sinto que não preciso tanto de saber encadeá-la e relacionar. Por exemplo, em 269 

termos de Anatomo-fisiologia, a parte do outro professor que era só escolha múltipla, senti 270 

que...prontos... primeiro tínhamos pouco tempo para estudar, então decidi só ler aquilo 271 

principalmente e tentar ver os pontos principais, para depois responder às questões de 272 

escolha múltipla. 273 

 274 

Investigadora: Porque sabia que era escolha múltipla? 275 

 276 

Entrevistado: Porque sabia que era escolha múltipla. 277 

 278 

Investigadora: E entre por exemplo uma avaliação teórica e uma avaliação prática, altera 279 

as suas estratégias de estudo? 280 

 281 

Entrevistado: Isso altera. Nas avaliações é preciso saber a componente teórica e saber a 282 

partir dali... no caso de estudos (i.e. Estudos do Movimento Humano) é preciso encadear 283 



a matéria toda e... buscar mesmo um bocado de matéria anterior para poder aproximara 284 

matéria mais à frente. Enquanto que numa avaliação prática é preciso 'tar a treinar e 285 

saber... também, não só o que se está a fazer, mas também a componente prática do que 286 

se está a fazer. 287 

 288 

Investigadora: Quando estuda para uma teórico-prática costuma estudar sozinho na 289 

mesma? 290 

 291 

Entrevistado: Para uma prática não. Costumo estudar... aí já costumo estudar em grupo. 292 

Porque... é complicado 'tar a estudar...'tar só a ler os procedimentos, é mais complicado. 293 

Porque depois não sabe como é que se há-de pôr a mão, como é que se há-de fazer... 294 

como é que se há-de colocar o corpo e isso são tudo pormenores importantes. 295 

 296 

Investigadora: Portanto em grupo conseguem discutir...  297 

 298 

Entrevistado: Sim, em grupo discutimos... nem que seja só isso. 299 

 300 

Investigadora: Para concluir e relativamente às questões que lhe coloquei, há alguma 301 

questão ou opinião que ache pertinente acrescentar? 302 

 303 

Entrevistado: Não. 304 

 305 

Investigadora: Relativamente ao ambiente, ao campus virtual ou à avaliação em si? 306 

 307 

Entrevistado: Não. Acho que nada de especial. Acho que é aquilo que já tinha dito. Acho 308 

que é um aspecto a explorar para o futuro, porque... agora ainda está tudo virado para 309 



estar tudo na escola a fazer as coisas e... por exemplo, quando são cursos... acho que é 310 

muito importante quando são cursos pequenos, por exemplo, de uma semana. É 311 

complicado pessoas... permite a pessoas de sítios diferentes do pais não terem de vir... 312 

não terem de se deslocar! É complicado terem de se deslocar e estar lá uma semana a 313 

fazer o curso e assim, podem ficar a estudar no seu sítio.  314 

 315 

Investigadora: Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 316 

colaboração, fundamentais para a realização desta investigação e de seguida gostaria de 317 

agendar consigo a próxima entrevista. Muito obrigada. 318 



Entrevista 1 – Francisco 1 

  2 

Investigadora: Como sabe, estou a realizar um estudo sobre a utilização das novas 3 

tecnologias no Ensino Superior, cujo objectivo é analisar como se realizam as 4 

aprendizagens que são avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto 5 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 6 

Para tal, necessito da sua colaboração, para esta e para mais duas entrevista, de forma a 7 

conhecer a forma como reage à utilização de um ambiente virtual, qual a sua opinião 8 

sobre este tipo de contexto de aprendizagem, de que forma aprende e o que aprende 9 

exactamente. 10 

Nesta 1ª entrevista, pretendemos especificamente recolher informação relativa à sua 11 

utilização do computador e da Internet, às suas estratégias de estudo habituais e a sua 12 

opinião acerca de algumas questões relacionadas com a avaliação. 13 

Os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade e o 14 

anonimato. 15 

Gostaria ainda de realçar que as respostas em nada influenciaram o seu percurso 16 

académico, pelo que agradecia que respondesse de forma sincera às questões que lhe 17 

forem colocadas. 18 

 19 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 20 

transcrição para análise e que tome algumas notas? Há alguma ideia que não tenha 21 

ficado clara sobre este trabalho ou sobre a entrevista? 22 

Há alguma questão que queira colocar? 23 

 24 

Entrevistado: Não. 25 

 26 



Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 27 

transcrição para análise e que tome algumas notas? 28 

 29 

Entrevistado: Sim 30 

 31 

Investigadora: Agradeço desde já a sua participação, sem a qual a realização do estudo 32 

não seria possível. 33 

 34 

Investigadora: Costuma Utilizar o computador e a Internet? 35 

 36 

Entrevistado: Diariamente, muitas vezes ao dia. 37 

 38 

Investigadora: Para? Com que finalidade utiliza o computador? 39 

 40 

Entrevistado: Word, para fazer trabalhos, mas mais para ir à Internet. 41 

 42 

Investigadora: Sem ser para fazer trabalhos costuma utilizar o computador para outros 43 

fins? 44 

 45 

Entrevistado: Jogos e... música. 46 

 47 

Investigadora: E a Internet? 48 

 49 

Entrevistado: Na Internet... falar com amigos, fazer downloads... de músicas, 50 

principalmente de músicas e, por vezes, aceder a informação para estudar ou enriquecer 51 

algum campo que eu não esteja muito bem, em fisioterapia. 52 



 53 

Investigadora: Onde é que costuma utilizar...  54 

 55 

Entrevistado: Em casa. 56 

 57 

Investigadora: E costuma utilizar aqui na escola, ou nem por isso? 58 

 59 

Entrevistado: Não, não, sempre em casa. 60 

 61 

Investigadora: Costuma ter dificuldades em aceder ao computador e à Internet, mesmo 62 

em casa? 63 

 64 

Entrevistado: Não, não. 65 

 66 

Investigadora: Já teve contacto com algum ambiente virtual de aprendizagem? Algum 67 

curso ou formação que tenha feito por Internet? 68 

 69 

Entrevistado: Não, não. 70 

 71 

Investigadora: Apesar de não ter tido qualquer experiência em ambientes virtuais de 72 

aprendizagem, qual é a sua opinião relativamente à utilização destes para fins de 73 

formação? 74 

 75 

Entrevistado: Na minha opinião, eu acho que por exemplo, os campos virtuais como este 76 

que está a ser feito... poderia ser melhor se, interagíssemos se calhar, com outras 77 

escolas. Porque assim, se calhar o que eu falar lá (i.e. campus virtual) falo na escola com 78 



os meus colegas, porque 'tou com eles diariamente. Se estivesse com outras... se falasse 79 

com pessoas com quem não estivesse diariamente, se calhar ai poderia ser mais 80 

benéfico, na minha opinião. 81 

 82 

Investigadora: Então sugeria que eventualmente que a discussão e participação não 83 

fosse só limitada a uma escola, mas a colegas, do mesmo curso de outras escolas. Mas 84 

acha que poderá ser... Qual é a sua opinião sobre este tipo de ambientes para a 85 

aprendizagem? 86 

 87 

Entrevistado: Eu acho que facilita a aprendizagem. Facilita na medida em que, por 88 

exemplo, muitas vezes eu 'tou em casa e posso ter uma dúvida ou uma ideia e se aquele 89 

chat for muito frequentado eu posso tirar uma dúvida com um colega meu. E assim sem 90 

sair de casa posso tirar essa dúvida. 91 

 92 

Investigadora: Como é que se sente face à participação no Campus Virtual na disciplina 93 

de Investigação I? 94 

 95 

Entrevistado: Por agora é difícil de dizer, mas eu acho que... vai haver muita 96 

participação, pelo menos da minha parte. Se eu achar que devo participar, ou seja... é 97 

necessário que haja um assunto que interesse, se for um assunto interessante acho que 98 

vai haver muita participação. 99 

 100 

Investigadora: Acha que vai ter facilidade ou dificuldade em adaptar-se à dinâmica do 101 

campus? 102 

 103 



Entrevistado: Facilidade. Eu acho também que... o Campus pode facilitar muito aquelas 104 

pessoas que... nas aulas, não tiram as dúvidas ou porque são... pronto não são muito... 105 

não têm por hábito tirar muitas dúvidas, ficam mais caladas, e acho que ai, as pessoas 106 

podem-se desinibir mais e falar mais, como estão por detrás de um ecrã, eu acho que 107 

será mais fácil para essas pessoas. 108 

 109 

Investigadora: E qual é a sua opinião relativamente a uma formação totalmente on-line? 110 

 111 

Entrevistado:... Totalmente on-line... acho que era um bocado complicado. Acho que 112 

não... não teria muitos benefícios. Acho que devia ser um meio-termo, uma parte on-line e 113 

uma parte sem ser on-line, como está a ser feito. 114 

 115 

Investigadora: Mas porquê? 116 

 117 

Entrevistado: Porque acho que...on-line... acho que... ali é informação fácil. On-line é 118 

informação fácil. E acho que precisamos da parte humana, para nos darmos com as 119 

outras pessoas e comunicar com as outras pessoas. É diferente estarmos a falar na 120 

Internet e a debater um assunto na Internet e debater um assunto, como se fosse cara na 121 

cara, ali a falar. Acho que… nós temos... devemos estar a... sentirmo-nos bem nos dois 122 

campos e não só na Internet porque é muito mais fácil. As pessoas vão-se adaptar muito 123 

mais facilmente a falar de assuntos e a discutir assuntos na Internet do que quando as 124 

pessoas estão presentes. 125 

 126 

Investigadora: Que factores poderão aumentar ou diminuir a sua motivação para 127 

participar no Campus? 128 

 129 



Entrevistado: Factores... é mesmo o assunto. Se o assunto for interessante acho que... 130 

aumenta muito mais a participação. Se não for interessante, não sei, acho que vais ser 131 

mais difícil. 132 

 133 

Investigadora: Não falando, especificamente no fórum, existem outros factores que 134 

possam influenciar a sua motivação? 135 

 136 

Entrevistado: Não, acho que é mesmo o assunto. Se o assunto interessar, acho que vou 137 

participar... sim, sim acho que é mesmo só o assunto. 138 

 139 

Investigadora: Que estratégia de estudo costuma geralmente utilizar? Como é que 140 

geralmente estuda? 141 

 142 

Entrevistado:... Que estratégia costumo utilizar?...Estratégias...estudar...acho que não é 143 

bem uma estratégia. É pegar nas coisas, ler e estudar e acabou. 144 

 145 

Investigadora: Mas como é que faz esse estudo? 146 

 147 

Entrevistado: Faço por metas, costumo fazer muito por metas. Ou seja, o que eu faço 148 

é... divido o estudo em partes e depois é, estudo umas determinadas partes, volto atrás 149 

para ver se já sei aquelas partes todas e depois vou sempre avançando. 150 

 151 

Investigadora: E o seu objectivo é memorizar essas partes? 152 

 153 



Entrevistado: Não, não. O meu objectivo é sempre perceber. Caso não dê para 154 

perceber... há coisas que temos que memorizar, mas quando é para memorizar deixo 155 

sempre para o fim. O que me interessa é perceber, se eu perceber, acho que está bem. 156 

 157 

Investigadora: E estuda preferencialmente sozinho ou em grupo? 158 

 159 

Entrevistado: Sozinho. Não gosto de estudar em grupo. Só gosto de estudar em grupo 160 

quando já me sinto bem em todos os temas. Ou seja, já quase nem é estudar, é repetir o 161 

estudo. Não gosto de estudar em grupo. 162 

 163 

Investigadora: E quando estuda em grupo, é mais para tirar dúvidas ou para aprofundar 164 

conhecimento? 165 

 166 

Entrevistado: Sim, é mais para tirar dúvidas. Para aprofundar conhecimento é pouco. É 167 

mais para tirar dúvidas. 168 

 169 

Investigadora: Para si o que é a avaliação? 170 

 171 

Entrevistado: Para mim a avaliação... é mais um momento... para mim acho que é mais 172 

um momento de aprendizagem, mas... acho que a avaliação... é um momento em que nós 173 

nos vamos testar a nós próprios, se aquele tempo todo que nós estivemos a aprender 174 

determinado assunto, se valeu a pena ou não, ou se estamos bem ou não dentro daquele 175 

assunto.  176 

 177 

Investigadora: Para se testarem a vocês próprios? 178 

 179 



Entrevistado: Eu...pelo menos a mim, eu... quando vou para uma avaliação é para me 180 

testar a mim próprio, mas também uma coisa que já aprendi, e aprendi muito neste ano 181 

é... para mim a avaliação começa logo no inicio, porque... se eu me sentir bem com 182 

aquele tema, se eu me sentir bem naquele assunto..., como foi por exemplo no estágio... 183 

quando foi a avaliação, eu já tinha a minha avaliação feita, eu... gostei daquilo que fiz, 184 

gostei do contexto em que estava, gostei de tudo. A satisfação pessoal, para mim era o 185 

mais importante, para mim a minha avaliação era... era avaliação pessoal, era se gostei 186 

ou não, de determinado tema. Para mim isso é a minha avaliação, é a avaliação. 187 

 188 

Investigadora: Se tivesse de descrever a avaliação a um aluno do 1º ano, o que é que 189 

lhe diria? 190 

 191 

Entrevistado: Eu diria que... a avaliação é... a um aluno do 1º ano? 192 

 193 

Investigadora: Sim, a um aluno do 1º ano, um dos nossos caloiros. 194 

 195 

Entrevistado: Eu diria que é mais um momento...mais um momento de aprendizagem. 196 

Nós vamos para lá e vamos nervosos, como é lógico, porque temos de passar. Mas... eu 197 

acho que isso ao longo do tempo vai..., nós vamos perdendo isso porque... porque, é 198 

como digo, nós temos é que ter satisfação pessoal. Se nós gostarmos daquilo que 199 

fazemos e... se não passarmos agora, vamos passar noutra altura e se nós gostarmos, 200 

quase de certeza que vamos passar. Para mim é... como eu... caracterizo a avaliação. 201 

 202 

Investigadora: Dá muito valor à nota da avaliação? 203 

 204 

Entrevistado: Dou. Muito mesmo. 205 



 206 

Investigadora: Porquê? 207 

 208 

Entrevistado: Porque dou muito valor, eu sou... sou muito crítico comigo mesmo e para 209 

mim nunca está bem. Se eu tiver 19... para mim é 19 e devia ter 20. Para mim é sempre 210 

assim... não consigo... ter é notas mais baixas. Notas mais baixas, isso ai é que me aflige, 211 

agora assim as notas mais altas, não... quero sempre mais, se é um assunto que eu 212 

goste, quero sempre mais. Há coisas que nós não gostamos e se tivermos um... passar já 213 

é bom, mas se é... Para mim, aquilo que eu goste, tenho que ter sempre mais. 214 

 215 

Investigadora: Então para si, qualquer avaliação para si é um momento de 216 

aprendizagem? 217 

 218 

Entrevistado:... Qualquer não. É como digo, se for uma avaliação em assuntos que nós 219 

não gostemos ou em que a satisfação pessoal não é 100% ou não e nenhuma, para mim 220 

não é... não é mais um momento de aprendizagem, é... tem de ser, temos de ir lá. Por 221 

exemplo, estudos do movimento eu ia lá como, era... era mais um momento de 222 

aprendizagem. Era uma coisa que eu gostava. 223 

 224 

Investigadora: Penso que se está a referir a casos mais práticos. E por exemplo no caso 225 

de uma frequência mais teórica, a avaliação continua a ser um momento de 226 

aprendizagem? 227 

 228 

Entrevistado: Não, numa avaliação teórica... tenho que mostrar aquilo que sei... ai tenho 229 

que mostrar aquilo que sei... não é um momento de aprendizagem, ai tenho que mostrar 230 

tudo o que sei, tudo, tudo, tudo. 231 



 232 

Investigadora: A quem? 233 

 234 

Entrevistado: Á pessoa que for ler. E normalmente nas avaliações teóricas trato as 235 

pessoas que vão ler como se não fossem daquele campo... como senão fossem daquele 236 

campo, ou seja, tenho que dizer tudo (entrevistado realça palavra) como se fosse uma 237 

pessoa... por exemplo, se fosse a minha mãe a ler, que não percebe, ficava com algumas 238 

ideias. É assim que eu trato uma avaliação teórica. 239 

 240 

Investigadora: Portanto ai já não é mostrar só a si...  241 

 242 

Entrevistado: É mostrar aos outros. 243 

 244 

Investigadora: Mais do que a si? 245 

 246 

Entrevistado: Sim, porque é uma pessoa que vai ler e que avalia o trabalho. 247 

 248 

Investigadora: Quando recebe feedback sobre uma avaliação que tenha realizado, como 249 

é que utiliza esse feedback? 250 

 251 

Entrevistado: Quando recebo o feedback... nunca crítico o feedback que o professor dá... 252 

se me vai dar aquele feedback é porque... logo á partida está-me a ensinar alguma coisa. 253 

Mas... quando eu achar um feedback negativo... pronto, fico mal comigo próprio. Mas 254 

quando é positivo, passa-me ao lado. 255 

 256 

Investigadora: Mas como é que o utiliza? Ou utiliza ou não? 257 



 258 

Entrevistado: Depois do feedback negativo tento... fazer com que da próxima vez 259 

melhore. É difícil, o meu método de estudo é sempre igual. Eu quando recebo um 260 

feedback negativo tento mudar no próximo, mas vai-se sempre aproximar daquele método 261 

de estudo que eu tive. Mesmo que eu queira mudar, acho que vai ser difícil mudar o meu 262 

método de estudo, não sei porquê, mas... 263 

 264 

Investigadora: Por exemplo, no ano passado nas avaliações que fez, lembra-se de ter 265 

recebido algum feedback positivo ou negativo? 266 

 267 

Entrevistado: Em estudos (i.e. Estudos do movimento humano) recebi positivo. Em 268 

disfunção (i.e. Fisioterapia e Disfunção do movimento), para mim foi um feedback 269 

negativo, porque... eu, no exame de disfunção tive uma postura e atitude que não é 270 

normal em mim, muito nervoso e eu nunca 'tou... normalmente nas práticas nunca estou 271 

nervoso e sim, isso deixou-me algumas noites sem dormir, mas... eu sei que, se calhar 272 

poucas vezes isso vai  voltar a acontecer. 273 

 274 

Investigadora: Na altura recebeu feedback sobre a avaliação que fez? 275 

 276 

Entrevistado: Sim. 277 

 278 

Investigadora: E utilizou esse feedback? Ou seja, hoje por exemplo voltaria a fazer 279 

igual? 280 

 281 

Entrevistado: Não, não voltaria a fazer igual de maneira nenhuma. De maneira 282 

nenhuma... Não fazia igual, porque também... quando o feedback é negativo, eu... tento 283 



perceber porque é que assim foi e depois de perceber, da próxima vez vou tentar não 284 

fazer. 285 

 286 

Investigadora: O tipo de avaliação interfere nas estratégias de estudo que adopta? 287 

 288 

Entrevistado:…... Sim... claro. Claro que sim. Por exemplo se for numa avaliação mais 289 

teórica é tentar perceber, é mais ler e tentar, ás vezes eu tento mesmo... desenvolver... ou 290 

seja, relações entre as coisas, que é para quando chegar à frequência é muito mais fácil. 291 

Se eu estabelecer relações vê-se que eu percebi. Numa prática, tenho que... tentar testar 292 

tudo (entrevistado realça palavra) o que possa acontecer para quando chegar lá tudo o 293 

que possa acontecer... está controlado. E tentar controlar muita... Entrar lá de maneira... 294 

Confiar em mim próprio. Quando chegar lá tenho que confiar em mim próprio. Ali ninguém 295 

pode ser melhor ou pior que eu. Eu estou lá, não é a ser avaliado, estou a discutir um 296 

assunto e não posso pensar que estou a falar com o professor, que é um professor, e 297 

agora vou ficar muito nervoso. Não! Estou a falar com uma pessoa que é um 298 

fisioterapeuta e que um dia deste também, se deus quiser, vou ser fisioterapeuta, logo, 299 

não posso sentir-me inferior se não vou ficar muito nervoso e isso é mau. 300 

 301 

Investigadora: E por exemplo nas teóricas, consoante o tipo de questões (mais fechadas 302 

ou abertas) faz variar as suas estratégias? 303 

 304 

Entrevistado:... Sim, faz variar... se for um teste mais aberto eu tento muito perceber, o 305 

meu estudo vai incidir mais em perceber. Num mais fechado, vou perceber claro, se não 306 

faz sentido, mas também tenho de incidir muito em memorizar, porque vai ser definições e 307 

coisas do género e nós temos de pôr lá... pronto em nossas palavras, mas não podemos 308 

fugir muito ao que 'tá na literatura. 309 



 310 

Investigadora: Ok, Francisco, há alguma ideia, questão ou opinião que ache pertinente 311 

acrescentar relativamente às questões que lhe coloquei? 312 

 313 

Entrevistado: Não. Acho que o estudo é interessante, é inovador, utiliza-se muito a 314 

Internet, mas não com benefício do estudante. Nós procuramos a Internet para fazer 315 

outras actividades. É interessante porque, como já disse pode favorecer muito pessoas 316 

que não se sintam muito bem a tirar dúvidas com os professores e assim ali, como estão 317 

frente ao computador é mais fácil, torna-se mais fácil. Acho que é interessante e pode 318 

fazer com que todos os alunos tenham acesso às mesmas informações. Também, torna-319 

se muito mais rápido nós acedermos às informações que são dadas nas aulas. etc. 320 

 321 

Investigadora: Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 322 

colaboração, fundamentais para a realização desta investigação e de seguida gostaria de 323 

agendar consigo a próxima entrevista. Muito obrigada. 324 



Entrevista 1 – Gonçalo 1 

  2 

Investigadora: Gonçalo, como sabe, estou a realizar um estudo sobre a utilização das 3 

novas tecnologias no Ensino Superior, cujo objectivo é analisar como se realizam as 4 

aprendizagens que são avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto 5 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 6 

Para tal, necessito da sua colaboração, para esta e para mais duas entrevista, de forma a 7 

conhecer a forma como reage à utilização de um ambiente virtual, qual a sua opinião 8 

sobre este tipo de... (pausa) contexto de aprendizagem, de que forma aprende e o que 9 

aprende exactamente. 10 

Nesta 1ª entrevista, pretendemos especificamente recolher dados, informação relativa à 11 

sua utilização do computador e da Internet, às suas estratégias de estudo habituais e a 12 

sua opinião acerca de algumas questões relacionadas com a avaliação. 13 

Os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade e o 14 

anonimato. 15 

Gostaria ainda de realçar que as respostas em nada influenciaram o seu percurso 16 

académico, pelo que agradecia que respondesse de forma sincera às questões que lhe 17 

serão colocadas. 18 

Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma dúvida sobre o estudo ou sobre o 19 

objectivo da entrevista? 20 

 21 

Entrevistado: Não. 22 

 23 

Investigador: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior transcrição 24 

para análise? 25 

 26 



Entrevistado: Sim 27 

 28 

Investigador: Importa-se que tome algumas notas? 29 

 30 

Entrevistado: Sim 31 

 32 

Investigador: Agradeço desde já a sua participação, sem a qual a realização do estudo 33 

não seria possível.  34 

Vamos então começar com algumas questões relativas ao acesso e à sua utilização do 35 

computador e da Internet.  36 

 37 

Investigador: Costuma utilizar o computador e a Internet? 38 

 39 

Entrevistado: Sim 40 

 41 

Investigador: Com que regularidade?  42 

 43 

Entrevistado: Todos os dias. 44 

 45 

Investigador: E onde? Em casa... 46 

 47 

Entrevistado: Em casa. 48 

 49 

Investigador: Geralmente em casa? 50 

 51 

Entrevistado: Em casa, sim. E de vez em quando aqui na escola. 52 



 53 

Investigador: E tem computador em casa com Internet? 54 

 55 

Entrevistado: Sim, tenho. 56 

 57 

Investigador: Que dificuldades enfrenta para ter acesso ao computador ou à Internet? E 58 

como as soluciona? 59 

 60 

Entrevistado: Com respeito à Internet não tenho muita dificuldade, mas já no que diz 61 

respeito a mexer no computador, às funções do computador, custa-me um bocado e peço 62 

ajuda. 63 

 64 

Investigador: Quando sente dificuldades... 65 

 66 

Entrevistado: Peço ajuda. 67 

 68 

Investigador: Para que finalidades é que geralmente utiliza o computador?  69 

 70 

Entrevistado: Bom… para ver o meu mail, para ver material para as aulas,... 71 

 72 

Investigador: Isso mais relativo à Internet. E ao computador em si? 73 

 74 

Entrevistado: Em si... para fazer trabalhos. Sem ser para utilizar a Internet, é mesmo só 75 

trabalhos. 76 

 77 

Investigador: Ou seja, basicamente é só para fins académicos. É isso? 78 



 79 

Entrevistado: Sim. 80 

 81 

Investigador: Já teve contacto com ambientes de aprendizagem virtuais?  82 

 83 

Entrevistado: Não 84 

 85 

Investigador: Nunca fez nenhuma formação, nenhum curso por Internet? 86 

 87 

Entrevistado: Não, Não. 88 

 89 

Investigador: Qual é a sua opinião… apesar de não ter tido contacto com nenhum 90 

ambiente virtual de aprendizagem, qual é a sua opinião sobre a utilização deste tipo de 91 

ambientes virtuais (on-line) para a sua aprendizagem?  92 

 93 

Entrevistado:… Acho que…... é assim, para nós é importante saber utilizar o 94 

computador, por exemplo, falo por mim, como já tinha dito, cada vez que quero fazer 95 

alguma coisa no computador, não sei utilizá-lo, e por isso peço ajuda, por isso acho muito 96 

importante sabermos ... 97 

 98 

Investigador: E acha que um ambiente on-line... ou seja, aulas ou actividades num 99 

ambiente on-line... qual é a sua opinião sobre isso? 100 

 101 

Entrevistado: Pois, pelo que ouvi falar é bom, mas se calhar não tira... as dúvidas, que 102 

se forem no momento, da mesma forma, como se tira numa aula em que há a presença 103 

de um professor. 104 



 105 

Investigador: Então sente-se um pouco céptico relativamente a isso é? 106 

 107 

Entrevistado: Sim, um bocado. 108 

 109 

Investigador: Porquê 110 

 111 

Entrevistado: Porque no momento em que surgem dúvidas… acho que é melhor a 112 

presença do professor para as tirarmos logo. 113 

 114 

Investigador: Quais são as suas expectativas face à utilização do Campus Virtual na 115 

disciplina de Investigação I?  116 

 117 

Entrevistado:... Acho que vai ajudar um pouco, porque também quando estamos a 118 

trabalhar em casa, se estamos na plataforma e se temos alguma dúvida... podemos 119 

mandar um mail à professora, por exemplo, e se ela estiver em linha, responde, tira logo a 120 

dúvida e pronto, já adianta um bocado o trabalho. 121 

 122 

Investigador: Mas por exemplo..., sente-se entusiasmado, motivado...  123 

 124 

Entrevistado: Sim, sim... 125 

 126 

Investigador:... Ou está com algum receio em participar neste tipo de ambiente? 127 

 128 

Entrevistado:... Achei interessante, porque... para já não tínhamos uma área só nossa... 129 

e neste caso para uma só disciplina... achei interessante sinceramente! 130 



 131 

Investigador: Que estratégias de estudo..., que tipo de estratégias utiliza geralmente 132 

quando está a estudar?  133 

 134 

Entrevistado:………  135 

 136 

Investigador: Como é que estuda? 137 

 138 

Entrevistado:… Como é que hei-de dizer... por norma estudo por aquilo que tenho... 139 

sebentas da disciplina, apontamentos tirados nas aulas... 140 

 141 

Investigador: Mas que tipo de estratégias utiliza? Tenta memorizar o que lá está, ou... 142 

 143 

Entrevistado: Não. É assim, no início eu... queria mais memorizar as coisas, mas chegou 144 

a uma altura que eu vi que não podia ser, porque há coisas que temos mesmo de 145 

perceber e se não percebermos, eh... não vale a pena memorizar. Falo por mim... foi o 146 

que me aconteceu a uma disciplina do 1º ano, que queria memorizar as coisas e não 147 

chegava lá e pronto... foi a estudar e a perceber e se não percebia, não... 148 

 149 

Investigador: E o que é que faz para tentar compreender ou perceber as coisas? 150 

 151 

Entrevistado:... Tento ler com atenção e depois... primeiro leio o conteúdo, depois tento 152 

fazer, tipo um resumo... 153 

 154 

Investigador: Escrito? 155 

 156 



Entrevistado: Sim, escrito. Faço muitos apontamentos por acaso. E depois... por vezes 157 

tiro dúvidas com os meus colegas. Depois de fazer o meu resumo, pergunto aos meus 158 

colegas se...... 159 

 160 

Investigador: O sentido do texto, é isso? 161 

 162 

Entrevistado: Sim, se o texto quer dizer isto ou não. É só mais para tirar a dúvida. 163 

 164 

Investigador: Para si, o que é a avaliação? Na sua opinião... 165 

 166 

Entrevistado:... Como é que hei-de dizer...... 167 

 168 

Investigador: Se tivesse de explicar a um aluno do 1º ano o que é a avaliação, o que é 169 

que lhe diria? 170 

 171 

Entrevistado: Como é que hei-de dizer...... ok, a avaliação é feita ao longo do semestre... 172 

também depende da cadeira, porque há cadeiras que têm a componente teórica e a 173 

componente prática. No que respeita à avaliação, a teórica é .... como é que hei-de 174 

explicar... é menos, a teórica é menos complicada ou menos difícil porque, na teórica, ok, 175 

estamos todos numa sala a fazer a frequência ou o exame. Na avaliação prática, temos 176 

um professor à nossa frente só a... só.... 177 

 178 

Investigador: Por ser mais individualizado, é isso? 179 

 180 

Entrevistado:... Por ser mais individualizado é mais complicado, porque ficamos mais 181 

nervosos, porque sabemos que a atenção está virada só em nós e para nós, logo ... na 182 



minha opinião é um bocado mais complicado. 183 

 184 

Investigador: E para que é que acha que serve a avaliação? 185 

 186 

Entrevistado: Para avaliar as nossas competências, para saber se ...é ... se realmente 187 

sabemos ... o que foi dado ao longo do semestre naquela disciplina. 188 

 189 

Investigador: Quando deve ser utilizada, na sua opinião? 190 

 191 

Entrevistado: A avaliação? 192 

 193 

Investigador: Sim. 194 

 195 

Entrevistado:…… Como hei-de dizer... se for uma... se for muita matéria... seria bom que 196 

o professor dividisse... em dois. Por exemplo se for muita matéria dividida em dois, para 197 

nós termos mais... "tempo" para estudar a matéria, logo é menos complicado e mais... 198 

como é que hei-de dizer...por um lado termos pouca matéria é bom. Porquê? Porque 199 

temos mais tempo para estudar, logo temos hipóteses de termos uma boa nota, por assim 200 

dizer. E... se temos só uma frequência com a matéria toda, é muita matéria, logo é por 201 

vezes é muito confuso tentar reter e perceber toda a matéria que foi dada durante o 202 

semestre todo. 203 

 204 

Investigador: Então, na sua opinião a avaliação deverá ser repartida... 205 

 206 

Entrevistado: Repartida, exactamente, deve ser contínua ao longo do semestre. 207 

 208 



Investigador: E serve essencialmente para avaliar competências...  209 

 210 

Entrevistado: Avaliar competências, exactamente... 211 

 212 

Investigador:... Ou seja verificar se aprendeu ou não aprendeu...  213 

 214 

Entrevistado: Se aprendemos ou não, exactamente. 215 

 216 

Investigador: Considera que aprende quando é avaliado?  217 

 218 

Entrevistado:... Na minha opinião a avaliação... não aprendo, mas sim... consigo ver se 219 

realmente estava preparado ara aquela avaliação. 220 

 221 

Investigador: Então para si a avaliação não é um momento de aprendizagem?  222 

 223 

Entrevistado: Não, é mais um momento de termos certeza que aquilo que estudámos 224 

estava bem e que... a forma como estudámos foi a correcta. 225 

 226 

Investigador: E já sentiu em alguma situação, nas disciplinas que já frequentou, alguma, 227 

nalguma delas... em que no momento de avaliação sentisse que estava a aprender 228 

alguma coisa? 229 

 230 

Entrevistado: Sim… numa cadeira do 1º ano, 2º semestre... na avaliação prática, lembro-231 

me da professora dizer que a maneira como eu estava a fazer não estava errado, mas 232 

que a melhor era outra que ela exemplificou... Então em certa parte aprende-se, mas 233 

também tem a ver com cadeira, porque esta cadeira que eu falei é... como era uma 234 



avaliação que tinha várias componentes... deu para a professora corrigir certas... certos... 235 

como é que se diz.... procedimentos. E há umas cadeiras que é só... pronto, vemos o 236 

temos á frente, analisamos e dizemos aquilo que achamos que é e, pronto, o professor só 237 

se "limita" a ver se está bem ou não e pronto. 238 

 239 

Investigador: Quando recebe feedback acerca da avaliação, como é que geralmente 240 

utiliza esse feedback? 241 

 242 

Entrevistado: No meu caso… para mim o feedback é muito bom porque... porque é 243 

assim... eu fico com uma noção... daquilo que eu fiz, ou seja... como é que eu hei-de 244 

dizer... imaginamos que eu respondi a uma pergunta e a resposta está incompleta. Ok e 245 

se a professora me diz, isto está incompleto, falta-te aqui isto e isto e aquilo. Eu ai... 246 

imagine que... se eventualmente queira fazer melhoria de nota daquela cadeira, eu já sei 247 

que ali, naquela resposta faltou-me... certos pontos e... pronto, quando vou estudar já os 248 

incluo naquela parte da matéria. Por isso acho que é bom ter um feedback com o 249 

professor. 250 

 251 

Investigador: Outra questão que lhe queria colocar, que de certa forma já abordou 252 

anteriormente, é se o tipo de tipo de avaliação (teórica, prática ou teórico-prática) interfere 253 

nas estratégias de estudo? Se estuda de forma diferente consoante a avaliação é teórica 254 

ou teórico-prática ou outro tipo de avaliação? 255 

 256 

Entrevistado: É assim..., para mim a avaliação teórico-prática....... como é que hei-de 257 

dizer... é assim, nós estudamos a teórica, ficamos com uma noção das coisas e quando 258 

vamos à prática, essa noção que tínhamos da teórica complementa a prática, logo é mais 259 

acessível, ou seja... como a teórica complementa a teórico-pratica, o estudo vai ser um 260 



pouco mais fácil. É a minha opinião. 261 

 262 

Investigador: E o seu estudo muda consoante... 263 

 264 

Entrevistado: Não, não, não. Não muda. 265 

 266 

Investigador: Geralmente utiliza basicamente as mesmas estratégias quer a avaliação 267 

seja teórica ou teórico-prática? 268 

 269 

Entrevistado: Não, se bem que na prática temos que treinar aquilo que aprendemos nas 270 

aulas teóricas, só que a teórica complementa a prática. 271 

 272 

Investigador: Ok, pronto, não tenho mais nenhuma questão de momento... hei-de ter 273 

mais! 274 

Há alguma situação ou opinião que considere relevante relativamente ao que lhe foi 275 

questionado? Considera relevante acrescentar alguma coisa ou tem alguma questão que 276 

queira colocar?  277 

 278 

Entrevistado: Não, acho que não. 279 

 280 

Investigador: Não? 281 

 282 

Entrevistado: Não. 283 

 284 

Investigador: Para concluir, gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e 285 

colaboração e agendar consigo a próxima entrevista, pode ser?  286 



 287 

Entrevistado: Está bem, pode ser. 288 



Entrevista 2 – Mariana 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente Virtual 5 

de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se essencialmente conhecer a sua opinião sobre o processo de 7 

aprendizagem e avaliação que se está a desenvolver na disciplina de Investigação I e 8 

sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido. 9 

Mais uma vez, reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho? E acerca da entrevista? 12 

 13 

Entrevistado: Não. 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara ou há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

 18 

Entrevistado: Não. 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista e a toma de notas de modo a facilitar a 21 

posterior transcrição para análise?  22 

 23 

Entrevistado: Sim, sim. 24 

 25 



Investigadora: Face às suas expectativas iniciais qual é a sua opinião sobre o Campus 26 

Virtual como ambiente de aprendizagem? 27 

 28 

Entrevistado: Acho que... eu parti para a experiência bastante entusiasmada, mas um 29 

bocadinho de pé atrás, mas de qualquer forma acho que... acho que foi bom, está a ser 30 

bastante positivo, relativamente aquilo que eu esperava, acho que está a ser bastante 31 

bom. 32 

 33 

Investigadora: O que é que a tem levado a ir ao Campus Virtual? 34 

 35 

Entrevistado: Isso é engraçado, porque eu própria não sei muito bem dizer o que é que 36 

muitas vezes vou lá fazer, a verdade é que agora a maior parte das vezes que ligo e vou 37 

à Internet é quase automático, escrevo logo... abro logo, nem que esteja a fazer outras 38 

coisas, mas abro logo a página do Campus. É mesmo... não sei bem, não sei bem 39 

porquê... é para ver se há novidades....acho que deve ser nesse sentido... para ver se há 40 

novidades ou se já apareceu alguma coisa nova ou se está lá alguém ou... acho que é um 41 

bocado assim. 42 

 43 

Investigadora: Que factores é que contribuíram mais até agora para a sua participação 44 

no Campus, não só no fórum? 45 

 46 

Entrevistado: Que factores contribuíram? 47 

 48 

Investigadora: Sim. 49 

 50 



Entrevistado: Não sei, acho que todos nós falarmos um bocadinho disso. É a tál 51 

novidade e então... falamos que entre nós, entre alunos que "á pois, tens ido lá, há 52 

novidades? Foste lá hoje? Sucedeu alguma coisa?". Acho que é por ai. 53 

 54 

Investigadora: E factores que estejam relacionados com o próprio Campus? 55 

 56 

Entrevistado: A constante actualização, a possibilidade de desfrutar de temáticas, de 57 

abordagens diferentes, é muito... tem coisas muito... dentro mesmo do campus, temos por 58 

onde pegar, tem varia informação distinta, penso que isso também contribuiu. 59 

 60 

Investigadora: Uma das questões que já frisou e que tem sido observada é mesmo 61 

quando há partida não existem novidades previstas, tem-se verificado a vossa presença 62 

constante no Campus e eu gostava de saber a sua opinião sobre o porquê de isso 63 

acontecer, não só da sua parte? 64 

 65 

Entrevistado: Sim, é geral. Sim, sim. Eu sei que isso acontece com mais gente, até 66 

porque quando entro, vemos logo quem é que está presente e é muito raro... agora talvez 67 

neste últimos dias já... mas até à semana passada era raríssimo entrar no Campus e não 68 

estar lá ninguém. Havia sempre um, dois, três, mais utilizadores e... sente-se isso, é 69 

verdade, é... nós vamos lá... muita gente passa lá algum tempo... não sei se fazem como 70 

eu, se abrem outras páginas ou se estão lá mesmo à procura, se... não sei. 71 

 72 

Investigadora: E porque é que acha que isso acontece? 73 

 74 

Entrevistado: Eu sei que isso acontece, mas ainda não consegui arranjar uma 75 

justificação, assim... que me permita... esclarecer isso, porque não sei, não sei. 76 



 77 

Investigadora: Até ao momento, qual é a sua opinião relativamente ao funcionamento do 78 

Campus Virtual? A nível de funcionamento em si, ou seja se consegue aceder 79 

rapidamente ao site e a toda a documentação? O aspecto gráfico? 80 

 81 

Entrevistado: É assim... ás vezes tenho alguma dificuldade em saber onde tenho de ir 82 

buscar as coisas, onde é que devo procurar... quando aparecem lá assim, como é que se 83 

chamam... as novidades... os anúncios e depois explica onde está é mais fácil, mas 84 

mesmo assim, acho que é pouco abrangente porque diz por exemplo, apareceu qualquer 85 

coisa que diz que está nos Documentos, só que os Documentos é um bocado amplo, 86 

porque dentro dos Documentos temos várias pastas e depois nós não sabemos em qual 87 

das pastas é que está e depois às vezes andamos lá à procura e então se calhar se 88 

estivesse lá no anúncio, está na pasta Documento dentro da sub-pasta não sei quê, talvez 89 

fosse mais fácil. Por acaso, aconteceu-me isto ainda anteontem quando estava à procura 90 

de não sei o quê. 91 

 92 

Investigadora: E a nível gráfico, acha apelativo ou acha que podia ser mais... 93 

(entrevistado interrompe para responder) 94 

 95 

Entrevistado: Não, acho que está interessante... tem uns desenhozinhos e tudo... 96 

orientamo-nos melhor. 97 

 98 

Investigadora: Por exemplo tem sido fácil para si identificar o que é que cada uma das 99 

ferramentas permite fazer, cada um daqueles itens permite fazer? 100 

 101 



Entrevistado: Sim, tem sido fácil. Mesmo que se tivesse alguma dúvida temos os manual 102 

que explica tudo. A esse nível não tenho problemas. 103 

 104 

Investigadora: E acha que até agora os conteúdos têm sido disponibilizados da melhor 105 

forma, no melhor formato? 106 

 107 

Entrevistado: Sim, sim. Até agora... não tinha pensado nisso, mas como não senti 108 

problemas é porque deve estar bom. 109 

 110 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar no ambiente virtual, qual ou 111 

quais são as que utilizou mais até ao momento?  112 

 113 

Entrevistado: Qual é que utilizei mais...... não sei... procurar documentação, ou seja os 114 

documentos...... 115 

 116 

Investigadora: Existem as relacionadas com documentação, as de foro mais social, como 117 

o chat ou as de discussão, como o fórum... 118 

 119 

Entrevistado: Pois, participei no fórum, também no chat, duas ou três vezes, os 120 

documentos, quando precisei de alguma coisa... não consigo assim dizer a que mais... 121 

dependeu dos momentos, quando precisei de uma coisa, usei mais uma coisa, quando 122 

precisei mais de outra, fui a outra. 123 

 124 

Investigadora: E dessas que mencionou, qual delas acha que tem contribuído mais para 125 

a sua aprendizagem e porquê? 126 

 127 



Entrevistado: O fórum. Apesar de a minha participação não ter sido aquela que eu 128 

gostava que tivesse sido, por outras condicionantes, mas acho que o fórum é... foi muito 129 

importante. Penso que se desenvolveu de uma forma, que eu não estava à espera 130 

mesmo, em termos de... tudo o que foi dito... foi completamente inesperado, a intervenção 131 

de todos, as reflexões... eu acho que... o facto de na maior parte das pessoas, uma 132 

grande capacidade de critica e de opinião pessoal e de reflexão, mas não... há uma 133 

tendência de uma pessoa despachar e "ah sim, sim. Concordo. É muito bom. É isso. 134 

Concordo totalmente com a pessoas que falou antes" e ali não se viu isso, viu-se muito 135 

lançar novas ideias e "então e se fosse assim" ou mesmo que sejam assim umas ideias 136 

muito arrojadas que não são viáveis, mas... acho que foi engraçado. 137 

 138 

Investigadora: E acha que contribuiu para a sua aprendizagem? De que forma? 139 

 140 

Entrevistado: Contribuiu bastante. Pronto para ter noção de outras ideias, para definir um 141 

bocadinho as minhas e depois também foi muito útil para o trabalho que fizemos, eu pelo 142 

menos... dei-me ao trabalho ou... achei que valeria a pena ler e tentar compreender as 143 

visões dos meus colegas e isso foi... foi muito importante para eu definir aquilo que era a 144 

minha opinião e para transmitir o meu próprio trabalho. Eu até falo um bocadinho nisso no 145 

trabalho. 146 

 147 

Investigadora: Porque é que acha que foi um fórum tão participado, quando à partida o 148 

tema até poderia não...  149 

 150 

Entrevistado: Não sei... se me dissessem aqui à uns tempos que o tema ia ser este e o 151 

que é que tinha de ser feito, eu diria que a participação não ia ser assim nada de 152 

especial... agora... se calhar também tínhamos essa... a motivação de saber que conta 153 



para a avaliação, que se calhar depois está relacionado com outros trabalhos, não sei se 154 

terá sido também um bocadinho por ai... mas acho que também foi porque surgiu 155 

naturalmente, porque foi diferente e porque foi uma experiência nova e... as pessoas 156 

foram indo... se calhar as que participaram inicialmente tiveram assim mais coragem e 157 

mais... foram assim mais arrojadas e foram... e os outros depois foram atrás foram indo, 158 

foram gostando e foram também participando, foi de arrastão, foi como bola de neve. 159 

 160 

Investigadora: Tem sentido alguma dificuldade na sua utilização?  161 

 162 

Entrevistado: Não. Fora aquilo que eu já disse de ás vezes não ser fácil de encontrar... 163 

assim de resto... não. 164 

 165 

Investigadora: E esse problema que identificou fez diminuir a sua utilização? 166 

 167 

Entrevistado: Não, nem pensar. 168 

 169 

Investigadora: Ou prejudicou de alguma forma a sua aprendizagem?  170 

 171 

Entrevistado: Não, não. Acho que não é assim tão condicionador. Demoro mais um 172 

minuto, dois minutos, mas acabo por encontrar aquilo que quero. Outra coisa que eu 173 

agora lembrei-me que é quando nós queremos voltar para trás... ás vezes a página não 174 

aparece logo e depois tenho de fazer o refresh pronto... isso ai também já me aconteceu, 175 

mas agora já sei como é o mecanismo e aquilo funciona logo. 176 

 177 

Investigadora: Eu também já detectei esse erro, mas não consegui solucioná-lo, deve ter 178 

a ver com o servido. Mas sente que isso influencie a sua aprendizagem? 179 



 180 

Entrevistado: Não, porque eu depois faço logo o refresh a seguir ou carrego noutro, para 181 

ir para a página inicial e não há problema nenhum. 182 

 183 

Investigadora: Que estratégias tem utilizado para desenvolver as tarefas que lhe foram 184 

propostas até ao momento? Como é que as tem realizado?  185 

 186 

Entrevistado: A forma como? 187 

 188 

Investigadora: O que fez para realizar a 1ª tarefa? Se tivesse de explicar a alguém como 189 

é que chegou até ao trabalho final, o que diria? 190 

 191 

Entrevistado: tudo? 192 

 193 

Investigadora: Sim. 194 

 195 

Entrevistado: Como é que eu comecei?... ler os artigos... li muito bem os artigos, depois 196 

vi o fórum... basicamente quando eu vi  fórum pela 1ª vez já havia imensas... imensas 197 

mensagens dos meus colegas e então li aquilo tudo, depois de ter lido, participei no 198 

fórum, exacto... tive de participar logo em relação ás duas fases. Depois de ter 199 

participado, esperei que os meus colegas participassem outra vez, quase todos e voltei a 200 

ler tudo e... depois parti para o trabalho pessoal... para a reflexão critica. Fiz a reflexão 201 

com base, como já disse naquilo que eles tinham dito e naquilo que foi a clarificação da 202 

minhas ideias e depois também como a professora interviu e clarificou algumas coisas 203 

que não tinham ficado bem esclarecidas, depois fiz o trabalho então... depois entreguei, 204 

não é... recebi o trabalho da minha colega para dar o feedback... nessa altura, li o trabalho 205 



dela, olhei bastante para os objectivos, para aquilo que era pedido e também aquilo... ah, 206 

mas uma coisa, quando eu fiz o meu trabalho eu olhei logo para aquilo que eu iria 207 

supostamente avaliar no trabalho da minha colega e fiz o meu trabalho já em função 208 

desses parâmetros, pronto. Onde eu estava... li o trabalho da minha colega todo, depois 209 

dei o feedback... com base nesses pontos, depois enviei-lhe o feedback... recebi 210 

entretanto o feedback ao meu trabalho e depois ai acho que houve ai um... não sei se 211 

aconteceu com toda a gente, mas comigo, talvez também porque também não tenha tido 212 

muito tempo, mas... o feedback que me deram, acabou por não me alterar muito... talvez 213 

porque também... o feedback não estava muito explicito em termos de coisas concretas, 214 

era assim muito amplo e eu naquela altura achei que... para estar a alterar assim muito a 215 

estrutura, já não tinha muito tempo e também... não sabia se havia de fazer isso. O 216 

trabalho não estava com lacunas tão graves que tivesse que alterar completamente o 217 

trabalho, então nessa atura já... mudei algumas coisas, sim... mas, não alterei muito e... 218 

fiquei com pena porque... eu quando fiz o feedback para a minha colega, eu tentei dizer 219 

tudo aquilo que achava, de positivo, de negativo, tentei ajudá-la, o máximo de ajuda 220 

possível e... em relação a isso fiquei contente porque ela até depois me veio agradecer 221 

porque achou que o feedback estava... a ajudou muito a melhorar o trabalho e eu não 222 

senti muito isso, infelizmente. Não sei se foi por... por não ter... não sei. Eu achei que esta 223 

tarefa do feedback era muito importante e então talvez por isso.. o facto de eu não ter 224 

alterado muito o meu trabalho, deixou-me um bocado triste. 225 

 226 

Investigadora: Porque é que achou que era muito importante? 227 

 228 

Entrevistado: Porque é assim... nós temos uma autocrítica e conseguimos olhar para o 229 

nosso trabalho e perceber se ele está bom ou não, mas é completamente diferente 230 

quando uma pessoa que está ao nosso lado e que não fez o trabalho, consegue ter uma 231 



abertura que nós não temos. Acho que é inevitável. Então quando nós recebemos um 232 

comentário àquilo que nós fazemos... pode não ser... se for negativo pode não nos deixar 233 

muito contentes, mas se nós tivermos o discernimento suficiente para perceber que... que 234 

se calhar até á uma ponta de razão naquilo ou se calhar até á razão toda e... e depois se 235 

tivermos a capacidade de alterar aquilo que fizemos, acho que é... extremamente 236 

enriquecedor. 237 

 238 

Investigadora: E quando estava a avaliar o trabalho da colega a quem deu feedback, 239 

pensou sobre o seu trabalho? 240 

 241 

Entrevistado: Sim. Sim. 242 

 243 

Investigadora: Eu sei que referiu que fez isso antes de entregar o trabalho... 244 

 245 

Entrevistado: Pois, como eu fiz já com base naquilo que ia avaliar, acabei por fazer logo 246 

isso quando estava a fazer o trabalho, mas depois surge sempre quando estamos a ver 247 

outras coisas, criticas que nós fazemos e que se calhar "Espera lá, mas se calhar no meu 248 

trabalho eu também não esclareci isto" e obviamente também foram surgindo mais 249 

questões para o meu trabalho. 250 

 251 

Investigadora: E dessas questões fez alterações? Mesmo antes de receber o feedback? 252 

 253 

Entrevistado: Sim, sim. Houve coisas que eu mudei antes de receber o feedback da 254 

minha colega, depois de rever o trabalho da minha colega. até fiz mais antes de receber o 255 

feedback do que propriamente depois de o ter recebido. 256 

 257 



Investigadora: Como percepciona a sua aprendizagem nesta disciplina até ao momento? 258 

Acha que aprendeu?  259 

 260 

Entrevistado: Acho que sim. Acho que permite-nos ir adquirindo gradualmente mais 261 

conhecimentos do que aquilo que nós estamos habituados. 262 

 263 

Investigadora: Que é... 264 

 265 

Entrevistado: Frequência no final ou ao meio do semestre. Porque... eu pelo menos... e 266 

mesmo tentando lutar contra isso, tenho tendência a guardar mais para o fim e aqui 267 

obriga-nos a ir trabalhando sempre. Acho que essa é a principal diferença. 268 

 269 

Investigadora: E face aos objectivos que foram colocados e que seriam avaliados na 1ª 270 

tarefa, acha que os conseguiu atingir? Acha que aprendeu aquilo que era suposto 271 

aprender até esta altura? 272 

 273 

Entrevistado: Aprendi algumas coisas. Sinto isso. Sei que podia ter sido bastante melhor, 274 

sim. Porque... houve coisas que podia ter...feito de forma diferente ou... investido de outra 275 

forma, até porque, apesar dos prazos serem assim curtinhos, eu consegui deixar mesmo 276 

tudo para a última e isso foi uma coisa que me deixou um bocadinho chateada porque eu 277 

não queria deixar e sendo um mesmo espaço assim... deixei para a última... foi mau! 278 

 279 

Investigadora: E acha que aquilo que aprendeu, acha que aprendeu mesmo? Ou seja, 280 

aprendeu, compreendeu? 281 

 282 

Entrevistado: Integrei. 283 



 284 

Investigadora: E acha que poderá utilizar isso que aprendeu no futuro? acha que daqui a 285 

um ano ainda se lembra do que aprendeu? 286 

 287 

Entrevistado: Não sei. Gostava de poder dizer que sim, com convicção. Não sei se isso 288 

irá acontecer ou não, mas acho que há coisas que não... que não irei esquecer porque 289 

acho que ficaram bem integradas. Outras provavelmente irei esquecer com mais 290 

facilidade. 291 

 292 

Investigadora: No próximo ano vai ter de desenvolver um projecto de investigação, acha 293 

que vai conseguir lembrar-se e utilizar o que aprendeu até agora? 294 

 295 

Entrevistado: Eu espero que sim. Eu espero que sim. É o que eu posso dizer. Eu acho... 296 

por o método ter sido diferente e por ser... por ter sido mais gradual, eu espero que fique 297 

mais do que... aquilo que eu infelizmente sinto em relação a muitas cadeiras que é... 298 

aquilo foi tão momento que depois... se foi. Tão rápido entrou como saiu. 299 

 300 

Investigadora: Se daqui a um ano lhe perguntar-mos quais é que são os paradigmas e 301 

algumas das suas características? 302 

 303 

Entrevistado: Eu espero que sim! a esse nível sim, espero não ter esquecido. Espero 304 

não estar assim tão mal, sinceramente. 305 

 306 

Investigadora: A forma como foi realizada a avaliação da 1ª tarefa influenciou a sua 307 

aprendizagem?  308 

 309 



Entrevistado: A avaliação... dos nossos colegas? 310 

 311 

Investigadora: Tudo, a própria tarefa em si, a forma como foi realizada, ou seja, ter sido 312 

feito um período de avaliação pelos colegas e a seguir uma avaliação pelo professor. 313 

Tudo o que se relacionou com o processo de avaliação. 314 

 315 

Entrevistado: Tudo foi condicionado por sabermos que ia ser assim... tudo foi diferente... 316 

foi conduzido de forma já também a pensar nisso. Acho que foi, porque... não sei, acho 317 

que... era inevitável. Nós já sabíamos que ia ser tudo diferente... a avaliação também ia 318 

ser diferente, então acho que... tudo estava tão interligado que as coisas já estavam 319 

condicionadas. Acho que não fizemos... pronto eu falo por mim, não fiz tudo a pensar "Ai 320 

espera lá eu vou ser avaliada..." por exemplo, no fórum, então esqueci-me completamente 321 

disso...que ia ser avaliada e... disse o que achava que devia dizer na altura e... não 322 

pensei muito nisso, mas as outras coisas nós já sabemos quais é que... ah, agora que 323 

penso, se calhar não pensei muito, não e, mas... ia pensando, os meus colegas também... 324 

íamos pensando nisso... umas vezes pensávamos mais, outras se calhar saia mais 325 

natural, por ser diferente. 326 

 327 

Investigadora: Acha que a forma como foi realizada... ou seja o facto de ter um período 328 

de feedback, antes de entregar o trabalho final, acha que beneficiou a sua aprendizagem? 329 

 330 

Entrevistado: Sim. Sim, sim. O feedback, mesmo da professora acho que... também pelo 331 

geral, para nós termos uma noção daquilo que nós fizemos e percebermos aquilo que 332 

tinha sido o trabalho dos nossos colegas, para além daquele que nós avaliámos e que 333 

foram avaliados... acho que deu para termos, para integrar-mos, para percebermos 334 

melhor algumas coisas... depois até por aquilo que a professora... a folha que nos deu a 335 



explicar algumas coisas que não tinham ficado bem esclarecidas, tudo isso ajudou a 336 

consolidar mais aquilo que tínhamos aprendido, aquilo que tínhamos dito nos trabalhos e 337 

que se calhar... há coisas que não tinham ficado bem esclarecidas e que se calhar assim 338 

ficaram melhor esclarecidas. 339 

 340 

Investigadora: Portanto, acha que foi bom ter tido os dois períodos de feedback, um pelo 341 

colega e o outro pela professora? 342 

 343 

Entrevistado: Sim, sim, completamente. 344 

 345 

Investigadora: E em termos da própria tarefa em si, ou seja, a reflexão critica sobre o 346 

tema que tínhamos estado a abordar? 347 

 348 

Entrevistado: Foi positivo. Acho que foi a melhor forma de nós... se calhar aquilo que a 349 

professora dizia de nós... termos ficado muito retidos ao artigo que havia em português, 350 

se calhar condicionou bastante, e... deve ter sido geral e eu assumo completamente... 351 

deixámos de lado um bocadinho o artigo em inglês, talvez por ser mais difícil, por ser em 352 

inglês e também por ser mais difícil, porque eu acho que era... porque ia um bocado à 353 

história e nós quando nos falam muito em história... eu pelo menos sou assim e acho que 354 

é geral... não gostamos, torcemos um bocadinho o nariz... e então acho que ficámos... 355 

assim... com a visão mais... não tão aberta por só termos lido um artigo e depois nós 356 

fazemos a reflexão e isso condicionou-nos, apesar de já termos as coisas do fórum e já 357 

tínhamos os esclarecimentos que a professora tinha dado, mas mesmo assim... acabou 358 

por condicionar um bocadinho isso. Mas a reflexão em si foi interessante. 359 

 360 



Investigadora: Acha que foi uma forma adequada de avaliar aquilo que tinha sido 361 

desenvolvido? 362 

 363 

Entrevistado: Foi. Foi, porque exigia que nós tivéssemos lido, que tivéssemos integrado 364 

aquilo que estava no artigo e que tínhamos dado nas aulas e depois ainda exigia outra 365 

coisas, que eu acho que era a mais importante, era aquilo que nós achávamos acerca de 366 

tudo isso. Eu acho que era o essencial... conseguirmos ter uma opinião formada... 367 

obviamente que não ficámos ali com as certezas todas e que não... agora não vamos ficar 368 

com aquilo para a vida. Nem pensar nisso! E se calhar agora se fizesse, já não ia fazer 369 

nada igual... nada! Também não exageremos, mas... há coisas que eu ia mudar porque 370 

estamos sempre a aprender coisas novas e isso faz-nos mudar também o caminho... 371 

 372 

Investigadora: Porque é que acha que iria alterar? 373 

 374 

Entrevistado: Não sei...pelo feedback que a professora deu... porque acho que não 375 

estava... há coisas que... tem limitações... acho que... faria isso com qualquer trabalho 376 

que eu fiz até hoje. Acho que, com coisas que fui aprendendo e integrando e ia 377 

acrescentando e ia alterando. 378 

 379 

Investigadora: Que factores relacionados com a avaliação tem contribuído mais para a 380 

sua aprendizagem?  381 

 382 

Entrevistado:...... Eu acho que... eu acho que foi muito importante fazer o feedback para 383 

a minha colega. 384 

 385 

Investigadora: Você fazer o feedback para a sua colega? 386 



 387 

Entrevistado: Sim. Eu fazer o feedback para a minha colega. Acho que foi... 388 

porque...porque ai... se calhar o que eu esperava mais era do feedback que iam-me dar 389 

do meu trabalho. E se calhar como... fiquei um bocadinho... ficou um bocadinho aquém 390 

das minhas expectativas, se calhar... não sei... dei-me um bocado... 391 

 392 

Investigadora: Acha que aprendeu mais com o feedback que fez do que com... 393 

 394 

Entrevistado: Sim. Sim, porque... naquele momento...eu... sei lá...tentei ajudar ao 395 

máximo aquilo que eu pudesse e... então fez-me dar um bocadinho de mim e depois vi 396 

que isso depois foi recompensado, então... e vi que isso não só tinha sido importante para 397 

a minha colega, como foi importante para o meu trabalho, porque depois em função 398 

daquilo que eu tinha avaliado no trabalho dela, eu fui melhorar o meu. E então acho que... 399 

foi das coisas mais importantes. Obviamente que depois o feedback da professora no 400 

fórum e tudo também esclareceu algumas coisas, a participação dos meus colegas 401 

também foi extremamente importante... portanto custa-me estar a separa tudo isso, mas... 402 

acho que dar o feedback foi... foi assim, bastante importante... e receber também foi 403 

muito. 404 

 405 

Investigadora: O facto de terem sido definidos objectivos logo ao início, o facto de terem 406 

sido estipulados os critérios de avaliação, o facto de ter sido em diferentes momentos, 407 

acha que isso a ajudou também? 408 

 409 

Entrevistado: Completamente, sim! Os objectivos então, acho que... é muito importante, 410 

porque muitas vezes nós sentimo-nos perdidos. Mandam-nos fazer um trabalho e... se 411 

nós não sabemos bem o que temos de fazer, andamos assim... "ah, será que é mais por 412 



aí, por aqui, será que é mais por ali? Então vamos por onde?". E se nós temos bem 413 

definido aquilo que temos que fazer, facilita imenso o trabalho. E isso sentiu-se muito. Eu 414 

pelo menos senti imenso isso... facilita... é facilitador. O facto de ser gradual, ajuda-nos a 415 

estar sempre em cima do acontecimento. Se bem que isso resultou muito bem na altura, 416 

porque nós estávamos sem trabalho nenhum. Estávamos... e dedicamos tudo a 417 

investigação. Acho que se fosse agora... as coisas não iam resultar nem... não teria nada 418 

a ver com aquilo que foi. 419 

 420 

Investigadora: Acha que estão a ser mais complicado fazer a 2ª tarefa? 421 

 422 

Entrevistado: Bastante mais, porque já temos frequências á mistura e o tempo é muito, 423 

muito menor e pronto... depois também é um trabalho de grupo e exige ainda mais tempo, 424 

porque... pelo menos é o que eu sinto em relação aos trabalhos de grupo. Exige uma 425 

maior coordenação, coordenação de horários... há tendência para dispersar, embora 426 

tentemos sempre controlar isso... depois é ouvir a opinião de todos, é conjugar a opinião 427 

de todos e... já por si só o trabalho de grupo é mais moroso e sabendo que nós estamos 428 

numa altura de muito maior aperto, vai ser certamente muito mais difícil. 429 

 430 

Investigadora: Acha que podia ser uma estratégia... alterar o trabalho de grupo como 1ª 431 

tarefa? 432 

 433 

Entrevistado: Não sei.... acho que não mudaria... porque é importante, nós... eu gosto de 434 

trabalhar sozinha, tal como gosto de trabalhar em grupo, embora exija outras capacidades 435 

e outras coisas que eu não gosto tanto, embora reconheça a sua importância... mas acho 436 

que aqui, concretamente, acho que é importante... termos feito o trabalho primeiro 437 



sozinhos... acho que não alteraria isso. É complicado porque já está a entrar numa altura 438 

de outros trabalhos de outras cadeiras, mas... por ai, não alteraria, acho que ficaria igual. 439 

 440 

Investigadora: Isso tem a ver com uma questão que eu lhe queria colocar. Acha que o 441 

tempo que tem sido destinado à realização dos trabalhos, essencialmente no que diz 442 

respeito à primeira tarefa é o suficiente? Ou seja, as tarefas têm acrescentado muito 443 

volume de trabalho? 444 

 445 

Entrevistado: Eu não consigo bem quantificar isso, porque é assim... em relação ao meu 446 

grupo concreto há um problema que é... não é que seja assim um PROBLEMA... temos 447 

pessoas de turmas diferentes, o que significa que os horários são diferentes e quando 448 

supostamente nós estaríamos a ter o tempo da aula, alguns de nós estão, e as outras 449 

pessoas estão noutra aula nesse momento. Então é... se queremos trabalhar todos na 450 

mesma altura é impossível ser no tempo das aulas, por isso tem de ser sempre depois e 451 

normalmente esse depois é ao final do dia quando nós estamos cansados e pronto... já 452 

não é fácil. Mas em relação à tarefa específica, como exigia escolher um artigo, nós por 453 

exemplo em relação a esse aspecto em particular.... já tivemos muito tempo só para 454 

escolher o artigo, já lemos muitos artigos. Chegados a um ponto em que já lemos muita 455 

coisa e parece que estamos sempre no ponto zero. Ok, tudo bem, se fossemos um grupo 456 

que ainda não tivesse começado a fazer nada, eles estão exactamente no mesmo ponto 457 

que nós... e isso é um bocadinho frustrante. 458 

 459 

Investigadora: Como utilizou o feedback que recebeu acerca da avaliação realizada? 460 

Quer o do colega como o da professora? 461 

 462 



Entrevistado: O do colega, acho que já expliquei isso, o que é que eu senti em relação 463 

ao feedback e... ainda serviu para algumas coisas, sim. De certa forma foi importante, 464 

embora já não tivesse alterado muito, muitas coisas. O da professora... veio numa altura 465 

já final... final, em relação àquela tarefa e... se calhar se nós tivéssemos alguma coisa a 466 

seguir, se ainda tivéssemos a fazer mais qualquer coisa em relação àquilo, se calhar 467 

ainda... ainda teria sido mais importante, porque... a verdade é que depois de um trabalho 468 

feito, entregue, "arrumado", acho que é mais difícil nós estarmos a "ah, espera ai, ainda 469 

está aqui qualquer coisa sobre aquele trabalho. Vamos ler. Ah, isto é importante". Pois é, 470 

só que já não damos tanto valor, porque já estamos com outro trabalho, já estamos a 471 

pensar noutras coisas, já estamos mais à frente e então aquilo já ficou um bocadinho para 472 

trás. Mas acho que é... é importante para nós clarificarmos. Agora temos aquilo ali e... se 473 

ainda restavam algumas dúvidas aquilo esclarece ainda mais. É importante por isso, mas 474 

não deixo de dizer que se calhar já não demos tanta importância. 475 

 476 

Investigadora: Muito obrigado, por mais esta entrevista. Tem alguma questão ou algum 477 

comentário a fazer relativamente à avaliação, ao Campus, á sua aprendizagem? 478 

 479 

Entrevistado: Não. Assim que eu me recorde depois destas perguntas, não estava a 480 

pensar em mais nada. 481 

 482 

Investigadora: Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e colaboração, 483 

fundamentais para a realização desta investigação e agendarei depois consigo a próxima 484 

e última entrevista que deverá realizar-se na última semana de aulas antes do Natal. 485 

 486 

Entrevistado: De nada. 487 



Entrevista 2 – Beatriz 1 

  2 

 3 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 4 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 5 

avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente 6 

Virtual de Aprendizagem. 7 

Nesta entrevista pretende-se essencialmente conhecer a sua opinião sobre o processo 8 

de aprendizagem e avaliação que se está a desenvolver na disciplina de Investigação I 9 

e sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido. 10 

Mais uma vez, reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 11 

confidencialidade e o anonimato. 12 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista? 13 

 14 

Entrevistado: Não. 15 

 16 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Alguma questão que 17 

queira colocar? 18 

 19 

Entrevistado: Não, penso que não. 20 

 21 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 22 

transcrição para análise e a tomada de algumas notas? 23 

 24 

Entrevistado: Sim. Claro que sim. 25 

 26 

Investigadora: Ok. Vamos então começar. Face às suas expectativas iniciais qual é a 27 

sua opinião sobre o Campus Virtual como ambiente de aprendizagem? 28 



 29 

Entrevistado:... Continuo com a mesma perspectiva... talvez um pouco mais 30 

concreta...... houve uma evolução a nível de... das tarefas que nós podemos 31 

desenvolver dentro do Campus e acho que tem sido muito positivo e... continuo 32 

motivada para participar. 33 

 34 

Investigadora: Portanto, face às suas expectativas iniciais acha que...  35 

Entrevistado: Superou as minhas expectativas. Superou. Nunca... as minhas 36 

expectativas não englobavam... a evolução que ocorreu. Todo o tipo de actividades, o 37 

fórum, a nossa... podermos depositar lá os nossos trabalhos, portanto... facilita-nos 38 

muito… a nível de movimento... podermos... ou melhor, estamos mais à vontade, 39 

mesmo a nível de tempo. Podemos estar em qualquer sítio a fazer os nossos 40 

trabalhos e podemos por exemplo, entregar os trabalhos a nível virtual. Isso é... pelo 41 

menos para mim facilita-me bastante. 42 

 43 

Investigadora: Um dos aspectos que tinha referido na entrevista anterior era que um 44 

factor condicionante da sua participação seria a participação das outras pessoas, ou 45 

seja, o volume de dinamismo de participação influenciaria a sua participação, quer 46 

fazer algum comentário relativamente a isso? 47 

 48 

Entrevistado: Isso acabou por não influenciar muito, porque independentemente das 49 

outras pessoas estarem motivadas ou não, de participarem ou não, isso já depende de 50 

cada um... eu avalio a minha motivação de acordo com a perspectiva que tenho. Se a 51 

perspectiva for positiva e se for superada, obviamente que continuo a participar, se vir 52 

que as coisas estagnam um bocadinho e que não vão de encontro aquilo que eu 53 

pensei se calhar não... mas tendo em conta que houve um grande dinamismo... como 54 

eu já referi, superou as minhas expectativas, acho que sim... acho que continuo 55 

motivada. 56 



 57 

Investigadora: O que é que a tem levado a ir ao Campus Virtual? 58 

 59 

Entrevistado: é a novidade. Acaba por ser a novidade. Saber se há alguma coisa 60 

nova, se... se há uma nova tarefa de aprendizagem, se... há novos documentos, se há 61 

novos trabalhos que me foram enviados, para me informar também sobre as aulas de 62 

investigação, se vai haver aula, se não vai haver aula (i.e. aula presencial)... isso 63 

acaba por... a agenda também é importante... saber quem é que está no chat, mas 64 

isso, eu não, não vou muito por ai, mas... isso também vai de encontra à minha forma 65 

de estar, de encontra à minha utilização da Internet, não é muito para conversar e 66 

mais para trabalhar. 67 

 68 

Investigadora: Uma das coisas que eu tenho verificado é mesmo quando há partida 69 

não é suposto haver novidades, ou seja, não está previsto haver lançamento de 70 

trabalhos ou qualquer coisa do género... tem-se se verificado muito a vossa presença 71 

no Campus. Gostava de saber a sua opinião sobre isso. 72 

 73 

Entrevistado: Acaba por ser porque... pelo menos eu noto que sempre que entro na 74 

Internet, abro normalmente 3 páginas, que é: a página do Campus Virtual, a página do 75 

Messenger e a página da Escola... não sei, eu acho que é mesmo... acaba por se 76 

tornar numa... numa presença que nós valorizamos e é... dai que... nós gostamos de 77 

estar informados, não é... nós queremos saber como as coisas se estão a processar 78 

e... não sei, eu acho que o Campus facilita-nos tantas coisas e oferece-nos tantas 79 

coisas que nós acabamos por estar sempre atentos ao que por lá se passa, dai que 80 

nós... eu acho, pelo menos por mim... participo mais... não sei, para ver se alguma 81 

coisa nova, se... se há algum documento... por algum motivo, posso não ter estado 82 

atenta a alguma coisa e lá tenho a certeza que está tudo o que é necessário e é 83 

suposto ser feito. 84 



 85 

Investigadora: Até ao momento, qual é a sua opinião relativamente à funcionalidade e 86 

ao funcionamento do Campus Virtual? Consegue aceder rapidamente ao site e a toda 87 

a documentação?  88 

 89 

Entrevistado: Não tenho qualquer dificuldade. 90 

 91 

Investigadora: Não tem sentido qualquer dificuldade? 92 

 93 

Entrevistado: Não. Não, não. 94 

 95 

Investigadora: E a nível do aspecto gráfico? Acha apelativo?  96 

 97 

Entrevistado: O aspecto gráfico é bastante apelativo... Acaba por ser um espaço... 98 

porque o aspecto gráfico dá-nos um pouco a sensação que é um espaço nosso, dai 99 

que nós também tenhamos um bocado incentivo a participar, porque aquela questão 100 

de pôr uma password e de ter um username, quer dizer... acaba por ser um grupo, ao 101 

qual nós pertencemos e que é gerido por nós também e... o grafismo do próprio 102 

Campus acho que facilita e... incentiva muito esta participação da parte dos alunos. 103 

 104 

Investigadora: Uma questão que acabou de referenciar... considera que é uma 105 

comunidade que ali está... uma comunidade de aprendizagem? 106 

 107 

Entrevistado:... Se calhar, não tanto uma comunidade, mas... talvez possa ser. Eu 108 

acho que...... eu vejo isto mais no âmbito de um espaço, como se fosse...é um local, 109 

virtual... apesar de ser virtual, acaba por... e é importante para...  110 

 111 



Investigadora: Ok, tudo bem. A minha questão é se considera que existe um elo 112 

comum que estão… 113 

 114 

Entrevistado: Sim. Tem informação, dinamismo e... a evolução, a novidade.... talvez 115 

sejam esses os adjectivos mais apropriados que fazem com que todos nós tenhamos 116 

participado tanto. 117 

 118 

Investigadora: Acha que os documentos que têm sido disponibilizados encontram-se 119 

no melhor formato? ou poderia haver alternativas? 120 

 121 

Entrevistado:... São os formatos utilizados normalmente entre a comunidade 122 

académica, nós já estamos habituados a eles e sabemos à partida, trabalhar com eles, 123 

por isso, acho que são os adequados. 124 

 125 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar no ambiente virtual, qual ou 126 

quais são as que utilizou mais até ao momento?  127 

 128 

Entrevistado:... O espaço... os motores de busca... é muito importante, é muito mais... 129 

é fácil o acesso, é só... chegar, clicar e vamos lá dar ao que nós pretendemos. A 130 

dropbox e agora o fórum de grupo. 131 

 132 

Investigadora: Tem utilizado o fórum de grupo? 133 

 134 

Entrevistado: Sim. Para transferir documentos e... mesmo quando grupo não está 135 

reunido... está cada um a fazer a sua parte do trabalho... temos sempre ali uma forma 136 

de transmitir a informação. 137 

 138 

Investigadora: E Antes desta nova tarefa de avaliação? 139 



 140 

Entrevistado: Os documentos, é sempre importante e... a agenda. 141 

 142 

Investigadora: E o fórum? 143 

 144 

Entrevistado: O fórum... o fórum assustou-me um bocadinho (risos) mas... 145 

 146 

Investigadora: Foi? 147 

 148 

Entrevistado: Foi. Foi, porque... eu não estava à espera daquele bum de informação 149 

que por ali passou e eu acabei por... em relação ao fórum, desmotivei-me um 150 

bocadinho porque era tanta informação que eu não conseguia captar minimamente 151 

tudo o que por lá se passava, porque poderia ir ao fórum hoje às 4 da tarde e se fosse 152 

lá às 11 da noite já tinha um bum de informação nova, mas... não deixa de ser 153 

importante. Mas acho que as ligações foi mesmo o mais importante para mim. 154 

 155 

Investigadora: Das ferramentas que mencionou, qual delas acha que tem contribuído 156 

mais para a sua aprendizagem? 157 

 158 

Entrevistado: Para a minha aprendizagem... foi sem dúvida... as ligações e os 159 

documentos, claro. 160 

 161 

Investigadora: Porquê? 162 

 163 

Entrevistado: Os documentos têm toda a informação necessária. 164 

 165 

Investigadora: Portanto, baseou-se mais na documentação que era disponibilizada do 166 

que no fórum para desenvolver a 1ª tarefa de avaliação? 167 



 168 

Entrevistado: Não... uma coisa é a minha participação activa no fórum e a outra é 169 

portanto a informação que eu retiro de lá. Eu utilizei o fórum para fazer um pouco de 170 

sistematização de informação e... para ver as variadas perspectivas dos colegas. 171 

Mas... foi também por parte das aulas e informação relativa a isso. Talvez mais por ai 172 

do que pelo fórum. 173 

 174 

Investigadora: Pensando naquilo que era suposto aprender até ao momento, 175 

considera que os documentos contribuíram mais para a sua aprendizagem? 176 

 177 

Entrevistado: Sim. Sim, mas foi muito positivo perceber que... que há muitas 178 

perspectivas e há muitas formas de expor o assusto e até... porque foi assim que se 179 

calhar me apercebi das várias formas de estruturar uma ideia e de a expor. Porque 180 

nós conseguimos ver até um pouco... a forma de pensar das pessoas por aquilo que 181 

elas lá expuseram. E surpreendeu-me também. 182 

 183 

 184 

Investigadora: Que estratégias é que utilizou para desenvolver a 1ª tarefa? Ou seja, 185 

se tivesse de explicar a alguém como é que chegou ao trabalho final, com é que 186 

explicaria? 187 

 188 

 Entrevistado: Li as participações do fórum, tirei as ideias chave, aquilo que 189 

considerei mais importante, obviamente. Tirei em parte a informação da aula 190 

respectiva à tarefa e sistematizei as duas coisas... juntamente com a minha opinião 191 

pessoal. 192 

 193 

Investigadora: Que obteve a partir de? 194 

 195 



Entrevistado: De... Foi da junção das duas componentes.... 196 

 197 

Investigadora: Leu os artigos? 198 

 199 

Entrevistado: Reformulando... eu não me estava a lembrar dos artigos. Foi se calhar 200 

mais a partir dos artigos que eu realizei a tarefa, porque os artigos acabam por 201 

sistematizar mais as coisas. Agarrei na informação base do artigo... comparei com as 202 

aulas e com o fórum e... fiz a reflexão a partir dai. 203 

 204 

Investigadora: Como percepciona a sua aprendizagem nesta disciplina até ao 205 

momento? Acha que aprendeu aquilo que era suposto aprender até ao momento?  206 

 207 

Entrevistado: Sim. Sim e é importante... eu gostei especialmente da parte da 208 

avaliação por pares, porque... com a perspectiva do trabalho do outro e ao criticar o 209 

trabalho do par, não é.... nós temos, se calhar sentimo-nos muito mais interessados 210 

em ir pesquisar e... evidenciar aquilo que está lá exposto no trabalho do par, não é... 211 

do que...  se calhar fazer o nosso próprio trabalho. Eu pelo menos funciono um 212 

bocadinho assim, e se calhar... a minha... ou muito provavelmente a minha 213 

aprendizagem foi muito mais bem sucedida neste ponto do que na realização da tarefa 214 

logo inicial, da realização inicial da reflexão critica. 215 

 216 

Investigadora: Mas acha que aprendeu? 217 

 218 

Entrevistado: Sim. 219 

 220 

Investigadora: E acha que daqui a um ano se... 221 

 222 

Entrevistado: Se vai ficar ou não? 223 



 224 

Investigadora: Se acha que fez uma aprendizagem profunda? 225 

 226 

Entrevistado: Esta matéria acaba por ser, para mim, é um pouco subjectiva, e quando 227 

toca a parte do subjectivo e não tenho que decorar nada, tenho que simplesmente 228 

perceber, normalmente fica. 229 

 230 

Investigadora: Portanto, acha que para o ano, no projecto de investigação... 231 

 232 

Entrevistado: No projecto de investigação espero que ainda tenha presente os 233 

conhecimentos de agora. 234 

 235 

Investigadora: E acha que vai conseguir adaptar esta matéria às necessidades 236 

futuras? 237 

 238 

Entrevistado: Espero que sim. Espero que sim 239 

 240 

Investigadora: A forma como foi realizada a avaliação da tarefa influenciou a sua 241 

aprendizagem? 242 

 243 

Entrevistado: Sim, influenciou. Tal como eu já referi foi pela avaliação por pares que 244 

consegui clarificar algumas dúvidas que tinha relativamente ao conteúdo, ao assunto 245 

que estava a ser posto em causa. Dai que... tanto que... mais concretamente eu 246 

verifiquei algumas... tipo, mais motivação para verificar algumas... alguns pontos do 247 

trabalho, do meu trabalho, quando fui avaliar o trabalho do colega. 248 

 249 

Investigadora: Portanto, acha que de todo o processo de avaliação realizado, foi esse 250 

o aspecto mais importante? 251 



 252 

Entrevistado: Sim, sim... e depois obviamente que é sempre bom poder rectificar 253 

aquilo que tínhamos mal, não é... não sei se consegui fazer na totalidade, mas... foi 254 

importante. 255 

 256 

Investigadora: Consegue dar-me um exemplo do que estava a dizer? Ou seja, o facto 257 

de ter tido oportunidade de reformular influenciou a sua aprendizagem? 258 

 259 

Entrevistado: Em concreto? 260 

 261 

Investigadora: Sim. 262 

 263 

Entrevistado: Nos próprios termos que eu utilizei. Muitas vezes quando elaboro um 264 

trabalho acabo por não me preocupar tanto com o significado da palavra que estou a 265 

utilizar e... mesmo que a minha ideia esteja correcta a palavra que utilizo não está 266 

adequada. E mesmo com... com a reflexão... com a critica que o colega me fez, sem 267 

dúvida que tive de verificar esse assunto. 268 

 269 

Investigadora: Mas acha que aprendeu mais com o feedback que deu ao colega ou 270 

com o feedback que recebeu do outro colega? 271 

 272 

Entrevistado:...Que dei. Que dei ao colega. Fez-me reflectir mais, porque... nos 273 

pontos com os quais não estava de acordo, para fazer o meu feedback tive que ir... 274 

certificar-me que estava eu correcta e não a colega. 275 

 276 

Investigadora: Existe mais algum factor relacionado com a avaliação que foi realizada 277 

que tenha influenciado a sua aprendizagem? 278 

 279 



Entrevistado: Relativamente à 1ª tarefa? 280 

 281 

Investigadora: Sim. Por exemplo, o facto dos objectivos e critérios de avaliação terem 282 

sido apresentados...  283 

 284 

Entrevistado: Ah Claro, esse critério é sempre bom. 285 

 286 

Investigadora: O feedback da professora... 287 

 288 

Entrevistado: A questão de nós termos os objectivos do trabalho e... os critérios de 289 

avaliação, orienta-nos muito mais para aquilo que é pretendido, não é. Não vamos 290 

estar... ou melhor, direccionamo-nos mesmo para aquilo que é suposto e para aquilo 291 

que é pretendido. Isso já facilita muito a aprendizagem, já facilita muito a própria 292 

elaboração da tarefa. Depois o feedback que é dado tanto pela professora como pelo 293 

colega, também.... dá-nos oportunidade de... por parte do colega por rectificar aquilo 294 

que está menos correcto, por parte da professora, apesar do trabalho já estar feito, o 295 

que está mal, mal está, mas sempre temos noção dos erros que cometemos. 296 

 297 

Investigadora: Acha que ainda deveriam ter outro momento de rectificação? 298 

 299 

Entrevistado:... Não necessariamente, porque... acho que o último feedback já é 300 

numa apreciação global e se realmente nós estivermos interessados, acabamos por... 301 

o trabalho que nós acabamos sempre por guardar, vamos lê-lo e vamos... 302 

 303 

Investigadora: Então acha que o último feedback influenciou também a sua 304 

aprendizagem sobre o tema? 305 

 306 



Entrevistado: Sim, tendo em conta a minha perspectiva de avaliação... é talvez não o 307 

mais importante, mas de igual importância relativamente ao anterior. Isso já tem a ver 308 

com as minhas metodologias de avaliação, mas agarro no feedback da professora e 309 

vejo o que é que está mal e... com o erro, acabo sempre por aprender. 310 

 311 

Investigadora: E pronto, há alguma situação ou opinião que considere relevante no 312 

que se refere à sua aprendizagem, à avaliação ou ao Campus Virtual? Deseja 313 

acrescentar alguma coisa? 314 

 315 

Entrevistado: A única coisa que poderia ter facilitado a minha aprendizagem seriam 316 

factores que me cabem apenas a mim, e não ao Campus, porque acho que foram-nos 317 

proporcionados todas as oportunidades e prazos justos... aceitáveis, muito aceitáveis 318 

para a elaboração da tarefa... e neste caso para a tarefa e seja como for toda a 319 

informação que é disponibilizada está espectacular, não tem qualquer problema, 320 

agora... cabe depois ao aluno ter a motivação e ter a organização pessoal para poder 321 

usufruir estes aspectos. 322 

 323 

Investigadora: E então? 324 

 325 

Entrevistado: E então que... (pausa prolongada) talvez por desorganização pessoal 326 

ou por... distracção... poderia ter feito as coisas de forma diferente. Mas acabei por as 327 

fazer e acho que não foram assim muito mal feitas. 328 

 329 

Investigadora: Só uma última questão. Acha que a forma como foram feitas as coisas 330 

até agora, acrescentou um grande volume de trabalho? 331 

 332 

Entrevistado: Não. Talvez a tarefa 2 venha a ser mais complicado, mas a tarefa 1 não 333 

foi mesmo... 334 



 335 

Investigadora: Acha que as horas disponíveis de estudo foram importantes? 336 

 337 

Entrevistado: Sem dúvida que as horas são importantes. Não significa que nós as 338 

utilizemos com o mesmo propósito, mas isso... fica ao nosso critério. Mas claro que é-339 

nos dada a possibilidade de elaborar o trabalho nessa altura. E é tempo mais do que 340 

suficiente par o fazer... desde que haja uma boa organização. 341 

 342 

Investigadora: Para concluir, mais uma vez gostaria de agradecer a sua 343 

disponibilidade e colaboração e será posteriormente agendada a 3ª e última entrevista. 344 

Obrigada. 345 

 346 



Entrevista 2 – Vanessa 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente Virtual 5 

de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se essencialmente conhecer a sua opinião sobre o processo de 7 

aprendizagem e avaliação que se está a desenvolver na disciplina de Investigação I e 8 

sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido. 9 

Mais uma vez, reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista? 12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara ou alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

 18 

Entrevistado: Não, acho que não. 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise e que tome algumas notas? 22 

 23 

Entrevistado: Sim. Sim. 24 

 25 



Investigadora: Face às suas expectativas iniciais qual é a sua opinião sobre o Campus 26 

Virtual como ambiente de aprendizagem? 27 

 28 

Entrevistado: Neste momento? Neste momento é um bocadinho complicado, porque... 29 

porque nós... eu pelo menos não tenho tido muito tempo para ir lá e para desempenhar as 30 

tarefas que estão lá propostas, porque acho que nesta altura tenho dado um bocadinho 31 

mais de atenção a outras coisas, mas talvez agora quando começarmos a fazer... quando 32 

começarmos, não... agora com o trabalho de grupo, utilizemos mais, mas acho que o 33 

pessoal está um bocadinho mais disperso por causa das frequências e não temos ligado 34 

muito, nem... eu pensava que ia ser um bocadinho diferente, que nós... íamos intervir 35 

mais e que íamos utilizar mais, não pensava que as avaliações fossem assim tão... um 36 

motivo de estudo, porque acho que mesmo... por exemplo, a professora pôs lá aquela 37 

tarefa dos critérios para nós definirmos, acho que ainda ninguém respondeu e não é muito 38 

normal, para aquilo que aconteceu na primeira semana e agora aquilo que está a 39 

acontecer... 40 

 41 

Investigadora: Mas, face ao que aconteceu durante o desenvolvimento da 1ª tarefa de 42 

avaliação, ou seja, durante as 3 ou 4 semanas de aulas, relativamente a esse período... 43 

 44 

Entrevistado: Ah, as expectativas superaram, eu não pensava que ia ser assim, não 45 

pensava que as pessoas iam aderir tão bem, mas relativamente agora a esta tarefa, acho 46 

que o pessoal se desmotivou um bocado. Não tem a ver com o Campus, mas tem a ver 47 

com outras coisas que nós temos que fazer e passou completamente ao lado. 48 

 49 

Investigadora: Mas face ao que se passou na 1ª fase, acha que as expectativas foram 50 

superadas? 51 



 52 

Entrevistado: Sim, muito. Acho que sim. 53 

 54 

Investigadora: E relativamente ao Campus em si? 55 

 56 

Entrevistado: Ao Campus, como? 57 

 58 

Investigadora: Não só em relação à vossa participação, mas ao Campus em si?         59 

 60 

Entrevistado: Acho que também. Acho que foram introduzidos, ao longo do tempo e ao 61 

longo das nossas necessidades, outras coisas novas que nos pudessem ajudar ainda 62 

mais. A Professora começou com poucos itens, tinha poucos itens, tinha o chat, tinha os 63 

documentos e agora já temos lá uma data de coisas e comentários... acho que foi à 64 

medida das nossas necessidades e daquilo que íamos fazendo que se foi adaptando, 65 

acho que ai sim, superou as expectativas. 66 

 67 

Investigadora: O que é que a tem levado... não falando nesta última semana que foi um 68 

bocadinho mais complicada, mas o que é que a levou a ir ao Campus Virtual durante as 69 

primeiras semanas? 70 

 71 

Entrevistado: A curiosidade de saber o que é que era, como é que era, depois também 72 

por causa dos trabalhos, da participação, a minha participação foi um bocadinho mais 73 

tarde, mas pronto, fui muitas vezes ver a participação das outras pessoas e ler, no chat 74 

nem tanto... mas foi mais a curiosidade de saber como é que funcionava, o que é que 75 

tinha, o que é que podíamos ir lá buscar, o que é que tínhamos lá, o que é que podíamos 76 

fazer e ver as participações das outras pessoas, dos outros colegas... e depois mais tarde 77 



por causa dos trabalhos, não é, para entregar o trabalho, para pôr na dropbox, para falar 78 

com a professora... 79 

 80 

Investigadora: Uma das coisas que se notou até à conclusão da 1ª tarefa de avaliação é 81 

que vocês, mesmo quando não era suposto haver novidades, novas tarefas, ou novos 82 

documentos, havia mesmo assim uma constante presença no Campus Virtual da vossa 83 

parte, não sei se tem a mesma opinião? 84 

 85 

Entrevistado: Tenho! 86 

 87 

Investigadora: E queria saber um pouco a sua opinião sobre a razão de isso ter 88 

acontecido? 89 

 90 

Entrevistado: O facto de acontecer agora menos, acho que é mesmo pela razão tocada, 91 

não é por nenhuma relação em especial, porque se a professora... nós estamo-nos 92 

sempre a queixar dos critérios de avaliação e se a professora propôs que nós façamos os 93 

nossos próprios critérios de avaliação, acho que é uma oportunidade para nós e portanto, 94 

acho que as pessoas não estão a participar, não é porque não queiram é mesmo porque 95 

há outras coisas. Mas em relação ao principio do ano, mesmo sem haver nada de novo... 96 

não sei é... as pessoas têm o computador, por exemplo, eu ontem tive muito tempo lá, tive 97 

a ver o feedback da professora em relação aos feedbacks que nós demos, mas depois fui 98 

ver o resto e fui ver se havia alguma coisa de novo, algum documento, utilizámos também 99 

por causa do trabalho, par ver as aulas, porque estão lá aulas, sei lá... acho que as 100 

pessoas têm curiosidade, mesmo que não esteja nada de novo, vão lá ver, o que é que lá 101 

está e também utilizar as coisas que lá estão, acho que é mais por ai. Eu tive lá muito 102 



tempo, era a única utilizadora que estava lá aquela hora da noite, mas... ande lá e tive a 103 

ver... tive a ver algumas coisas das outras pessoas. Acho que é por isso. 104 

 105 

Investigadora: Até ao momento, qual é a sua opinião relativamente ao funcionamento do 106 

Campus Virtual? Ou seja, o aspecto gráfico, ao acesso à documentação? 107 

 108 

Entrevistado: Acho que é fácil. É só ir lá e clicar, é muito fácil aceder. Não tenho... só tive 109 

um problema que foi, enviar o trabalho. Mas isso acho que era incompatibilidade do 110 

servidor, que não estava a dar e então... mas de resto, a abrir os ficheiros, a guardar, 111 

mesmo mandar as coisas para a dropbox, a receber, acho que tem sido fácil, não tem 112 

havido problemas, pelo menos para mim. E acho que é muito simples a utilização. É muito 113 

simples. A professora tem lá os itens, com o bonequinho, é só clicar e abrir os ficheiros, 114 

se quisermos guardar, guardamos. É muito simples. Eu acho que sim, é muito acessível. 115 

 116 

Investigadora: A nível gráfico o que é que acha? 117 

 118 

Entrevistado: Gráfico, como? O aspecto? 119 

 120 

Investigadora: Sim. 121 

 122 

Entrevistado: É normal! 123 

 124 

Investigadora: Acha apelativo? 125 

 126 

Entrevistado: É! È apelativo, porque tem lá os bonequinhos, não é só as frases, nem as 127 

coisas para nós entrarmos. Acho que sim, no geral, sim. 128 



 129 

Investigadora: Não é cansativo? 130 

 131 

Entrevistado: Não! A professora também está sempre a introduzir coisas novas, portanto 132 

não é cansativo! É que depois põe, tira, depois nós pedimos para pôr outra vez... então é 133 

bom, pelo menos vai variando, por isso é que nós vamos lá muitas vezes, que é para ver 134 

o que é que está lá de novo. No princípio eram só... acho que eram 4 ou 5. Agora já 135 

temos uma lista enorme e temos comentários logo na 1ª página quando abrimos, e enfim! 136 

 137 

Investigadora: E na sua opinião, acha que os conteúdos são disponibilizados no melhor 138 

formato? Ou acha que podia haver outros formatos que podiam ser utilizados? 139 

 140 

Entrevistado: Não... acho que são da melhor forma. Não acho que pudesse haver outro 141 

formato. Não sei! 142 

 143 

Investigadora: De todas as ferramentas que pôde utilizar no Campus Virtual até agora, 144 

qual ou quais são as que utilizou com maior frequência? 145 

 146 

Entrevistado:… Os mais... Os documentos, para ver as aulas, o fórum, o chat muito 147 

pouco, depois a dropbox... acho que foram assim as coisas que utilizei mais. 148 

 149 

Investigadora: E dessas, qual delas acha que contribuiu mais para a sua aprendizagem, 150 

até ao momento? 151 

 152 

Entrevistado: Os documentos e o fórum, sem dúvida! 153 

 154 



Investigadora: Porquê? 155 

 156 

Entrevistado: Porque na dropbox nós mandámos os trabalhos e recebemos o feedback 157 

do corrector dos trabalhos, mas foi um feedback, foi uma opinião. Em relação ao fórum, 158 

nós... pelo menos na 1ª proposta que a professora pôs lá para nós discutirmos, o facto de 159 

já ter lido outros comentários de outros colegas, ajudou a esclarecer algumas ideias e a 160 

ver o que era mais importante falar ou não, o que é que podia ajudar... porque são muitas 161 

pessoas a falar, são muitas pessoas a dar a opinião e... e quantas mais, mais diferentes 162 

melhor, porque eram muitas perspectivas que eram parecidas com as minhas, outras nem 163 

tanto, e dá para nós formarmos a nossa opinião de uma forma diferente. O feedback do 164 

corrector é mais... também é uma forma de aprendizagem, porque também nos ajuda a 165 

reflectir sobre aquilo que ele achou que estava menos correcto ou sobre aquilo que nós 166 

devíamos mudar, mas há muitas opiniões. E mesmo depois as reflexões das outras 167 

pessoas que a professora pôs lá para nós vermos, também ajudaram bastante. Mas Acho 168 

que essencialmente o fórum. 169 

 170 

Investigadora: Mais até que os documentos? 171 

 172 

Entrevistado: Sim, porque acho que os documentos nós utilizamos mais como consulta, 173 

às vezes para tirar algumas dúvidas que possam existir e mais agora no trabalho para nos 174 

guiarmos, do que para propriamente para ir ler, para interiorizar ou para aprender, acho 175 

que não. 176 

 177 

Investigadora: A discussão ajudou-a mais a aprender? 178 

 179 



Entrevistado: Na minha opinião sim. Não só no fórum, mas depois na discussão que se 180 

gerou fora do fórum e tudo o resto à volta da questão. E não tenho dúvidas. 181 

 182 

Investigadora: Portanto, não só aquilo que lá estava... 183 

 184 

Entrevistado: Não só aquilo que lá estava, mas depois o resto que se gerou à volta 185 

disso. 186 

 187 

Investigadora: E costumavam discutir muito entre vocês, mesmo fora do fórum? 188 

 189 

Entrevistado: Agora no final, já... já discutíamos muito, mesmo. Por causa da 190 

apresentação, quando foi para entregar sobre os paradigmas, já havia muita discussão e 191 

pronto já era uma coisa muito mais acesa, se calhar se fosse para o fórum ia ser muito 192 

mais construtivo. Mas foi assim num espaço de... foi poucos dias, foi para ai dois dias 193 

antes, em que o pessoal começou a falar, "olha já fiz, fiz assim e tal ", "não, mas isso não 194 

é assim, isto e assim, e assim", "não, se vocês forem ler é assim, assim e assim"; " ah 195 

mas não foi isso que eu percebi do artigo, mas não sei quê" eu acho que esta discussão 196 

também era importante lá estar, mas nós tivemo-la aqui, mais na escola. Mais quando 197 

estávamos a acabar os trabalhos e quando estávamos a trocar opiniões, mas gerou 198 

muita, isso sem dúvida. Eu até vim falar com a professora, tanta discussão que havia, 199 

tanta polémica, que depois as pessoas ficam confundidas, com eles e com tanta opinião 200 

diferente e com tanta coisa diferente. Portanto não foi só no fórum, foi aqui também. 201 

 202 

Investigadora: Tem sentido alguma dificuldade na utilização do campus virtual? 203 

 204 



Entrevistado: Não, só senti naquele dia, mas foi porque não estava no meu computador 205 

e aquele computador não... estava de difícil acesso e entrar nas páginas e quando quis 206 

mandar o trabalho, não consegui mandar. Depois até tive a falar no chat, mas falei com o 207 

X e pronto, depois entretanto arranjei outro computador e mandei. Mas foi só isso, eu 208 

acho que não era um problema do Campus, era mesmo um problema do servidor. 209 

 210 

Investigadora: E esse problema que refere interferiu na sua aprendizagem? 211 

 212 

Entrevistado: Não. Não, foi só enviar o trabalho. Um bocadinho de stress... já era a 213 

data... já era o dia limite, eu não estava cá, eu precisava de enviar o trabalho e aquilo não 214 

estava a dar e pronto... arranjei outra forma. 215 

 216 

Investigadora: Que estratégias é que tem utilizado para desenvolver as tarefas que lhe 217 

foram propostas até ao momento, nomeadamente a tarefa de avaliação 1?  218 

 219 

Entrevistado: No fórum? 220 

 221 

Investigadora: Não, no geral. Se tivesse de explicar a alguém a forma como fez a 222 

reflexão critica, como o explicaria? 223 

 224 

Entrevistado: Nós primeiro tivemos acesso aos artigos, que a professora forneceu. Acho 225 

que isso foi a primeira etapa, foi ler e para além daquilo que tínhamos dado na aula como 226 

matéria teórica, foi ler para nós, contextualizar, ver mais ou menos do que é que 227 

estávamos a falar; depois foi o fórum, que foi crescer... 228 

 229 

Investigadora: E leu os dois artigos? 230 



 231 

Entrevistado: li, li os dois. Li o segundo mais tarde. Li o segundo mais tarde não. Li 232 

aquele que estava em inglês mais tarde e logo aquele que estava em português. Depois 233 

dos artigos foi o fórum, não é... em que dá para perceber... é assim, os artigos eram 234 

grandes, muito grandes e numa reflexão critica com duas páginas, nós não pudemos falar 235 

de tudo o que estava no artigo, não pudemos apanhar tudo e acho que o fórum ai ajudou 236 

a seleccionar ideias. Nós percebemos quando o pessoal se foca mais nisto e nisto, se 237 

calhar é isto e isto que é mais importante abordar, desenvolver e acho que nos ajudou a 238 

criar um esquema, porque... a primeira opinião... a segunda opinião veio completar a 239 

primeira e à tantas as últimas já eram muito homogéneas, já falavam tudo do mesmo 240 

assunto e excluíam outros, que nós também ainda não tínhamos abordado, como os 241 

desenhos de investigação, naquela altura ainda não tínhamos falado, mas que estavam 242 

no artigo, e nós, de certa forma, vimos a seleccionar aquilo que era importante. Depois 243 

para tirar algumas dúvidas, as aulas e o conteúdo das aulas. E depois, falar com os 244 

colegas, discutir ideias aqui, não no fórum, mas também aqui. Acho que foi principalmente 245 

isso, primeiro o artigo, depois ler... 246 

 247 

Investigadora: E aquelas tarefas de aprendizagem que foram colocadas também on-line, 248 

ajudou-a de alguma forma, ou nem por isso? 249 

 250 

Entrevistado: Sim, ajudou no sentido que eu estava a dizer, de perceber o que era mais 251 

importante falar, mas... acho que depois no final, o que ajudou mais, foi a síntese que a 252 

professora fez e que desmistificou aquilo tudo... 253 

 254 

Investigadora: O feedback ou a participação no fórum? 255 

 256 



Entrevistado: O feedback que a professora deu esclareceu aquilo... das participações no 257 

fórum. 258 

 259 

Investigadora: Mas relativamente àquilo que eu vos pus no fórum? 260 

 261 

Entrevistado: Não o feedback que deu ás nossas participações. 262 

 263 

Investigadora: Às vossas sínteses? 264 

 265 

Entrevistado: Sim. 266 

 267 

Investigadora: Portanto, acha que também aprendeu com esse feedback? 268 

 269 

Entrevistado: Sim, porque foi importante e acho que devíamos ter lido antes, pelo menos 270 

devia ter lido antes de falar com a professora, porque se... foram suscitadas algumas 271 

dúvidas, o feedback que a professora deu era esclarecedor em relação a essas dúvidas 272 

que foram surgindo, não só do fórum, mas também da realização do trabalho. Acho que 273 

foi muito importante... também foi importante saber a opinião dos colegas e ver os pontos 274 

de vista e tudo isso, mas depois também foi importante a síntese da professora para 275 

assentar as ideias. 276 

 277 

Investigadora: Como é que percepciona a sua aprendizagem nesta disciplina até ao 278 

momento? Acha que aprendeu? 279 

 280 

Entrevistado: Acho. È esquisito, é diferente, não é? Acho que nós não estamos 281 

habituados a este tipo... é diferente, é tudo diferente, é... os conteúdos são diferentes, as 282 



aulas são diferentes, o tipo de trabalho é diferente, o tipo de avaliação é diferente e... 283 

acho que... tem sido interessante e de alguma forma estimulante, porque nós estamos 284 

sempre á espera do que vai vir ai, não é? Qual é que vai ser a nova proposta? É normal... 285 

quer dizer, não e muito normal, se calhar até é... mas por exemplo, eu nunca tinha feito 286 

um trabalho que fosse avaliado por um colega meu, e eu avaliar o trabalho de outra 287 

pessoa, e parecendo que não, isso desenvolve outras competências, porque eu quando 288 

fiz o meu trabalho, preocupei-me... com o meu trabalho e em desenvolver o trabalho, 289 

pronto. Mas quando recebi o trabalho da minha colega e percebi que havia ali algumas 290 

coisas que eu não estava a perceber, que não estavam a bater certo, tive muito mais a 291 

necessidade de ir esclarecer as coisas e de ir perceber mesmo como é que era, porque 292 

acho que é uma responsabilidade muito maior estar a avaliar o trabalho de um colega e 293 

queria que fosse bem avaliado e que fosse justo e foi ai que fui falar com a professora e 294 

fui ler o feedback e fui rever outra vez e de certa forma isso ajudou-me e aprendi muito 295 

mais, porque também não queria estar a ser injusta nem fazer um feedback errado, 296 

porque estava a corrigir o trabalho de outra colega minha. 297 

 298 

Investigadora: Porque é que acha que a responsabilidade é maior quando está a avaliar 299 

o trabalho de outro colega, do que quando está a fazer o seu próprio trabalho? 300 

 301 

Entrevistado: A responsabilidade não é ma... pois, é maior. Não sei!... Eu senti uma 302 

pressão maior, senti que... que não... porque... porque nós quando fazemos o nosso 303 

trabalho, sabemos aquilo que pensámos, sabemos aquilo em que nos baseámos para 304 

fazer o trabalho, temos as nossas opiniões, envolvemos os nossos raciocínios. Agora em 305 

relação á outra pessoa, não. É preciso perceber muita coisa, é preciso olhar para o 306 

trabalho e perceber porque é que a pessoa disse aquilo que estava lá por trás e isso 307 

parecendo que não... eu acho que é uma coisa... muito mais complexa! Porque eu se vir 308 



que estou errada, sei perceber onde é que errei e perceber se posso melhorar ou não. 309 

Agora ver uma coisa... que está menos correcta e tentar perceber em que é que aquela 310 

pessoa errou ou o que é que ela confundiu, ou o que é que ela devia melhorar, acho 311 

que... é uma coisa mais complexa e por isso mais responsabilidade e mesmo a escrever, 312 

para a pessoa não pensar que aquilo é... seria uma critica negativa, porque nós temos de 313 

criticar, mas temos de criticar de uma forma que a pessoa perceba que é para melhorar e 314 

que não é uma coisa má e isso é complicado. É complicado às vezes dizermos que aquilo 315 

está menos bem e que podia ser desta forma, e se dizemos que podia ser desta forma 316 

temos que dar um exemplo e esse processo é complicado... eu acho que avaliar foi mais 317 

complicado, do que propriamente fazer a minha reflexão e é por isso que senti mais 318 

pressão, senti mais responsabilidade, senti que naquela altura não podia falhar, que tinha 319 

que... que tinha que saber mesmo daquilo que estava a falar, porque para criticar alguém, 320 

tinha que justificar, tinha que dar exemplos e tinha que dizer porque é que estava a 321 

criticar, e acho que isso é muito mais complicado do que fazer. 322 

 323 

Investigadora: E acha que daqui a um ano ainda se lembra do que aprendeu agora? Se 324 

daqui a um ano, um colega seu lhe perguntar o que são os paradigmas e as suas 325 

características, ainda se lembra? 326 

 327 

Entrevistado: Eles perguntam, têm muita curiosidade no fórum. 328 

 329 

Investigadora: É? 330 

 331 

Entrevistado: É… acho que sim, porque... porque foi uma aprendizagem que teve muitas 332 

componentes, nós tivemos as aulas, tivemos o fórum, tivemos os trabalhos, tivemos a 333 

professora, tivemos as discussões aqui... foi uma coisa que já foi tão batida, tão batida, 334 



tão batida, que eu acho que... é assim, eu ainda me lembro de alguns comentários que 335 

alguns colegas meus fizeram nas primeiras, logo na 1º tarefa, porque foi uma forma... foi 336 

de uma forma... não foi a brincar, mas foi de uma forma descontraída e... pronto... nós 337 

brincámos um bocado e acho que essas coisas são... não... não esquecem... 338 

 339 

Investigadora: Está a falar do fórum? 340 

 341 

Entrevistado: Sim. 342 

 343 

Investigadora: Acha que esse lado informal que também houve e que até foi um pouco 344 

incentivado, acha que teve importância para a vossa aprendizagem? 345 

 346 

Entrevistado: Sim... sem dúvida! 347 

 348 

Investigadora: Como? 349 

 350 

Entrevistado: Porque se nós tivéssemos ali a... também tivemos... a expor os conceitos e 351 

a debater... se não fosse uma coisa levada na brincadeira provavelmente não tinha tanto 352 

interesse, nem tinha tanto interesse do ponto de vista de "Agora por estares a dizer isto, 353 

vou responder com isto " e " Agora respondeste-me assim, toma lá assim"... se fosse uma 354 

coisa muito séria... séria entre aspas, é séria na mesma, mas se fosse somente séria, 355 

nem haveria tanta curiosidade, nem haveria tantas participações, isso de certeza absoluta 356 

e acho que nós fomos participando e dizendo algumas coisas com algum valor, no meio 357 

das brincadeiras todas da fogueira e dos bombeiros e do fogo... acho que de uma forma 358 

descontraída fomos chegando lá, àquilo que era proposto e pronto... á participações que 359 

não se esquecem e mesmo as nossas participações e mesmo a nossa reflexão foi uma 360 



coisa que teve muitos processos, não foi entregar e pronto... foi entregar, depois tivemos 361 

o feedback, depois mandámos para a professora, depois a professora mandou o 362 

feedback... parecendo que não, nós já tomámos contacto com essa reflexão muitas 363 

vezes, muito mais do que aquilo que seria por exemplo a entrega de um trabalho, já o 364 

lemos muitas vezes e agora com o trabalho (i.e. trabalho de grupo) vamos rever outra vez 365 

os conteúdos e estamos sempre a rever aquilo que já demos á muito tempo atrás, 366 

portanto, acho que no futuro será fácil transmitir algumas, todas não, obvio, mas algumas 367 

ideias mais importantes aos colegas acho que sim, isso sem dúvida. Até porque nós já 368 

criámos fóruns... é assim... eu tenho uma rapariga no 1º ano que mora na minha casa e 369 

nós estamos sempre, estamos sempre a falar não, nós às vezes falamos do campus e 370 

então ela ficou muito curiosa o que era o campus Virtual e nós criámos um Campus 371 

Virtual no frigorífico, que é onde metemos os anúncios lá de casa! E ela hoje perguntou-372 

me, mas afinal o que é o Campus e eu fui-lhe mostrar e ela teve lá a ver e eu tive a dizer-373 

lhe mais ou menos em que é que consistia e pronto. 374 

 375 

Investigadora: E o que é que lhe disse, já agora? 376 

 377 

Entrevistado: O que lhe disse? Disse que era uma plataforma formada por uma 378 

professora, a professora de Investigação, que era no âmbito da disciplina de Investigação. 379 

Depois tive-lhe a mostrar as componentes, ela teve a ler aquela frase introdutória da 380 

professora, lá da fotografia, depois tive a mostrar como é que funcionava, o que é que ela 381 

podia ir ali fazer, como é que era a entrega dos trabalhos, como é que se fazia, que tinha 382 

ali as aulas e os fóruns eram propostos também para discussão, a dropbox era para 383 

enviar e receber feedback, tive a explicar mais ou menos... que tinha um chat, para falar e 384 

pronto, foi isso. 385 

 386 



Investigadora: Ela ficou entusiasmada? 387 

 388 

Entrevistado: Ficou! Disse que no ano dela não havia aquilo! 389 

 390 

Investigadora: Relativamente à avaliação, acha que a forma como foi realizada a 391 

avaliação a 1ª tarefa, acha que influenciou a sua aprendizagem? 392 

 393 

Entrevistado: Já falamos sobre isso, mas mais uma vez acho que o facto de eu ter que 394 

corrigir o trabalho de outro colega e receber feedback do meu trabalho de outra pessoa, 395 

ajudou muito, principalmente quando eu tive que avaliar a outra pessoa. 396 

 397 

Investigadora: Acha que a avaliação sobre o trabalho da outra pessoa, acha que a 398 

ajudou a reflectir sobre o seu? 399 

 400 

Entrevistado: Sobre o meu... também. Também... ajudou-me a esclarecer e a perceber 401 

algumas coisas que de alguma forma tinham ficado um bocado confusas, isso ai ajudou 402 

muito. Depois a pôr na prática e a mudar o nosso, se calhar foi mais difícil. Eu notei que 403 

foi mais difícil porque quando nós entregámos o trabalho, entregámos o trabalho e 404 

quando veio o feedback, quer dizer alterar coisas e introduzir coisas novas é difícil, 405 

mudar... o processo de melhorar também é difícil. Eu tinha a noção que precisava de 406 

melhorar alguns aspectos e que precisava de mudar algumas ideias, mas da maneira 407 

como o trabalho estava construído, também não se podia fazer um trabalho todo de novo. 408 

O objectivo era corrigir aquele e corrigir o nosso também foi complicado, mas... 409 

 410 

Investigadora: Porquê? 411 

 412 



Entrevistado: Porque sim, porque eu acho que... pelo menos no meu caso, parti de 413 

pressupostos um bocado ao contrário e todo o desenvolvimento... não é um bocado ao 414 

contrário, mas pronto, menos correctos... e todo o desenvolvimento do trabalho tinha uma 415 

linha, é como um todo e eu inverti o ciclo todo e naquele texto é preciso ter um bocado de 416 

ginástica para por as coisas... foi um bocado complicado, para não mudar muito aquilo 417 

que lá estava, porque a ideia não era fazer um trabalho novo, penso eu... era com aquele 418 

que nós tínhamos feito, reformular. E reformular o nosso, estávamos a corrigir o nosso e 419 

mais uma vez o processo de corrigir é muito mais complicado que o processo de fazer, 420 

porque ao corrigir nós estamo-nos a avaliar a nós também. É obvio com base naquilo que 421 

o corrector disse, não é... se as pessoas quiserem ter em conta ou não, mas... também é 422 

um processo de avaliação do nosso próprio trabalho e isso é um processo muito mais 423 

complicado do que estar a fazer, mas é obvio... e principalmente quando avaliei o trabalho 424 

da minha colega... ai foi mesmo a altura que eu senti que tinha mesmo que saber, que 425 

tinha mesmo que aprender e que todas as dúvidas tinham de ficar esclarecidas, não podia 426 

haver nada, porque... pronto, por causa da responsabilidade e porque queria corrigi-lo de 427 

uma forma correcta e que ela percebesse aquilo que eu estava a dizer e porque é que 428 

estava a dizer. Porque no fundo a pessoa que eu corrigi, também tinha alguns dos pontos 429 

de vista que eu tinha e eu quis muito fazer vê-la que não era assim, mas que estava ali 430 

muita coisa bem, mas que a ideia... era ao contrário e isso é complicado... muito. 431 

 432 

Investigadora: Acha que retirou pontos benéficos do feedback que recebeu do seu 433 

colega? 434 

 435 

Entrevistado: Sim. Sim. 436 

 437 

Investigadora: Foi de encontra aquilo... 438 



 439 

Entrevistado: De encontra ao que eu achei do meu? 440 

 441 

Investigadora: Sim. 442 

 443 

Entrevistado: Sim... foi... achei que... depois de ter ido outra vez rever tudo para fazer o 444 

feedback da minha colega, achei que ele podia ter falado mais, mas é normal, mas... acho 445 

que os principais aspectos ele referiu, não tanto em relação, também em relação aos 446 

conteúdos, mas mais à forma que tinha parágrafos enormes, parágrafos e coisas, aquelas 447 

coisas que também fazem parte e ele... ele ajudou e foi... foi muito sintético "Acho que 448 

devias fazer isto, isto e isto e tal" e ajudou-me, se bem que eu acho que podia ter referido 449 

outros aspectos, mas... mas ajudou-me. 450 

 451 

Investigadora: e o feedback que foi colocado depois no fim, quer o feedback geral, quer 452 

o feedback individual que vocês receberam no final de terem entregue o trabalho. Ajudou 453 

de alguma forma ou não? 454 

 455 

Entrevistado: Sim, ajudou... acho que no individual, podia ter sido mais... não é mais 456 

directa, mas... mais específica, porque se nós formos por os feedbacks todos ao lado uns 457 

dos outros, nós não conseguimos diferenciá-los, e pronto... acho que podia... 458 

 459 

Investigadora: E o geral? 460 

 461 

Entrevistado: O geral é o geral. O geral é... 462 

 463 

Investigadora: Ajudou de alguma forma a assentar ideias ou não, ou já tinha... 464 



 465 

Entrevistado: Sim, de alguma forma sim, mas... o que ajudou mais... para mim foi... sim, 466 

foi o feedback geral e depois foi o esclarecimento do fórum, acho que foram os principais. 467 

O individual, não... não ajudou tanto porque não era um esclarecimento, era uma 468 

avaliação de vários pontos, não é... não era assim uma coisa muito esclarecida. 469 

 470 

Investigadora: Que factores relacionados em si, com o processo que foi utilizado, 471 

contribuíram mais para a sua aprendizagem? Já referiu o facto da avaliação dos colegas 472 

e da avaliação que os colegas fizeram do seu trabalho, o feedback da parte da 473 

professora. Existem outros factores que tivessem contribuído para a sua aprendizagem? 474 

 475 

Entrevistado: Outros factores como? 476 

 477 

Investigadora: Por exemplo, os critérios de avaliação, o tempo, o facto de dar a 478 

possibilidade de ser reformulado, etc. 479 

 480 

Entrevistado: Isso muito, não é. Porque nós... o facto do trabalho ser remodelado, muito. 481 

Porque... por aquilo que nós já falámos, porque tive que analisar o de outra pessoa e isso 482 

também me ajudou muito, tive que... não foi reescrever, mas foi... completar o meu. 483 

 484 

Investigadora: Imagine que o processo de revisão por outro colega não tinha sido 485 

adoptado. Ou seja, que tinha sido a professora que dava o feedback, provavelmente um 486 

feedback mais pormenorizado. Se esse processo não tivesse sido feito pelo colega, acha 487 

que o facto de ter duas oportunidades de entregar o trabalho, acha que a ajudaria a 488 

aprender? 489 

 490 



Entrevistado: Não tanto, porque... pela mesma coisa. Porque se a professora nos tivesse 491 

dado um feedback, mesmo que mais pormenorizado, a cada 1º trabalho, nós... 492 

provavelmente iríamos remodelar algumas coisas, mas de uma forma diferente, porque... 493 

pela mesma coisa. Para eu ter reavaliado o trabalho de outra colega minha, tive que ir eu 494 

aprender mais e tive que ir eu... estabelecer ideias que ainda não estavam. Se fosse a 495 

professora nós aceitávamos aquilo como uma verdade absoluta... "Pronto, e isto que é 496 

preciso mudar, pronto, vou-me centrar neste ponto e pronto" e aquilo que nós fomos fazer 497 

para corrigir o trabalho dos colegas, acho que não foi só isso. Teve... teve um processo 498 

muito mais comprido e suscitou outras coisas. Nós não discutimos só em relação àquilo 499 

que fizemos, mas também ao feedback que íamos dar. E também muito em relação às 500 

pessoas sobre o feedback que íamos dar. 501 

 502 

Investigadora: Acha que aquelas folhas que foram disponibilizadas: o template, as 503 

orientações para a realização do template, acha que vos ajudou? 504 

 505 

Entrevistado: Sim. Sim, sim. Foi, porque... foi como um guião, para de alguma forma 506 

organizarmos a avaliação, porque se isso não existisse, haviam avaliações... quer dizer... 507 

ajudou-nos a pensar e a reflectir sobre alguns pontos, que se calhar se nós não 508 

tivéssemos esse guião, nunca iríamos pensar. Por exemplo, a forma do trabalho, a letra, 509 

essas coisas que quando nós lemos o trabalho ligamos mais ao conteúdo, às ideias; por 510 

exemplo, o facto de dar sugestões e as estratégias, duvido que muitas das pessoas 511 

fossem dar algumas estratégias e indicariam outras formas de melhorar... e os exemplos 512 

também, porque, acho que havia um bocado medo de dizer onde é que estava, e houve lá 513 

uma parte que a professora pôs "exemplifique" e isso também ajudou a nós pormos 514 

mesmo, pelo menos eu pus mesmo a frase onde achava que estava... que havia o erro 515 

e... se fossemos nós a fazer acho que iria ser uma coisa muito mais geral, acho que 516 



iríamos dizer que "no geral estava tudo muito bom, mas que havia ali um aspecto"... quer 517 

dizer, às tantas aquilo espremido, espremido, espremido não ia dar nada. Acho que o 518 

facto de estar dividido em temas e ter assim muito especifico, quais eram os objectivos 519 

que se deviam atingir naquele tema, ajudou-me... pelo menos a mim, ajudou-me. Foi um 520 

guião, eu fiz mesmo passo a passo. Fui analisando e depois estruturei uma... o escrito. 521 

 522 

Investigadora: E acha que o facto de terem sido estabelecidos objectivos de 523 

aprendizagem e critérios de avaliação na altura em que vos apresentei a tarefa, acha que 524 

vos ajudou de alguma forma, ou nem por isso? 525 

 526 

Entrevistado: Sim, também. Não tanto como o guião, mas também. Porque...lá está, se 527 

também não fossem definidos esses objectivos, as reflexões também andariam muito 528 

diferentes, nem... não.... eu acho que não se iria chegar àquilo que se chegou, àquilo que 529 

era suposto. Porque, lá está, os artigos eram tão grandes... apesar de no fórum nós 530 

percebermos aquilo que era mais importante falar, aquilo que era mais importante nós 531 

explorarmos e discutirmos e mesmo pela proposta da professora... quer dizer, numa 532 

reflexão critica e ainda para mais se não tivesse limite, quer dizer... haviam reflexões que 533 

eram quase revisões dos artigos, não é... o que não aconteceu. Eu acho que pôs-nos um 534 

bocado em pé de igualdade, porque tínhamos todos os mesmos objectivos, tínhamos 535 

todos o mesmo limite e era a nossa opinião e a nossa forma de ver as coisas, mas de 536 

uma forma igual, tínhamos que seguir os mesmos passos, não é? Se fosse de outra 537 

forma era assim... era diferente, era como se fosse outro trabalho e não era suposto ser 538 

isso. 539 

 540 



Investigadora: Acha que valeria a pena haver uma nova oportunidade de remodelação 541 

após a entrega do trabalho à professora, e após terem recebido o feedback da 542 

professora? 543 

 544 

Entrevistado: Uma terceira? 545 

 546 

Investigadora: Uma segunda. 547 

 548 

Entrevistado: Acho que não. Acho que sinceramente não, acho que ai já era...porque... 549 

nós... o que é que nós poderemos acrescentar mais do que aquilo que já fizemos... é o 550 

que eu digo, para fazermos o nosso, para corrigirmos o do colega, já tivemos que... já 551 

tivemos que aprender muita coisa, já tivemos o feedback da professora. Quer dizer, agora 552 

um feedback depois de uma avaliação, reformular depois de uma avaliação é sempre 553 

uma coisas assim... eu acho que não tem muita lógica. 554 

 555 

Investigadora: Porquê? 556 

 557 

Entrevistado: é assim... se á partida nós fizemos.  558 

 559 

Investigadora: Pela tal verdade absoluta? 560 

 561 

Entrevistado: Não... Mais ou menos. Não é que aquilo que a professora e o feedback 562 

que a professora fizesse fosse como uma verdade absoluta, mas que as pessoas o 563 

encarariam de forma diferente, claro que sim! E acho que isso... é o que eu digo, acho 564 

que já não era uma coisa nossa, porque o feedback... ou então, havia um feedback sem 565 

nota, por exemplo. Porque por exemplo, as pessoas que tiveram uma melhor nota (i.e. 566 



qualitativa) provavelmente achariam que aquilo que deveriam reformular era muito pouco, 567 

ou então que não deviam reformular e... e aqueles que teriam nota inferior, aquilo que 568 

teriam de remodelar teria de ser mais e acho que não é esse o objectivo. E acho que a 569 

professora dar o feedback e dar-nos uma outra oportunidade depois do feedback para 570 

fazer, acho que ia acabar por gerar... gerar isso. Acho que nós temos a noção, depois de 571 

a professora dar a nota e o feedback, daquilo que falhou. Se temos a noção daquilo que 572 

falhou, para que é que íamos... para quê, não é? Para ficarmos todos iguais? 573 

 574 

Investigadora: E acha que tinham a consciência dos erros que tinham, antes de 575 

recebermos o feedback da minha parte? Das possíveis falhas que tinha o trabalho? 576 

 577 

Entrevistado:... Alguns. As criticas também não foram... quer dizer os erros também não 578 

foram coisas assim muito grandes... pelo menos do meu e daqueles que vi, das minhas 579 

colegas lá de casa. Foi mais no contexto de ter havido confusão e pronto e de ás vezes 580 

não estar bem escrito aquilo que nós queríamos dizer. Mas isso é uma coisa de 581 

transmitir... não é de saber. Se a professora à partida fez isso é porque à partida sabe que 582 

nós percebemos e se calhar não os expusemos da melhor forma. O que reformular o 583 

trabalho ia ser escrever aquilo de outra forma. Até podia ser melhor, mas até podia ser 584 

pior. Não ia contribuir muito para a nossa aprendizagem. 585 

 586 

Investigadora: Uma última questão muito rápida. Três ou quatro adjectivos que 587 

escolheria para caracterizar o processo de ensino, aprendizagem e avaliação na disciplina 588 

de Investigação até à data. 589 

 590 

Entrevistado: Quatro? 591 

 592 



Investigadora: Os que quiser. 593 

 594 

Entrevistado: Então... Diferente... motivante... ... como é que se diz... uma coisa ligeira, 595 

não foi uma coisa muito pesada, foi fácil de suportar. Em relação ao fórum (i.e. Campus 596 

Virtual), acho que... a organização, a facilidade de acesso... o facto de as coisas estarem 597 

prontas a tempo e horas e acessíveis, acessibilidade e acho que é só. 598 

 599 

Investigadora: E para definir a sua aprendizagem? 600 

 601 

Entrevistado: Diferente... estranha, mas... foi muito interessante, porque... foi... aprender 602 

com aquilo que as outras pessoas me diziam, foi aprender para poder avaliar os outros 603 

colegas, foi uma aprendizagem... assim por... etapas. Primeiro a minha, depois vou mais 604 

um bocadinho para reformular outra e depois afinal para reconstruir a minha. Foi como 605 

que um... por patamares, foi tipo... assentando ideias, umas que num momento não iam 606 

ficando muito claras e no outro a seguir esclareciam e foi gerando uma coisa mais 607 

concisa, mais... consistente... que nós hoje podemos olhar e pudemos falar sem... de uma 608 

forma explicita e simples, sem andarmos muito a divagar e sem sabermos muito bem 609 

daquilo que andamos a falar, como se calhar foi no principio do ano, em que as ideias 610 

estavam muito confusas, agora não, acho que gerou... pelo menos as ideias ficaram muito 611 

organizadas e muito concisas e por isso é que eu acho que será fácil para o ano transmitir 612 

a outras pessoas, as mais importantes. 613 

 614 

Investigadora: Esqueci-me que tinha outra. Acha que a 1ª tarefa de avaliação 615 

acrescentou um grande volume de trabalho? 616 

 617 



Entrevistado: Não. A primeira não. Foi numa altura relaxada. Foi numa altura que não 618 

tínhamos nada para fazer, andávamos aqui a passear! Estou a brincar. Não, acho que 619 

não acrescentou, não foi assim muito difícil conciliar as coisas, nem... e isso viu-se pelas 620 

participações, pelos trabalhos e pelas coisas todas. Este último trabalho, podia ter sido 621 

um bocadinho mais cedo, na minha opinião, para não coincidir agora com estas... mas 622 

pronto, isso também é uma coisa difícil, porque em consenso isso é impossível, porque há 623 

pessoas que acham sempre que mais tarde é melhor e preferem acumular, mas, acho 624 

que este... nós supostamente temos aquelas aulas para trabalhar, não é... e... o facto de 625 

ficarmos aqui a trabalhar ou não é uma opção nossa, nós termos tempo, temos. A forma 626 

como depois o organizamos é um problema nosso, mas... de qualquer forma, acho que 627 

podia ser um bocadinho mais cedo. Não pelo facto do tempo, mas pelo facto de nesta 628 

altura pensarmos... noutras coisas, porque... nesta altura estamos a pensar em muitas 629 

coisas ao mesmo tempo. Temos as coisas mais dispersas. Se fosse um bocadinho mais 630 

cedo, acho que nos tínhamos concentrado um bocado mais para o trabalho e acho que a 631 

professora agora vai sentir isso, nos trabalhos de grupo. Falta um bocado assim de... 632 

concentração. 633 

 634 

Investigadora: Acha que o facto de a tarefa ter sido distribuída ao longo do tempo a 635 

ajudou a não fazer uma aprendizagem tão concentrada como se fosse por exemplo no 636 

teste? 637 

 638 

Entrevistado: Sim. Sim e ajudou-nos também a não... como é que hei-de explicar... Por 639 

exemplo, é-nos dado um trabalho e nós sabemos aquilo que temos para fazer e sabemos 640 

os processos que temos para chegar ao final do trabalho. E muitos de nós deixamo-nos 641 

levar, deixamos aquilo para a última e depois é tudo ali em cima da hora. O facto de as 642 

coisas terem ido... terem tido uma sequência, levou-nos a ir preparando as coisas e 643 



quando foi na altura de fazer o trabalho final, nós já tínhamos o trabalho quase todo feito, 644 

já tínhamos... já tínhamos pensado, já tínhamos as ideias esclarecidas, já tínhamos 645 

discutido, já tínhamos visto o feedback da professora em relação às discussões. Portanto, 646 

já tínhamos muita coisa feita... mesmo que no papel não, mas dentro da nossa cabeça 647 

sim, que no ajudou no... depois a fazer o trabalho. Isso acho que... sem dúvida. 648 

 649 

Investigadora: E prefere assim? 650 

 651 

Entrevistado: Prefiro. Porque acho que temos mais espaço, mais tempo... mais liberdade 652 

e o facto de termos mais tempo para pensarmos e termos várias oportunidades para 653 

irmos reformulando e completando de alguma forma as nossas ideias, ajuda-nos a depois 654 

quando tivermos que mostrar alguma coisa, seja uma coisa mais concisa, mais... uma 655 

coisa mais clara e que nós temos certeza daquilo que estamos a falar e sabemos daquilo 656 

que estamos a falar. Ás vezes nós falamos e damos opinião mas assim no ar, sem saber 657 

muito bem onde é que estamos a palpar, o facto de ter essas etapas todas ajudou-nos... 658 

eu acho... para mim sim. E até como forma de organização de trabalho. 659 

 660 

Investigadora: Para concluir, mais uma vez gostaria de agradecer a sua disponibilidade e 661 

colaboração e será posteriormente agendada a 3ª e última entrevista. Obrigada. 662 



Entrevista 2 – Joel 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente Virtual 5 

de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se essencialmente conhecer a sua opinião sobre o processo de 7 

aprendizagem e avaliação que se está a desenvolver na disciplina de Investigação I e 8 

sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido. 9 

Mais uma vez, reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista? 12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara ou alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

 18 

Entrevistado: Não, acho que não. 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise e que tome algumas notas? 22 

 23 

Entrevistado: Sim. Sim. 24 

 25 



Investigadora: Face às suas expectativas iniciais qual é a sua opinião sobre o Campus 26 

Virtual como ambiente de aprendizagem? 27 

 28 

Entrevistado: Eu acho que... acho que é positivo... aplicado por exemplo a outras 29 

disciplinas, é capaz de funcionar bastante bem. 30 

 31 

Investigadora: Portanto, face ao que estava à espera no início da disciplina quando foi 32 

introduzido, acha que as coisas correram da forma como estava á espera, correram 33 

melhor, correram pior? 34 

 35 

Entrevistado: Não, acho que correram bem, acho que correram... também não tinha 36 

assim grandes expectativas no sentido de não estava à espera... não conhecia, não sabia 37 

o que é que ia acontecer, portanto até agora as expectativas têm... pronto, os resultados 38 

até agora têm sido bons. 39 

 40 

Investigadora: O que é que o tem levado a ir ao Campus Virtual? 41 

 42 

Entrevistado: Até agora... o trabalho, ver as opiniões das outras pessoas... pronto e 43 

agora é ver se tem havido novos anúncio, mais critérios sobre o trabalho, saber se há 44 

mais material disponível. 45 

 46 

Investigadora: Na sua opinião que factores é que têm contribuído para a sua 47 

participação? 48 

 49 

Entrevistado:... Se estou mais ou menos á vontade no tema que... quando se está um 50 

bocadinho menos à vontade, às vezes acho que a participação e o incentivo baixa um 51 



bocadinho, quando se está mais à vontade para discutir e reflectir, sentimo-nos mais à 52 

vontade, não custa muito, por exemplo, na parte do fórum, irmos ao fórum e participar. 53 

 54 

Investigadora: Portanto relativamente à sua participação no Campus, que factores 55 

específicos é que contribuíram para a sua participação nas actividades que foram 56 

desenvolvidas? 57 

 58 

Entrevistado: Factores, como assim? 59 

 60 

Investigadora: Que coisas é que o levaram a participar mais no Campus Virtual? 61 

 62 

Entrevistado: Para além da parte inicial de... pronto tínhamos que participar pela 63 

avaliação depois participámos e depois acabámos por ver que havia discussão de ideias 64 

e pronto... a primeira vez que participei acabei por só fazer uma parte expositiva, mas 65 

depois vi que as pessoas estavam todas a... não estava tudo só a pôr a parte expositiva, 66 

estava tudo já a reflectir e a discutir as opiniões dos outros, pronto e assim uma pessoa 67 

consegue... participar mais do que uma vez, acho que participei duas vezes em cada um. 68 

 69 

Investigadora: Foi então a discussão que se gerou à volta do tema que estava em 70 

discussão? 71 

 72 

Entrevistado: Sim. 73 

 74 

Investigadora: Tem-se verificado que mesmo quando há partida não existiam novidades 75 

esperadas, tem-se verificado uma presença constante da vossa parte no Campus. Porque 76 

acha que isto acontece? 77 



 78 

Entrevistado: Acho que muita gente... nós agora estamos a fazer trabalhos e vamos lá 79 

frequentemente para ver se já saiu alguma coisa nova entretanto, para nos ajudar a fazer 80 

o trabalho, se há mais material, se há critérios... 81 

 82 

Investigadora: Até ao momento, qual é a sua opinião relativamente ao funcionamento do 83 

Campus Virtual? 84 

 85 

Entrevistado: Até agora, acho que tem estado a correr muito bem. Toda a turma até 86 

agora participou. Tem sido uma forma boa para evoluir conhecimento, pronto. Em si 87 

investigação, não é assim um tema em que nós nos sentimos muito à vontade para 88 

discutirmos. Se fosse... se for um projecto para ser aplicado a outras disciplinas e a outros 89 

curso, acho que... acho que é muito bom, porque o discutir em si faz evoluir o 90 

conhecimento. 91 

 92 

Investigadora: Tem conseguido aceder rapidamente ao site e a toda a documentação e 93 

às ferramentas disponibilizadas no Campus? 94 

 95 

Entrevistado: Sim 96 

 97 

Investigadora: Graficamente acha apelativo?  98 

 99 

Entrevistado: Sim, acho que... acho que é fácil de aceder a tudo. Acho que graficamente 100 

está... está bom, não... não vejo assim nada de... 101 

 102 

Investigadora: Não tem tido dificuldades de leitura, as cores? 103 



 104 

Entrevistado: Não, acho que está tudo bem. 105 

 106 

Investigadora: É fácil neste momento para si identificar cada uma das ferramentas e 107 

fazer a navegação dentro do site?  108 

 109 

Entrevistado: Sim. Identificar os itens sim, mas depois às vezes perco-me só um 110 

bocadinho dentro dos documentos à procura de onde estão os critérios de avaliação, 111 

onde é que está o feedback... pronto, acabo por me perder, normalmente volto um 112 

bocadinho atrás e vou ao anúncio e vejo onde é que está. Lendo o anúncio facilmente 113 

depois acabo por encontrar. 114 

 115 

Investigadora: Relativamente ao material disponibilizado no Campus, acha que estão no 116 

melhor formato? 117 

 118 

Entrevistado: Sim, quer dizer, acho que também não há outra maneira para disponibilizar 119 

material na Internet, ou se foi assim, pelo menos que eu me lembro não há outra maneira 120 

de conseguir disponibilizar, tendo em conta o Campus em si. Sendo que é um Campus 121 

on-line, para termos os dados, o material para trabalhar tem de estar disponível on-line, 122 

portanto tem de ser PowerPoint e pdfs. 123 

 124 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar no ambiente virtual, qual ou 125 

quais são as que utilizou mais até ao momento?  126 

 127 

Entrevistado: Até agora foi o fórum e depois foram os documentos disponibilizados... foi 128 

o que usei essencialmente até agora para fazer os trabalhos. O fórum a partir das 129 



opiniões que acabamos por dar cada um e depois lendo e discutindo o assunto, pronto 130 

não só no fórum, depois como nos encontrávamos aqui no corredor acabávamos por 131 

discutir também. Depois os documentos que foram essenciais para nós analisarmos os 132 

documentos, para associarmos às aulas e conseguirmos compreender melhor. 133 

 134 

Investigadora: Apesar do chat ser também uma ferramenta de discussão, não o tem 135 

utilizado muito? 136 

 137 

Entrevistado: Não, porque... é difíceis nós conseguirmos combinar quando é que 138 

estamos lá, ou quando é que não estamos lá e depois só estamos lá de vez em quando e 139 

como temos os contactos das pessoas no Messenger achamos preferível falar por ali. 140 

 141 

Investigadora: Das ferramentas que mencionou, qual delas acha que tem contribuído 142 

mais para a sua aprendizagem e porquê? 143 

 144 

Entrevistado: O fórum porque acho que a partir do momento que... há reflexão...nós 145 

fazemos a reflexão para elaborar um trabalho e depois conseguimos fazer essa reflexão e 146 

conseguimos defendê-la e... para além de vermos os pontos de vista dos outros 147 

conseguimos defender a nossa hipótese, conseguimos assimilar melhor o conhecimento e 148 

depois, ao discutirmos ideias com outras pessoas vemos se podemos melhorar o nosso 149 

conhecimento, poderemos tirar conhecimento de outras pessoa e melhorar o nosso e 150 

acho que é das maneiras mais eficazes de evoluir na aprendizagem. 151 

 152 

Investigadora: Tem sentido alguma dificuldade na sua utilização?  153 

 154 



Entrevistado: Não, até agora não tenho tido. Às vezes só com a ligação, mas isso é um 155 

problema da Internet em casa, não é um problema do Campus, está sempre... que eu 156 

tenha visto está sempre disponível. 157 

 158 

Investigadora: E esses problemas fizeram com que diminuísse a sua utilização? 159 

Interferem na sua aprendizagem? 160 

 161 

Entrevistado: Não, porque já sei que é uma coisa que espera-se um bocado e aquilo 162 

passa, portanto... deixo passar 1/2h, uma hora e depois acabo por ir. Por isso só vou ao 163 

fórum quando tenho bastante tempo e quando tenho relativamente tempo livre. 164 

 165 

Investigadora: Temos estado a falar do Campus e do fórum, mas refere-se 166 

constantemente ao fórum e eu não percebi se está a referir especificamente ao fórum ou 167 

ao Campus? 168 

 169 

Entrevistado: O Campus em si tem o fórum lá dentro, tem o fórum englobado. O campus 170 

engloba vários aspectos que são úteis, os motores de busca todos agrupados e é mais 171 

fácil acedermos às páginas dos motores e busca; os documentos e o fórum em si. Ao que 172 

eu estava a referir-me mais... dentro do campus, penso que o fórum é um aspecto muito 173 

importante, embora os outros também são todos. 174 

Os motores de busca é bom estarem ali acessíveis, daqui a uns anos provavelmente já os 175 

vamos saber de cor, por andarmos á procura de artigos, mas é sempre bom estarem 176 

sempre disponíveis, se tivermos alguma dúvida vamos lá. E os documentos, acho que é 177 

sempre um aspecto essencial para depois podermos discutir, senão não podíamos 178 

elaborar uma... não podíamos elaborar o nosso conhecimento para podermos discutir 179 

com as outras pessoas no fórum sem ter uma base. 180 



 181 

Investigadora: Que estratégias tem utilizado para desenvolver as tarefas que lhe foram 182 

propostas até agora? Principalmente a 1ª? 183 

 184 

Entrevistado: Até agora... principalmente tirar... ler os documentos, ler e pronto tirar o 185 

essencial deles, reflectir e depois basicamente é fazer um levantamento teórico, e depois 186 

ler o levantamento teórico e depois acabar por reflectir sobre cada um dos pontos 187 

levantados. Penso que seja mais fácil, depois relacioná-los e... acho que assim é mais 188 

fácil conseguir fazer o trabalho. 189 

 190 

Investigadora: Então leu os artigos antes de participar no fórum? 191 

 192 

Entrevistado: Sim, basicamente, antes de... o trabalho que fiz para o fórum, foi 193 

basicamente o trabalho base da reflexão critica, porque li e fiz uma reflexão e depois só 194 

tive de pegar no fórum, em algumas partes que foram criticadas e corrigir a parte que 195 

tinha feito no fórum e depois juntar ao feedback e pronto, com base em mais algumas 196 

melhorias, depois tivemos aulas e consegui tirar algumas dúvidas, foi mais fácil. 197 

 198 

Investigadora: Consegue dar um exemplo em que algo que se tenha passado no fórum 199 

tenha alterado a sua reflexão inicial? 200 

 201 

Entrevistado: Alterar a reflexão inicial não, mas lembro-me de uma situação em que fiz a 202 

minha reflexão, acho que foi da 2ª participação e pronto, tinha dito que não concordava 203 

com uma colega minha e passado 5 minutos ela já tinha posto outro e depois acabei por 204 

acrescentar outro para discutirmos e depois acabei por encontra-la no Messenger e 205 

continuamos a discutir e pronto, acho que assim foi uma maneira de nós os dois 206 



conseguirmos expor os nossos pontos de vista e conseguirmos esclarecer as duvidadas 207 

de um de outro. 208 

 209 

Investigadora: Como é que percepciona a sua aprendizagem nesta disciplina 210 

actualmente? 211 

 212 

Entrevistado: Até agora, acho que tem estado a correr bem. É uma maneira nova e até 213 

acho que bastante... quer dizer é diferente das outras, nós estamos habituados a receber 214 

informação teórica, estudamos e praticamos e vamos fazer a avaliação. Aqui é diferente, 215 

aqui temos que falar, reflectir, o que é bom, acho que é um bom trabalho, porque uma 216 

pessoa parando, não estando só a ler e praticando, acho que parando, reflectindo sobre 217 

as coisas, percebendo e relacionando, acho que é uma maneira eficaz para a nossa 218 

aprendizagem. Mas acho que não se consegue aplicar isto a todas as disciplinas. 219 

 220 

Investigadora: Portanto acha que as aprendizagens que realizou até agora têm sido 221 

profundas ou superficiais? 222 

 223 

Entrevistado: Até agora, acho que o essencial tem sido uma abordagem diferente sobre 224 

a aquisição de conhecimento. A aprendizagem em si, como estamos a tratar de aspectos 225 

relacionados com investigação, acho que não é assim uma coisa muito profunda. Acho 226 

que é um ponto de partida para... um campus assim on-line aplicado a outras disciplinas e 227 

a outras matérias, acho que pode ser aplicado para conhecimentos bastante profundos. 228 

 229 

Investigadora: Mas perante os objectivos que foram inicialmente estabelecidos para a 1ª 230 

tarefa, acha que os atingiu, acha que aprendeu o que era suposto aprender? 231 

 232 



Entrevistado: Sim, acho que sim. Nesse ponto de vista, acho que sim. Os objectivos 233 

foram compridos. 234 

 235 

Investigadora: E daqui a um ano, acha que ainda se vai lembrar do que abordou e 236 

aprendeu até aqui? 237 

 238 

Entrevistado: quer dizer... não tenho a certeza, mas penso que... pelo menos é assim, 239 

com uma ideia a pessoa fica sempre, se depois acabarmos por discutir, acho que ainda 240 

conseguimos discutir. Agora vai haver sempre alguns aspectos mais pequenos que 241 

podem escapar, mas pelo menos os aspectos mais relevantes e globais, acho que vão 242 

ficar. Todos não garanto. 243 

 244 

Investigadora: Acha que vai conseguir transferir os conhecimentos que adquiriu até 245 

agora para outras situações, nomeadamente para o projecto de investigação no próximo 246 

ano? 247 

 248 

Entrevistado: Acho que... o projecto de investigação eu não sei como é que funciona, 249 

mas presumo que vamos ter que analisar artigos e acho que conseguimos fazer isto... ao 250 

termos esta disciplina vai-nos fazer com que possamos analisar um artigo e ver se está 251 

bem elaborado. 252 

 253 

Investigadora: Portanto acha que aquilo que aprendeu, acha que vai conseguir utilizar no 254 

próximo ano? 255 

 256 

Entrevistado: Acho que sim. 257 

 258 



Investigadora: E mesmo para a sua prática futura, acha que aquilo que aprendeu até 259 

agora lhe vai... 260 

 261 

Entrevistado: Acho que a partir do momento em que temos que consultar artigos e outro 262 

tipo de bibliografia, esta disciplina vai ser importante, porque vai-nos ajudar a ler e a 263 

reflectir sobre os artigos e ver se está bem estruturado e se podemos ou não retirar 264 

conclusões sobre ele. 265 

 266 

Investigadora: Mas acha que a aprendizagem que fez até agora, lhe vai permitir fazer 267 

isso? 268 

 269 

Entrevistado: Sim. 270 

 271 

Investigadora: Relativamente à avaliação, a forma como foi realizada na 1ª tarefa 272 

influenciou a sua aprendizagem? 273 

 274 

Entrevistado: Sim, acho que sim. Recebemos um feedback acho que é bastante positivo, 275 

acho que é bastante positivo para nós podermos melhorar o nosso trabalho, se nos 276 

disserem que podias melhorar isto, isto e isto, acho que é sempre bom para podermos 277 

melhorar o nosso conhecimento. Portanto, acho que a avaliação em si, acho que está 278 

bastante bem. 279 

 280 

Investigadora: Consegue dar um exemplo? 281 

 282 

Entrevistado: Na avaliação em si, temos o feedback. 283 

 284 



Investigadora: Está a falar do feedback dos colegas? 285 

 286 

Entrevistado: Sim, do feedback dos colegas. Eu acho que tudo o que seja uma critica 287 

construtiva, acho que é sempre um aspecto que nos faça melhorar, que ainda nos vai 288 

melhorar mais o conhecimento. Portanto, acho que nesse aspecto da avaliação está 289 

muito bom. Nós não vamos estar só a fazer um feedback a dizer que está muito bom e 290 

isso, mas estar também a criticar, mas a criticar a dizer que este aspecto podia estar 291 

melhor, este aspecto podia estar melhor e este podia estar melhor, faz reflectir sobre o 292 

artigo das pessoas, mas também sobre o nosso artigo, porque nós acabamos por 293 

reconhecer os erros que estão no artigo da pessoa que estamos a fazer o feedback e 294 

depois vamos pensar também no nosso, saber se fizemos ou não também esses erros, e 295 

pronto, já sabemos que ai vamos ter cuidado. Nós podemos ver o nosso trabalho e não 296 

ver esses erros e quando vamos ver o trabalho de outros acabamos por nos aperceber 297 

que também podem estar presentes no nosso. 298 

 299 

Investigadora: E relativamente à avaliação que foi realizada por mim, pela professora? 300 

 301 

Entrevistado: É um... primeiro é bom, porque tem a avaliação toda especificada, ponto 302 

por ponto, que também é um aspecto que pode funcionar como feedback, e pronto 303 

também havia um feedback geral que acabou por retirar algumas dúvidas, que acho que 304 

toa a gente ainda tinha algumas dúvidas sobre algumas pequenas partes da matéria, e é 305 

sempre bom para tirarmos algumas dúvidas. 306 

 307 

Investigadora: Que factores relacionados com a avaliação que foi realizada contribuíram 308 

mais para a sua aprendizagem? 309 

 310 



Entrevistado: Factores relacionados? 311 

 312 

Investigadora: Com a avaliação realizada. A forma como a avaliação foi realizada, 313 

nomeadamente o facto de ser feita 1º pelos colegas, depois a avaliação da professora ter 314 

contemplado um feedback gera e outro global. De todos os factores, qual deles acha que 315 

contribuiu mais para a sua aprendizagem? 316 

 317 

Entrevistado: Acho que é complicado diferenciar um. O fórum também foi avaliado, e eu 318 

acho que é um aspecto importante para nós conseguirmos realizar o nosso trabalho. 319 

Depois o feedback individual, também é um aspecto bastante importante, e depois o 320 

feedback da professora acabou também por nos tirar algumas dúvidas. Portanto, os três 321 

em conjunto acabam por melhorar o nosso conhecimento e conseguimos fazer um 322 

trabalho melhor. Acho que é complicado separar um deles. 323 

 324 

Investigadora: Acha que o facto de terem sido definidos objectivos de forma clara no 325 

início da 1ª tarefa e de terem sido dados alguns critérios de avaliação contribui par sua 326 

aprendizagem? 327 

 328 

Entrevistado: Sim, porque os critérios de avaliação faz com que nos consigamos guiar, 329 

enquanto que, por exemplo, sem critérios de avaliação andamos completamente 330 

perdidos, uns vão para uma parte, outros vão para outra parte... com critérios de 331 

avaliação conseguimo-nos guiar e... sem perdermos completamente o rumo do trabalho. 332 

Acho que é mais fácil, pronto. Até podermos conseguir fazer o trabalho e chegar ao ponto 333 

final que é repetitivo, mas com objectivos é mais fácil chegar a esse objectivo, enquanto 334 

que sem esses objectivos, e possível, mas... acho que é mais complicado, podemo-nos 335 

perder. Eu acho que os critérios em si ajudam bastante. 336 



 337 

Investigadora: Como é que utilizou o feedback que recebeu dos colegas e da professora 338 

na avaliação realizada? 339 

 340 

Entrevistado: O feedback dos colegas acabei por... primeiro o feedback que recebi 341 

acabei por ler, analisei o feedback, li o artigo (i.e. reflexão critica) e vi se concordava ou 342 

não concordava. Em quase todos ou todos os aspectos acabei por concordar e acabei por 343 

melhorar algumas partes. Depois o feedback que nós demos sobre o artigo das outras 344 

pessoa também deu para nós pensarmos e conseguirmos tirar conclusões sobre o nosso 345 

trabalho. E depois o da professora, pronto, já não deu para melhorar o trabalho, mas deu 346 

para conseguir tirar dúvidas e conseguirmos, pronto, melhorar o nosso conhecimento. 347 

Tirar alguns aspectos que estavam mais difusos, mais confusos e assim conseguimos 348 

tornar mais objectivo, mais fácil. 349 

 350 

Investigadora: Há alguma situação ou opinião que considere relevante no que se refere 351 

à sua aprendizagem, à avaliação ou ao Campus Virtual? Deseja acrescentar alguma 352 

coisa? 353 

 354 

Entrevistado: Não, acho que tudo até agora tem estado a correr tudo bem. Os trabalhos, 355 

é uma forma de reflectir, o trabalho em grupo, trabalho de reflexão, eu acho que é uma 356 

boa... é um... acho que foi muito importante para aumentar o nosso conhecimento. 357 

 358 

Investigadora: Ao nível do tempo que tem sido disponibilizado para vocês realizarem os 359 

trabalhos... ou seja, acha que a 1ª tarefa veio acrescentar muito volume de trabalho face 360 

aquilo que estaria à espera? 361 

 362 



Entrevistado: Não, penso que não. Eu segui a estratégia de aproveitar esses momentos 363 

para descansar, depois chegava ao final do dia, quando estava menos cansado e já 364 

conseguia alguma parte do trabalho. Tornava-se mais fácil, trabalhar, assim de manhã, 365 

conseguíamos descansar mais um bocado e depois era mais fácil trabalhar à tarde, 366 

porque estávamos mais descansados. 367 

 368 

Investigadora: Portanto, acha que tem sido equilibrado, face ao volume de trabalho e às 369 

horas disponíveis? 370 

 371 

Entrevistado: Sim. Tanto na primeira como na segunda. Pelo menos até agora tive... 372 

agora na segunda, aproveitamos para fazer o trabalho nas horas (disponibilizadas) e na 373 

1ª aproveitámos para descansar. Também como na 1ª era sozinho era mais fácil de gerir 374 

o tempo, do que gerir o tempo de 4 pessoas. Assim é mais fácil. Mas acho que é 375 

suficiente. 376 

 377 

Investigadora: Para concluir, gostaria de agendar consigo a próxima e última entrevista e 378 

mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e colaboração, fundamentais para a 379 

realização desta investigação. 380 



Entrevista 2 – Francisco 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente Virtual 5 

de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se essencialmente conhecer a sua opinião sobre o processo de 7 

aprendizagem e avaliação que se está a desenvolver na disciplina de Investigação I e 8 

sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido. 9 

Mais uma vez, reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista? 12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

 18 

Entrevistado: Não. Acho que não. 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise? 22 

Importa-se que tome algumas notas? 23 

 24 

Entrevistado: Claro. 25 

 26 



Investigadora: Face às suas expectativas iniciais qual é a sua opinião sobre o Campus 27 

Virtual como ambiente de aprendizagem? 28 

 29 

Entrevistado: Continuo, continuo com a mesma opinião. Acho que favoreceu o nosso 30 

desenvolvimento nesta disciplina, porque como tínhamos as coisas de forma mais 31 

atempada, o material estava disponível mais rapidamente e também era mais fácil 32 

tirarmos duvidas uns com os outros, com a parte do fórum, em que nós púnhamos lá as 33 

nossas... as nossas opiniões sobre determinado tema. 34 

 35 

Investigadora: Portanto, face às expectativas que tinha inicialmente, o Campus foi de 36 

encontro às suas expectativas, esteve abaixo...  37 

 38 

Entrevistado: Esteve um pouco acima do que eu esperava. As pessoas aderiram muito 39 

ao Campus e eu pensava que ia haver um pouco menos de aderência por parte dos 40 

alunos e isso superou um pouco as minhas expectativas. 41 

 42 

Investigadora: E relativamente à sua aprendizagem? 43 

 44 

Entrevistado: Também... contribuiu para a minha aprendizagem, porque por exemplo, 45 

parte da minha reflexão critica também partiu de algumas modificações que eu tive na 46 

minha opinião por ter lido ideias de colegas meus. 47 

 48 

Investigadora: E o que é que o tem levado a ir ao Campus Virtual? 49 

 50 



Entrevistado: Inicialmente quando tinha mais tempo ia lá para ver opiniões de colegas 51 

meus, depois o tempo foi ficando escasso e ia lá mais para fazer as tarefas de avaliação e 52 

para resolve o que tinha a resolver e responder ao.... às tarefas. 53 

 54 

Investigadora: Uma coisa que se verificou durante este primeiro período foi que mesmo 55 

quando à partida não existiam novidades planeadas, as pessoas estavam 56 

permanentemente no Campus. Porque é que acha que isso aconteceu? 57 

 58 

Entrevistado: Isso aconteceu porque... por exemplo, as novidades iam aparecendo 59 

sempre, porque com as opiniões dos nossos colegas, as novidades iam aparecendo pelas 60 

próprias opiniões deles, mesmo que não houvesse nenhuma tarefa para nós realizarmos, 61 

mas como os nossos colegas tinham opiniões diferentes, nós sentíamos a obrigação de 62 

tentar fazer com que a nossa opinião prevalecesse sobre a deles e tentar dar a conhecer 63 

um pouco da nossa opinião em relação aos assuntos que eles abordavam. Também às 64 

vezes nós chegávamos cá à escola e chegavam ao pé de nós e " olha, já respondi ao teu 65 

comentário e ache, concordo, mas naquele ponto não concordo" e eu sentia-me na 66 

obrigação de ir lá responder. 67 

 68 

Investigadora: Mas mesmo depois do fórum ter terminado, a presença continuou a ser 69 

constante, ao fim de semana, à noite. Tem alguma opinião sobre isso? 70 

 71 

Entrevistado: Relativamente a isso, não sei muito bem qual foi o factor, mas também foi 72 

muito para sacarmos alguma informação e as tarefas de aprendizagem. Por exemplo, 73 

aconteceu-me ir lá para fazer mais um comentário e já não havia o fórum. 74 

 75 

Investigadora: Portanto, ia lá mais sempre que... 76 



  77 

Entrevistado: Enquanto havia o fórum. 78 

 79 

Investigadora: Fora esses períodos, foi pouco? 80 

 81 

Entrevistado: Sim. 82 

 83 

Investigadora: Até ao momento, qual é a sua opinião relativamente ao funcionamento do 84 

Campus Virtual? Ou seja, consegue aceder rapidamente ao site e a toda a 85 

documentação? O aspecto gráfico? O formato dos documentos que lá estão? 86 

 87 

Entrevistado: É de fácil acesso. É fácil de perceber os passos que nós temos que fazer 88 

para chegar... aos nossos objectivos. Acho que... está fácil, e acho que era difícil fazer 89 

melhor, está fácil. 90 

 91 

Investigadora: E relativamente ao aspecto gráfico? 92 

 93 

Entrevistado: Sim. È assim, aquilo está... quando se faz um trabalho destes, é 94 

necessário um pouco de equilíbrio, ou seja, simplicidade mas também alguma 95 

complexidade para satisfazer as nossas necessidades. E acho que está fácil... nós 96 

quando queremos informação, por exemplo, quando eu queria informação ia lá e tinha a 97 

informação rapidamente. Enquanto, por exemplo, se eu comparar o fórum com o material 98 

disponível na Net relativamente às outras disciplinas no site da escola, acho muito mais 99 

difícil do que no fórum. 100 

 101 

Investigadora: No fórum ou no Campus? 102 



 103 

Entrevistado: Sim, no campus, no campus... torna-se mais fácil, não sei se é porque... 104 

não sei, torna-se mais fácil. 105 

 106 

Investigadora: De todas as ferramentas que pôde utilizar no ambiente virtual, qual ou 107 

quais são as que utilizou mais até ao momento?  108 

 109 

Entrevistado: Mais... o fórum. 110 

 111 

Investigadora: Porquê? 112 

 113 

Entrevistado: É como digo... nós tínhamos a tarefa para realizar e além disso, como 114 

houve muita aderência, surgia a necessidade de responder a determinadas opiniões, por 115 

exemplo que eu não tinha ou tinha e queria fazer com que essa opinião prevalecesse 116 

sobre as outras e só assim é que nós conseguíamos... não chegámos, se calhar a 117 

nenhuma conclusão, mas sim tentar puxar mais a brasa à nossa sardinha. 118 

 119 

Investigadora: Acha que também foi o fórum que contribuiu mais para a sua 120 

aprendizagem? 121 

 122 

Entrevistado: Sim, claramente. Claramente. 123 

 124 

Investigadora: De que forma? 125 

 126 

Entrevistado: Porque... é assim. Ali estava informação vinda de colegas nossos. Se 127 

calhar a linguagem e... até... se calhar sentimo-nos mais à vontade para criticar a opinião 128 



dos outros, como são nossos colegas se calhar sentimo-nos mais à vontade e assim... 129 

não fazemos com que as opiniões deles sejam as nossa opiniões, mas sim tentar fazer 130 

um equilíbrio, e tentar ir buscar coisas boas às opiniões deles e buscar coisas boas às 131 

nossas opiniões e tentar ter uma opinião geral, que se aproxime o mais da realidade 132 

possível consoante o nosso comportamento e a nossa perspectiva. 133 

 134 

Investigadora: E como é que utilizou o fórum para a sua própria aprendizagem. 135 

 136 

Entrevistado: Para a minha própria aprendizagem? Não estou a perceber. 137 

 138 

Investigadora: Havia a discussão, havia uma série de participações, como é que isso 139 

contribui para a sua aprendizagem? 140 

 141 

Entrevistado: É assim, eu inicialmente, quando nós lemos os artigos nós ficámos com 142 

uma ideia, e eu fiquei com a minha ideia. E certamente, é um campo, este campo que nós 143 

estávamos a trabalhar, neste campo dos paradigmas, se calhar foi a primeira vez que eu 144 

abordei este tema, e como é normal havia muitas coisas em que tinha ideias vagas. Tinha 145 

uma opinião formada, mas se calhar não estava muito bem formada e com o Campus, 146 

mais com a parte do fórum, foi tentar fazer um apanhado de todas as opiniões e tentar 147 

formular uma opinião que para mim seja a mais correcta, consoante aquilo que eu penso, 148 

aproveitando as ideias de outros que se calhar esclareceram os pontos que podiam estar 149 

bem, mas que não estavam muito bem. Acho que isso foi o principal. 150 

 151 

Investigadora: Portanto, acha que tirou partido da discussão que houve no fórum? 152 

 153 



Entrevistado: Sim, sem dúvida. Porque como digo, a minha a reflexão critica reflecte a 154 

minha opinião, mas não só a minha opinião, mas também ideias que tirei de outras 155 

opiniões e que para mim estão correctas.  156 

 157 

Investigadora: Tem sentido alguma dificuldade na utilização do campus Virtual até 158 

agora?  159 

 160 

Entrevistado: Não, não. 161 

 162 

Investigadora: Que estratégias tem utilizado para desenvolver as tarefas que lhe foram 163 

propostas até ao momento?  164 

 165 

Entrevistado: As tarefas de avaliação, o que eu fazia era construir a minha ideia depois 166 

de ler os artigos e depois de ter estruturado bem a minha ideia é que fui tentar aperfeiçoar 167 

consoante a opinião dos outros. Foi assim que realizei a tarefa de avaliação. 168 

As tarefas de aprendizagem... fui seguindo os passos... mas, ai é que está o problema é 169 

que umas são de avaliação e outras são de aprendizagem e as de aprendizagem não 170 

estimulam tanto a nossa participação em termos de estar lá muitas vezes.  171 

 172 

Investigadora: Ia muito ao fórum para ver as participações dos seus colegas antes de 173 

propriamente comentar? 174 

 175 

Entrevistado: Não, quando eu pensava... quando eu queria comentar, não ia ao fórum. 176 

Primeiro comentava e depois é que ia ver se a minha ideia estava muito diferente das 177 

ideias que já estavam lá no fórum, mas... por vezes... por vezes estava em casa e sentia 178 

necessidade de ir ver o que é que já... o que é que os meus colegas já tinham lá... quais é 179 



que eram as opiniões deles relativamente a certos assuntos que tinham sido levantados 180 

durante a... durante as opiniões. 181 

 182 

Investigadora: Como percepciona a sua aprendizagem nesta disciplina até ao momento? 183 

 184 

Entrevistado: Isto era um assunto que eu nunca tinha abordado, era um tema, 185 

principalmente os paradigmas... nunca tinha falado sobre isso, nunca tinha visto que 186 

numa investigação haveria um paradigma quantitativo e outro qualitativo. Por isso acho 187 

que parti do zero e agora já tenho uma opinião formada sobre as coisas. 188 

 189 

Investigadora: Portanto, de acordo com os objectivos que eram propostos no início da 190 

disciplina, acha que aprendeu? 191 

 192 

Entrevistado: Aprendi... não aprendi totalmente, mas aprendi alguma coisa. 193 

 194 

Investigadora: Totalmente porquê? 195 

 196 

Entrevistado: Porque... vamos ser francos... a disciplina não é...  uma disciplina que 197 

cative muito, não é?... É assim, nós aprendemos... onde eu sinto que aprendi mais foi 198 

relativamente aos paradigmas porque abordámos isso no fórum e foi uma forma mais... 199 

que nos incentivou mais... nós encarámos como uma avaliação mas também como uma 200 

forma de darmos opiniões uns aos outros e discutirmos uns com os outros e assim, acho 201 

que... mesmo que nós não quiséssemos aprender, tínhamos que aprender para fazer o 202 

comentário às opiniões dos outros. 203 

 204 



Investigadora: Acha que daqui a um ano ainda se lembra do que aprendeu até ao 205 

momento? 206 

 207 

Entrevistado: Sim. 208 

 209 

Investigadora: Se tiver de explicar a um colega que na altura estiver a fazer a disciplina, 210 

o que são os paradigmas e as suas características, acha que consegue? 211 

 212 

Entrevistado: Sim, sim. Acho que sim, porque como eu tive que dar muitas opiniões, 213 

como nós fizemos... porque é como digo, o fórum foi muito bem pensado e foi ai que eu 214 

senti que aprendi. Aí aprendi mesmo. E acho que com essa aprendizagem... por exemplo, 215 

nós utilizámos o fórum durante duas semanas e nessas duas semanas tinha que estar 216 

constantemente a pensar sobre aqueles assuntos para poder responder. Acho que nós a 217 

aprender durante duas semanas assim mais intensivo, acho para o ano vou saber 218 

responder a alguma pergunta sobre o assunto. 219 

 220 

Investigadora: Quando diz que acha que aprendeu, o que é que quer dizer? 221 

 222 

Entrevistado: Quando digo que acha que aprendi, porque é assim... eu parti do zero, 223 

depois tive a minha opinião e fui alterando consoante aquilo que me davam a conhecer, 224 

os meus colegas e a professora também e...e agora acho... quando digo acho, não acho, 225 

porque eu tenho receio como é uma... não é exacto, não é uma ciência exacta, é um 226 

paradigma, é um pouco filosófico e é assim, eu posso saber responder, mas também 227 

podem-me por alguma questão, que tenha a ver... porque eu acho que aqui não há o 228 

certo, cada um tem a sua maneira de pensar e a sua maneira de ver as coisas... e na 229 

minha opinião o fórum contribuiu para mudar a minha maneira de ver a realidade e como 230 



é que é o processo de investigação, mas para outra pessoa pode já não ser igual aquilo 231 

que eu penso, por isso é que eu digo que acho que aprendi. 232 

 233 

Investigadora: Mas quando diz que aprendeu... A minha questão é o que é para si a 234 

aprendizagem? 235 

 236 

Entrevistado: Para mim a aprendizagem é... que modifique alguma coisa... na nossa 237 

maneira de pensar e ai estou a aprender... e ai sei que aprendi, porque mudou. Agora... 238 

posso é questionar-me se aprendi correctamente ou não. 239 

 240 

Investigadora: A forma como foi realizada a avaliação da 1ª tarefa, influenciou a sua 241 

aprendizagem?  242 

 243 

Entrevistado: Quando estamos a falar da forma... 244 

 245 

Investigadora: O facto da 1ª tarefa ter sido avaliada, não só pela reflexão critica em si, 246 

mas também pela participação no fórum e pelo feedback ao vosso colega; o facto de ter 247 

sido dado feedback pelos colegas e de ter tido a possibilidade de modificar o trabalho 248 

consoante o feedback que recebeu, acha que estes factores, que este processo 249 

influenciou a sua aprendizagem? 250 

 251 

Entrevistado: A reflexão critica e o fórum influenciaram a aprendizagem. No fundo a 252 

reflexão critica foi um apanhado de tudo o que aprendi no fórum. Quanto ao feedback, 253 

sinceramente, na minha opinião, o feedback que recebi do colega não contribuiu muito 254 

para a minha aprendizagem, porque foi um pouco difícil... para já não fui muito criticado, 255 

criticou-me em alguns parâmetros e eu concordei um pouco com aquilo que me 256 



criticaram, só que como só havia duas páginas... o que a minha colega sugeriu que eu 257 

acrescentasse, não poderia acrescentar porque era mais em termos de dizer o que é que 258 

era cada um dos paradigmas e era por mais teoria e como na minha opinião, o objectivo 259 

era nós darmos a nossa opinião e a reflexão sobre os assuntos, isso... não dei tanta 260 

importância na reflexão critica. 261 

 262 

Investigadora: E ao facto de ter feito feedback para o outro colega? 263 

 264 

Entrevistado:...... Também não foi... acho que não, porque é assim, eu fiz a revisão 265 

critica ao meu colega, mas tinha... ensinou-me sim a tentar lidar... a tentar expor as 266 

minhas ideias consoante a outra pessoa e a tentar respeitar as ideias da outra pessoa e 267 

isso é um pouco difícil e tentei conter-me, porque poderia dizer as coisas de outra forma, 268 

mas não foi assim uma aprendizagem tão efectiva como no fórum e a reflexão. 269 

 270 

Investigadora: E com o feedback que recebeu da minha parte no final da tarefa? 271 

Acrescentou alguma coisa à sua aprendizagem? Quer o feedback individual quer o 272 

colectivo. 273 

 274 

Entrevistado: Também... foi mas... pelo feedback que recebi, o meu problema estava 275 

muito... não abordei certas coisas, mas... eu posso estar a pensar, na minha opinião, não 276 

abordei porque não tinha espaço, mas se calhar podia ter, em detrimento de outros, 277 

poderia ter posto essas informações, mas depois ai... ai está é... na minha opinião se 278 

aquilo é mais relevante, vou-me focar mais naqueles pontos, mas também... se calhar na 279 

próxima vez poderei ter mais cuidado em certas coisas, mas é, como digo... é mais... a 280 

reflexão critica e fórum foram mais evidentes para a minha aprendizagem. 281 

 282 



Investigadora: Que factores relacionados com o processo de avaliação que foi realizado 283 

contribuíram mais para a sua aprendizagem? Além do tipo de tarefa em si. 284 

 285 

Entrevistado: As tarefas de avaliação? 286 

 287 

Investigadora: Tentando perceber o processo de avaliação realizado, ou seja o facto de 288 

ter sido continuo, ter sido dada a possibilidade de reformulação, de ter tido feedback, de 289 

ter tido critérios de avaliação definidos à partida ou outros. Em todo o processo a que foi 290 

submetido que factores é que acha que contribuíram para a sua aprendizagem? 291 

 292 

Entrevistado: Acho que... por exemplo, os pontos que a professora pôs lá... 293 

 294 

Investigadora: Os critérios de avaliação? 295 

 296 

Entrevistado: Os critérios de avaliação sim. Acho que ai... isso tentou sistematizar mais a 297 

reflexão, porque se calhar, não é se calhar, ia-me sentir mesmo perdido a fazer a reflexão 298 

senão tivesse aqueles pontos, se não tivesse de respeitar... ai foi uma das...ajudou-me 299 

muito no raciocínio na forma de passar para o papel. E também... a ajuda que a 300 

professora nos deu para o feedback, porque se eu soubesse... se o meu trabalho tivesse 301 

consoante aqueles parâmetros, que ia 'tar a respeitar o objectivo da tarefa. Foi mais em 302 

relação a isso, para sistematizar mais as ideias. Depois foi, o buscar de informação foi 303 

nas opiniões... 304 

 305 

Investigadora: Acha que o facto de a tarefa se ter baseado em várias estratégias, 306 

ajudou-o a aprender? 307 

 308 



Entrevistado: Sim, porque... cada... por exemplo, o fórum teve o objectivo de recolher 309 

informação, as tarefas que a professora pôs lá, teve o objectivo de sistematizar o 310 

pensamento e a forma de passar para o papel, fui buscar... ou seja, cada parâmetro, o 311 

fórum, os objectivos da avaliação, isso fez com que eu conseguisse sistematizar o 312 

processo e conseguisse fazer a reflexão critica. 313 

 314 

Investigadora: E o facto de a avaliação não ter sido feita num momento especifico? Ter 315 

sido contínua ao longo de 4 semanas, ajudou-o ou acha que preferia um momento 316 

específico da avaliação? 317 

 318 

Entrevistado: Acho que foi positivo, mas por ser esta disciplina. Em investigação fazia 319 

muito sentido que fosse assim. Como digo, nunca tive... nunca abordei estes temas e 320 

precisava de alguma coisa que me orientasse e eu vi as outras avaliações sem ser a 321 

entrega da reflexão como um... meio orientador para fazer a reflexão. 322 

 323 

Investigadora: Não tanto como tarefas de avaliação mas como tarefas de 324 

aprendizagem? 325 

 326 

Entrevistado: Exactamente, mas... levou-me a ter que fazer essa tarefa de 327 

aprendizagem, porque tinha avaliação e assim, foi quase como... se calhar não ia dar 328 

tanta importância se fosse só de aprendizagem, mas como tinha a palavra avaliação... 329 

mas agora percebo que aprendi com essa tarefa de avaliação e que sem essa tarefa de 330 

avaliação nunca ia chegar à reflexão critica. 331 

 332 

Investigadora: E acha que se o fórum não fosse sujeita a avaliação teria havido a 333 

participação que houve? 334 



 335 

Entrevistado: Não. 336 

 337 

Investigadora: Não? 338 

 339 

Entrevistado: Acho que não. 340 

 341 

Investigadora: Acha que o facto de ser um dos critérios de avaliação da tarefa levou as 342 

pessoas a participarem mais? 343 

 344 

Entrevistado: Sim. Se não fosse de avaliação ia haver também participações, mas tantas 345 

participações como houve, acho que não. 346 

 347 

Investigadora: Como utilizou o feedback que recebeu acerca da avaliação realizada? 348 

Quer o do colega, quer o da professora? 349 

 350 

Entrevistado: O feedback... relativamente ao feedback... foi quase dizerem o que eu já 351 

sabia o que ia acontecer. A minha colega quando mandou o feedback, eu já tinha 352 

consciência que aqueles pontos eu não ia abordar aqueles pontos, porque se os 353 

abordasse, para mim o mais importante não ia pôr. Depois relativamente ao da 354 

professora, tive de concordar também porque era aquilo que eu pensava e também como 355 

não fui muito criticado, não houve muita critica, não... acho que o feedback não me 356 

favoreceu muito. 357 

 358 

Investigadora: Relativamente ao feedback que eu enviei, está a falar do individual ou do 359 

colectivo? 360 



 361 

Entrevistado: Do individual. 362 

 363 

Investigadora: E o colectivo contribui para a sua aprendizagem? 364 

 365 

Entrevistado: Sim. Porque no colectivo, eu pensava que estávamos um bocadinho 366 

melhor e depois no colectivo, percebi que havia... havia alguns pontos em que nós 367 

andávamos um pouco confundidos, mas pronto, acho que isso também é normal.  368 

 369 

Investigadora: Se fizesse agora novamente a reflexão, mudaria alguma coisa? 370 

 371 

Entrevistado:…... Não sei se alterava alguma coisa. 372 

 373 

Investigadora: Duas últimas questões. Primeiro ia-lhe pedir que pensasse em três ou 374 

quatro adjectivos para caracterizar o processo de ensino, de aprendizagem e de avaliação 375 

que decorreu nesta primeira fase? 376 

 377 

Entrevistado: No global... sistemático, orientador... mais... é difícil estar a caracterizar a 378 

aprendizagem... fácil... 379 

 380 

Investigadora: O quê, o ensino, aprendizagem ou a avaliação? 381 

 382 

Entrevistado: O ensino. Não, a aprendizagem. 383 

 384 

Investigadora: Vamos fazer assim, como é que caracterizaria o ensino? 385 

 386 



Entrevistado: O ensino? Sistemático. 387 

 388 

Investigadora: A aprendizagem? 389 

 390 

Entrevistado: Fácil. 391 

 392 

Investigadora: E a avaliação? 393 

 394 

Entrevistado:... Continua. 395 

 396 

Investigadora: Contínua, quer dizer o quê? 397 

 398 

Entrevistado: Que não houve só um momento de avaliação, mas sim vários momentos 399 

de avaliação. 400 

 401 

Investigadora: E o Campus? 402 

 403 

Entrevistado: O Campus... organizado... coerente... acessível. 404 

 405 

Investigadora: Há alguma situação ou opinião que considere relevante no que se refere 406 

à sua aprendizagem, à avaliação ou ao Campus Virtual? Alguma coisa que desejasse ver 407 

modificado? Deseja acrescentar alguma coisa? 408 

 409 

Entrevistado: Também relativamente à disciplina? 410 

 411 

Investigadora: Ao que quiser. 412 



 413 

Entrevistado: Á disciplina... na minha opinião... acho que devia haver uma redução das 414 

horas teóricas, porque é um pouco exagerado as horas teóricas. Se calhar uma solução 415 

para isso era em vez de fazer um trabalho destes, fazer dois trabalhos deste género, e se 416 

calhar este último trabalho, se fosse substituído por um trabalho desses, haveria muito 417 

maior facilidade de aprendizagem, porque neste trabalho as pessoas estão um pouco 418 

mais confusas, não há sistematização, não há o fórum para nós discutirmos diariamente. 419 

 420 

Investigadora: Não há colectivo, mas há de grupo. 421 

 422 

Entrevistado: Sim, mas é mais difícil. Mas de resto, acho que... principalmente o fórum 423 

esteve em grande. 424 

 425 

Investigadora: Face á avaliação algum comentário. 426 

 427 

Entrevistado: Não, até agora. Acho que ia ter mais dificuldades. Tenho muitas 428 

dificuldades neste tipo de assuntos. Gosto de coisas mais objectivas e acho que correu 429 

bem. 430 

 431 

Investigadora: Só uma última questão. Acha que as tarefas que têm sido propostas têm 432 

aumentado muito o vosso volume de trabalho face à carga horária que têm? 433 

 434 

Entrevistado: Têm. Principalmente este último trabalho. O primeiro como nós estávamos 435 

numa fase ainda que não tínhamos praticamente trabalho... agora este tem sido muito 436 

mais complicado. 437 

 438 



Investigadora: Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 439 

colaboração, fundamentais para a realização desta investigação e depois irei agendar 440 

consigo a próxima e última entrevista. 441 

 442 



Entrevista 2 – Gonçalo 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma Avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente 5 

Virtual de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se essencialmente conhecer a sua opinião sobre o processo 7 

de aprendizagem e avaliação que se está a desenvolver na disciplina de Investigação I 8 

e sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido. 9 

Mais uma vez, reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho? E acerca da entrevista? 12 

 13 

Entrevistado: Não. 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara ou há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

 18 

Entrevistado: Não. 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista e a toma de notas de modo a 21 

facilitar a posterior transcrição para análise?  22 

 23 

Entrevistado: Sim, sim. 24 

 25 

Investigadora: Face às suas expectativas iniciais qual é a sua opinião sobre o 26 

Campus Virtual como ambiente de aprendizagem? 27 

 28 



Entrevistado:...... Qual é a minha opinião face ao Campus? 29 

 30 

Investigadora: Sim qual é a sua opinião relativamente ao Campus, ao seu 31 

funcionamento e à forma como tem sido utilizado? 32 

 33 

Entrevistado: O Campus é... é bom, porque permite-nos através do fórum discutir 34 

temas... que... surgem nas aulas ou permite-nos também discutir algum artigo. 35 

 36 

Investigadora: Mas face àquilo que estava à espera quando se falou no Campus, 37 

acabou por não o satisfazer enquanto ambiente de aprendizagem, ou superou as suas 38 

expectativas ou... 39 

 40 

Entrevistado: Sim, por acaso... a ideia que eu tinha do Campus era mais de... 41 

discutirmos algum tema, mas também como o Campus nos permite, para além de 42 

discutir temas, permite-nos entregar trabalhos, recebermos informações da disciplina... 43 

realmente não estava à espera que fosse assim tão... que abrangesse tanta... como é 44 

que hei-de dizer... que nos desse a possibilidade termos mais coisas para além de 45 

discussões e trocar ideias. 46 

 47 

Investigadora: Portanto, acha que superou as suas expectativas? 48 

 49 

Entrevistado: Sim, sim, superou, sim, sim, eu não estava à espera, pensei que era 50 

só...  51 

 52 

Investigadora: E que factores é que contribuíram para a sua participação no 53 

Campus? Não só ao nível do fórum, mas de outras vezes que lá foi... que factores é 54 

que contribuíram para que fosse lá e tivesse participado? 55 

 56 



Entrevistado: Por exemplo... uma vez que tínhamos que fazer uma participação... 57 

tínhamos que deixar uma participação sobre um determinado tema no fórum, para... 58 

enviar a minha reflexão critica, o meu feedback, para... por exemplo, para ver.... o 59 

planeamento das aulas, da disciplina... 60 

 61 

Investigadora: Eu acho que não percebeu muito bem a minha questão. Que factores 62 

é que o levaram a si e não com que objectivo. O que é que o levou a ir ao Campus 63 

com alguma regularidade? 64 

 65 

Entrevistado: Ah ok. Fui várias vezes ao Campus para ver se havia alguma 66 

informação sobre uma aula ou sobre o trabalho... pronto. 67 

 68 

Investigadora: Tinha mais a ver com a busca de informação, é isso? 69 

 70 

Entrevistado: Exacto, sim. 71 

 72 

Investigadora: Se havia alguma actualização? 73 

 74 

Entrevistado: Sim exacto, sim. 75 

 76 

Investigadora: Mesmo quando à partida não existiriam novidades, entrega de 77 

trabalhos ou aulas novas, ou seja quando não estavam planeadas quaisquer 78 

novidades, verificou-se muito a vossa presença constante no Campus, a toda a hora, 79 

todos os dias. Porque é que acha que isso aconteceu? 80 

 81 

Entrevistado: Porque e que aconteceu eu ir lá com frequência? 82 

 83 



Investigadora: Não, porque é que acha que as pessoas iam lá tanta vez, mesmo 84 

quando a partida não havia novidades que estivessem planeadas? 85 

 86 

Entrevistado: Se calhar era... como o Campus permite-nos também entre os 87 

utilizadores, o chat, se calhar era também para falarmos entre os colegas, trocarmos 88 

opiniões. 89 

 90 

Investigadora: Por exemplo eu cheguei a apanhá-lo no chat, penso eu uma vez. 91 

Dessa vez, não havia nada planeado para acontecer... 92 

 93 

Entrevistado: Não, por acaso fui para ver quem é que estava lá para... falar um 94 

bocadinho, pronto. 95 

 96 

Investigadora: Ou seja, era mais na curiosidade de ver se estava alguém ligado e 97 

servir como meio de comunicação? 98 

 99 

Entrevistado: Sim, por acaso isso foi no inicio... que a professora nos deu... que nos 100 

disse que estava lá a plataforma e isso tudo. 101 

 102 

Investigadora: E geralmente era sempre para isso, ou seja, quando não estava nada 103 

planeado ia lá para ver se estava lá alguém? 104 

 105 

Entrevistado: Sim, era para ver quem é que estava lá, exacto. E para confirmar se 106 

havia existido alguma alteração ao que já estava e pronto. 107 

 108 

Investigadora: Neste momento, qual é a sua opinião relativamente ao funcionamento 109 

do Campus? Ou seja, tem conseguido aceder facilmente ás coisas que lá estão? 110 

 111 



Entrevistado: Sim, está... está muito pormenorizado, consegue-se chegar facilmente 112 

àquilo que... aonde nós queremos. Seja à dropbox, seja ao chat, seja a qualquer link 113 

que está lá no Campus, está tudo muito, muito... organizado. 114 

 115 

Investigadora: E a nível gráfico, acha apelativo? Por exemplo as cores, a forma como 116 

são os ícones a forma como está organizado graficamente? 117 

 118 

Entrevistado: Sim, acho que sim, que está bem. É assim, ainda não reparei muito 119 

nisso, mas o pouco que reparei, acho que está bem. 120 

 121 

Investigadora: Não acha que seja um ambiente cansativo? 122 

 123 

Entrevistado: Não, não, não é sobrecarregado, nem nada do género, é muito... é 124 

simples, mas pronto, tem aquilo que nós precisamos e que nos leva ao sitio onde 125 

queremos. 126 

 127 

Investigadora: Na sua opinião, acha que os conteúdos, as aulas, a bibliografia, etc... 128 

estão no melhor formato? Em pdf, ou em word? 129 

 130 

Entrevistado: Sim, estão. Eu penso que estão. Pelo menos os slides das aulas estão 131 

num formato que nos permite imprimi-los facilmente. 132 

 133 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar no Campus Virtual, qual ou 134 

quais foram as que utilizou mais? 135 

 136 

Entrevistado:... Documentos... o dropbox, o chat, os avisos... o planeamento das 137 

aulas....... 138 

 139 



Investigadora: Tinha as de comunicação que eram o chat e fórum... 140 

 141 

Entrevistado: O fórum sim, exacto. 142 

 143 

Investigadora: Portanto, resumindo foi os documentos... 144 

 145 

Entrevistado: A parte da comunicação.... 146 

 147 

Investigadora: O chat e o fórum? 148 

 149 

Entrevistado: Exacto. O dropbox, os documentos e os avisos. 150 

 151 

Investigadora: Dessas que mencionou, qual delas é que acha que contribuiu mais 152 

para a sua aprendizagem? 153 

 154 

Entrevistado:... Comunicação. 155 

 156 

Investigadora: Qual? 157 

 158 

Entrevistado: O fórum. Acho que foi mais o fórum, porque como já tinha referido, 159 

permitiu-nos... permitiu-me trocar ideias, ver as ideias dos meus colegas, mais... 160 

também através do que estava lá no fórum, eu realizei também a minha... ajudou-me a 161 

fazer a minha intervenção e a fazer a minha reflexão, em certa parte. Mas também o 162 

dropbox, acho que também é... ajudou, não foi na aprendizagem, mas sim em 163 

facilitar... facilitar no trabalho, por assim dizer. Um exemplo tenho um trabalho para 164 

entregar dia 21, amanhã. Se fosse entregar em formato escrito... impresso, tinha até x 165 

horas, mas como é lá na plataforma, permite-nos entregar no dia 21 até às 24h 166 

portanto facilita-me um pouco, porque se calhar não tenho tanto tempo disponível. Por 167 



caso até tenho muito tempo disponível, mas imagine que eu não tivesse permitia-me 168 

depois de sair das aulas acabar ou rever o trabalho, fazer algumas alterações e depois 169 

entregava. Dá mais espaço para a entrega do trabalho. Eu acho isso uma vantagem 170 

muito... porque no meu caso eu não faço todas as disciplinas, tenho tempo disponível, 171 

mas os meus colegas que fazem todas as disciplinas, têm frequências, logo não têm 172 

muito tempo e depois temos que conciliar o tempo livre deles e conseguir fazer as 173 

tarefas que temos para fazer. 174 

 175 

Investigadora: Sentiu até agora alguma dificuldade na utilização do Campus? 176 

 177 

Entrevistado: Só no inicio. 178 

 179 

Investigadora: E como é que as resolveu? 180 

 181 

Entrevistado: Nas aulas práticas, se bem que só tivemos duas, acho eu. A primeira, é 182 

normal, é sempre um bocado mais complicada, mas... na segunda ainda senti um 183 

bocado, porque... lembra-se que eu tive um problema no registo e não dava, não 184 

percebia porquê mas pronto... mas só foi mesmo no inicio, só. 185 

 186 

Investigadora: E teve mais a ver com a situação do registo ou depois de já termos 187 

resolvido o problema do registo resolvido também sentiu dificuldades? 188 

 189 

Entrevistado: Não, quando já tinha o registo feito, aproveitei para ir... um exemplo... ia 190 

investigando, ia explorando o que o site tinha e depois disso correu bem. 191 

 192 

Investigadora: Alguma vez teve que recorrer ao manual para tirar alguma dúvida de 193 

utilização? 194 

 195 



Entrevistado: Não. Não, só mesmo no inicio no registo, mais nada. 196 

 197 

Investigadora: Houve então algum problema que interferisse na sua aprendizagem 198 

relacionado com o Campus? 199 

 200 

Entrevistado: Não. Não houve, por acaso não. Um exemplo, lembro-me que quando 201 

tínhamos que fazer a intervenção eu não sabia onde é que tínhamos... onde é que eu 202 

tinha que fazer a intervenção. Perguntei a um colega e ele disse-me " olha faz isto e 203 

isto e aquilo", eu fiz, cheguei lá e portanto... foi fácil, foi tudo muito fácil. 204 

 205 

Investigadora: E quando teve esse problema chegou a ir ao manual ver como é que 206 

se fazia, antes de perguntar ao colega? 207 

 208 

Entrevistado: Não, por acaso não! 209 

 210 

Investigadora: Relativamente à tarefa de avaliação que desenvolveram nesta 211 

disciplina até agora, que estratégias é que utilizou para a desenvolver? Como é que a 212 

fez, como é que realizou a reflexão critica desde o início até à entrega? 213 

 214 

Entrevistado: Estamos a falar da reflexão critica? 215 

 216 

Investigadora: Da reflexão critica que também tinha a parte do fórum e... 217 

 218 

Entrevistado: Ok. Que estratégias eu utilizei? Pronto... utilizei os dois artigos que 219 

estavam na plataforma, foi a professora que os disponibilizou, obviamente. Li, ok, 220 

apoiei-me... aliás, no fórum, vi as opiniões dos meus colegas, juntei isso ao que eu li 221 

nos artigos... 222 

 223 



Investigadora: Leu os dois artigos? 224 

 225 

Entrevistado: O que estava em português, li todo, o que estava em inglês, li mais o 226 

abstract e a conclusão, normalmente é o que de mais importante tem o artigo. E dai, 227 

juntei a opinião dos meus colegas com a minha, de ler os artigos, e depois, através 228 

disso fiz a minha reflexão critica. 229 

 230 

Investigadora: Quando leu os artigos, tentou fazer alguma coisa com os artigos ou foi 231 

só ler e explorar os artigos e...  232 

 233 

Entrevistado: Quando estava a ler os artigos... era mais tentar perceber o que é que 234 

era os conceitos, a fenomenologia, o positivismo e as características de cada uma 235 

delas e depois salvo erro também vi... as implicações que isso tinha na Fisioterapia. 236 

Portanto, li um pouco e depois também com a minha... com as minhas ideias, 237 

completei a reflexão. 238 

 239 

Investigadora: Portanto, leu e foi ao fórum ver qual era a opinião dos seus colegas? 240 

 241 

Entrevistado: Exacto. Sim, tinha a minha opinião e vi a dos meus colegas, li os 242 

artigos, juntei informação minha e dos artigos, com opiniões minhas e dos meus 243 

colegas e depois fiz a reflexão. Mesmo assim, não fiz bem... como é que eu hei-de 244 

dizer... os conceitos, a fenomenologia e o positivismo, não estavam explícitos ou 245 

claros. 246 

 247 

Investigadora: O que não estava muito explícito foi que você tivesse compreendido a 248 

diferença entre os paradigmas e as abordagens ou as perspectivas. 249 

 250 

Entrevistado: Exacto, é isso que eu não percebi. 251 



 252 

Investigadora: Mas já percebeu? 253 

 254 

Entrevistado: Mais ou menos. É que também como estou a fazer outras coisas. 255 

Agora estou preocupado com meios físicos... 256 

 257 

Investigadora: A seguir à reflexão critica tinham outra tarefa que era avaliar o colega, 258 

como é que fez essa avaliação? 259 

 260 

Entrevistado: É assim, a avaliação que eu fiz à minha colega, eu li a reflexão dela e 261 

achei que o que ela tinha escrito e a maneira como ela transmitiu as ideias, eu acho 262 

que ela foi... ela disse tudo o que era necessário, para fazer a reflexão, ou melhor... 263 

ela respondia a todos os... pontos...respondia a todos os pontos necessários para 264 

realizar a reflexão critica, a partir dai, fiz alguns comentários e... embora poucos, mas 265 

fiz, porque como já tinha dito, achei que ela tinha abordado todos os pontos 266 

necessários, dei a minha opinião, disse que ela podia corrigir algumas coisas como a 267 

estrutura do... não é bem a estrutura... a pontuação! A pontuação do texto, porque a 268 

maneira que ela fez a pontuação dificultava um pouco a leitura e pronto. 269 

 270 

Investigadora: Se tivesse que explicar a um colega do 1º ano como é que tinha feito a 271 

avaliação da tarefa do colega, o que é que lhe diria? 272 

 273 

Entrevistado:...... Diria para ele ver a estrutura do trabalho... para já dizia que 274 

começasse com um texto introdutório, porque... embora eu não tenha feito, mas é bom 275 

fazer, um texto introdutório do que se vai passar ao longo da reflexão. O tipo da 276 

escrita... a pontuação... 277 

 278 



Investigadora: Mas sem ser em contexto muito especifico, o que é que lhe diria para 279 

ele fazer ao longo desse trabalho? Não focando agora os pontos em si, o que é que 280 

lhe diria? 281 

 282 

Entrevistado: Mas em termos de estrutura do trabalho? 283 

 284 

Investigadora: Não, não. Estratégias para lhe facilitar o trabalho a ele. 285 

 286 

Entrevistado: Pronto... ler bem os artigos, saber diferenciar por exemplo os conceitos, 287 

do que é a fenomenologia e o positivismo, mais......dar a opinião dele acerca do 288 

tema......... a organização também, a maneira como ele vai organizar a reflexão neste 289 

caso e... ser claro e objectivo naquilo, ou seja transmitir uma ideia clara daquilo que 290 

ele percebeu. 291 

 292 

Investigadora: Como é que percepciona a sua aprendizagem nesta disciplina até ao 293 

momento? Acha que aprendeu os conteúdos que foram desenvolvidos nas aulas e no 294 

Campus? 295 

 296 

Entrevistado:...Sim. Sim, aprendi, porque é assim... para mim investigar, muito 297 

sinceramente era uma coisa muito... mais simples, que não envolvia tanto... tanta... 298 

burocracia... por exemplo, eu para estudar uma população ter de pedir "licença" a essa 299 

população... pensei que era algo mais simples, também não sabia que... não é não 300 

sabia, não tinha assim bem ideia que existiam tantas maneiras de investigar, não 301 

sabia que... sabia que um estudo podia ser qualitativo ou quantitativo, isso sim, mas... 302 

não sabia que havia tantas vertentes em que podemos investigar, isso não sabia por 303 

exemplo. E também... 304 

 305 



Investigadora: Se tivesse que explicar a um colega seu do 1º ano o que é que eram 306 

os paradigmas, o que é que faz parte da fase conceptual de investigação, acha que 307 

conseguia transmitir-lhe uma ideia sobre o que são essas coisas todas? 308 

 309 

Entrevistado: Para eu transmitir a ideia a um colega, para já eu tinha de estar 310 

esclarecido por completo do que é a parte conceptual e a metodológica e não estou a 311 

100%... estou para ai a 60-70, mas acho que conseguia pelo menos passar as ideias 312 

principais, se calhar não conseguia depois explicar bem, se calhar ele ficava... ficava 313 

com a ideia, mas não... não muito esclarecida. 314 

 315 

Investigadora: Tem a consciência que não lhe conseguia explicar bem ou poderia 316 

não conseguir explicar bem esses conteúdos, é isso? 317 

 318 

Entrevistado: Sim. Bem, bem não conseguia explicar. 319 

 320 

Investigadora: Quando é assim, o que é que costuma fazer? Quando tem essas 321 

dúvidas sobre os conteúdos o que é que costuma fazer? 322 

 323 

Entrevistado: Normalmente vou ao livro ou neste caso aos acetatos e esclareço as 324 

dúvidas ou... pergunto a um colega que eu saiba que... domina a matéria, por assim 325 

dizer. 326 

 327 

Investigadora: E já conseguiu fazer isso? 328 

 329 

Entrevistado: Não, eles estão cheios de trabalho. 330 

 331 

Investigadora: Acha que daqui a um ano, consegue lembrar-se do que fez e daquilo 332 

que esteve a discutir, o tema sobre o qual se debruçou a1ª tarefa? 333 



 334 

Entrevistado: Sim. Sim, lembro-me. De certeza absoluta que me lembro. Vou dar um 335 

exemplo, há dois anos lectivos atrás, tive a cadeira de disfunção e eu o ano passado 336 

lembrava-me de...não vou dizer perfeitamente, mas quase perfeito do que tinha visto 337 

no ano passado, lembrava-me. 338 

 339 

Investigadora: E este ano acha que vai ter facilidade em lembrar-se porquê? 340 

 341 

Entrevistado: Porque normalmente eu lembro-me bem das coisas. Já é uma 342 

característica minha por assim dizer. Eu lembro-me bem das coisas em tudo. 343 

 344 

Investigadora: Quando sente que aprende, acha que... 345 

 346 

Entrevistado: Isso é outra coisa. Quando eu gosto de uma coisa, como óbvio é mais 347 

fácil de... memorizar ou de integrar. Quando não gosto, se calhar não integro tão bem, 348 

mas lembro-me, por isso não tenho dúvida. 349 

 350 

Investigadora: Qual é que acha que foi o principal factor nesta disciplina para a sua 351 

aprendizagem? Ou... acha que alguma coisa influenciou bastante a sua aprendizagem 352 

nesta disciplina, ou não? 353 

 354 

Entrevistado: Eu não sei se vou responder à pergunta, mas é assim, para além de 355 

ser uma disciplina, ok... tenho que fazer a disciplina, a cadeira e esta cadeira vai-me 356 

permitir no futuro realizar o projecto, por exemplo... vou ter outra vertente da 357 

investigação... 358 

 359 

Investigadora: Mas até agora, nesta disciplina, houve algum ou alguns factos que 360 

acha que influenciaram a sua aprendizagem? 361 



 362 

Entrevistado: Não. Acho que não. 363 

 364 

Investigadora: Não consegue diferenciar nenhum aspecto específico que tenha 365 

influenciado a sua aprendizagem? Foi mais na globalidade? 366 

 367 

Entrevistado: Sim, foram várias e foi o que acabei de dizer, é uma disciplina, aprendo 368 

com ela e ela vai-me ajudar no futuro a fazer o meu projecto, vai-me ajudar na próxima 369 

disciplina de investigação, investigação II, se calhar vou precisar dela para alguma 370 

outra coisa. Foi mais no global, não foi um aspecto específico. 371 

 372 

Investigadora: Não é a sua motivação em si é a sua aprendizagem. 373 

 374 

Entrevistado: Não, que eu me esteja a lembrar, não. 375 

 376 

Investigadora: A forma como foi realizada a investigação nesta 1ª tarefa, influenciou a 377 

sua aprendizagem? 378 

 379 

Entrevistado:...... 380 

 381 

Investigadora: Ou seja, o facto de ter sido avaliada em três aspectos diferentes, o 382 

fórum, a reflexão critica e a avaliação que fizeram aos outros colegas. Este facto, ou 383 

seja o facto de avaliação ter sido repartida, o facto de antes de entregarem a versão 384 

final terem tido feedback dos colegas. Acha que estes factos influenciaram de alguma 385 

forma a sua aprendizagem? 386 

 387 

Entrevistado: Sim, sim. Na revisão, por exemplo... quando recebi o feedback do meu 388 

colega... como é que eu lhe explico... aprendi como é que... aprendi várias coisas, 389 



como por exemplo... começar com um texto introdutório, a dizer como é que se vai 390 

desenrolar a reflexão... mais...... 391 

 392 

Investigadora: Sente que a avaliação influenciou a sua aprendizagem? Acha que 393 

aprendeu? 394 

 395 

Entrevistado: Sim, sim.  396 

 397 

Investigadora: Durante a avaliação? 398 

 399 

Entrevistado: Foi mais quando recebi o feedback do colega. Porque é assim, para 400 

mim, a reflexão que fiz, a primeira, para mim estava bem, mas afinal não estava, logo 401 

corrigi os erros e de certeza ajudou. 402 

 403 

Investigadora: E corrigiu só porque ele lhe disse para corrigir ou... 404 

 405 

Entrevistado: Não por acaso houve alguns pontos que o meu colega referiu, ela tinha 406 

razão e até depois a reflexão que fiz... fiz a comparação das duas reflexões e... no 407 

meu ponto de vista a 2ª ficou mais completa do que a 1ª. 408 

 409 

Investigadora: Que factores relacionados com a avaliação da 1ª tarefa é que acha 410 

que contribuíram mais para a sua aprendizagem? Vou-lhe dar alguns exemplos: o 411 

factos de terem sido estabelecidos objectivos e critérios de avaliação no inicio da 412 

tarefa, o ser realizada em diferentes momentos, ter recebido feedback, ter a 413 

possibilidade de reformular, entre outros. 414 

 415 

Entrevistado: Poder ter reformulado a reflexão, permitiu-me corrigir erros, com base 416 

no feedback do meu colega, de certeza absoluta... na minha opinião ajudou-me 417 



sinceramente para a reflexão final. Como é que hei-de dizer...foi mais a reformulação, 418 

porque permitiu-me ver erros que cometi... 419 

 420 

Investigadora: E acha que aprendeu com esses erros? 421 

 422 

Entrevistado: Sim, porque se não houvesse reformulação, de certeza que não... a 423 

minha nota era inferior àquela que eu tive com a reformulação. 424 

 425 

Investigadora: E acha que por exemplo se tivesse recebido o feedback após a 426 

entrega final, ou seja se não tivesse a reformulação, acha que mesmo assim aprendia, 427 

ou não? 428 

 429 

Entrevistado: Sim, aprendia. 430 

 431 

Investigadora: da mesma forma? 432 

 433 

Entrevistado: Sim, porque... era... a reformulação seria a correcção dos meus erros, 434 

logo, quando fizesse outra reflexão critica já tinha em conta os pontos que me foram 435 

criticados por assim dizer. 436 

 437 

Investigadora: Mais ao nível da estrutura. 438 

 439 

Entrevistado: Exacto, mais ao nível da estrutura do trabalho. 440 

 441 

Investigadora: E ao nível do conteúdo? 442 

 443 

Entrevistado: Também, porque a minha colega também referiu que eu tinha que ser 444 

mais claro na minha ideia pessoal, e por acaso reformulei a minha ideia pessoal. 445 



 446 

Investigadora: E acha que se não tivesse a possibilidade de entregar novamente o 447 

trabalho, a reformulação, aprendia da mesma forma relativamente aos conteúdos? 448 

 449 

Entrevistado: Por um lado acho que sim, porque... pronto era uma maneira de eu 450 

corrigir os erros. Se calhar por outro lado como já tinha... podia dizer "bem, agora para 451 

que é que me serve o feedback se eu já entreguei isto. Agora já está, já está". Se 452 

calhar não dava tanta importância. 453 

 454 

Investigadora: Em que sentido a avaliação o influenciou? 455 

 456 

Entrevistado: No bom sentido, em que permitiu corrigir e sinceramente em todos os 457 

trabalhos que entregámos, deveremos receber um feedback, porque foi bom, acredite. 458 

Foi bom porque há 2 anos e o ano passado, os meus colegas e eu também, 459 

queixávamo-nos que não tínhamos feedback dos trabalhos, ou seja... tivemos 10 460 

valores "olha tivemos 10 porquê?" não sabemos; quem teve 20, ok teve 20, tudo bem, 461 

estava tudo bem. Sinceramente acho que o feedback é bom, porque ficámos a saber 462 

em que é que errámos, ficamos a saber o que temos de errado, bom, mau, mais ou 463 

menos, 'tá a perceber? Mas isso também não se passa só neste curso, passa-se 464 

também no curso de X. 465 

 466 

Investigadora: E acha que o feedback foi só no sentido de perceberem o que é que 467 

estava bem ou mal? 468 

 469 

Entrevistado: Não, foi para ver por um lado o que estava bem ou mal e para 470 

corrigirmos, como já disse. 471 

 472 



Investigadora: Como é que utilizou o feedback que recebeu da professora? Acha que 473 

também aprendeu com esse feedback, ou já não o valorizou tanto? 474 

 475 

Entrevistado: Recebi o feedback da professora, concordei e não concordei nalgumas 476 

coisas, mas...... quando digo que concordei e não concordei é porque, se calhar a 477 

professora criticou uma coisa, ok, eu concordo, depois criticou outra que se calhar na 478 

perspectiva da professora se calhar está certo, mas na minha se calhar não, mas eu 479 

parto do principio que somos nós que estamos a aprender. 480 

 481 

Investigadora: E relativamente ao comentário geral? 482 

 483 

Entrevistado: Tomei mais em conta o comentário individual. Os outros são dos outros 484 

e o meu é meu. 485 

 486 

Investigadora: Só mais uma questão. Pode-me dizer 3 ou 4 palavras para definir o 487 

Campus 488 

 489 

Entrevistado:…… Facilita-nos o nosso... trabalho, temos mais... pronto facilita-nos o 490 

trabalho, a partir do momento em que podemos entregar até às 24h e se fosse no 491 

papel não podia ser... facilita-nos a entrega das tarefas. É bom, foi uma excelente ideia 492 

e... como é que hei-de dizer.... útil, muito útil. Podia-se fazer ali muitas coisas e 493 

permitia-nos saber informação da cadeira, podíamos falar com os colegas... 494 

 495 

Investigadora: e relativamente ao processo de ensino-aprendizagem? 496 

 497 

Entrevistado:... Podia... podia ter aprendido mais......... em termos pessoais não tive 498 

dificuldades, consegui perceber mais ou menos os conteúdos, mas também é porque, 499 

pronto…… 500 



 501 

Investigadora: E a avaliação? 502 

 503 

Entrevistado: Bom... está bem, ou seja... a avaliação foi óptimo, a estrutura da 504 

avaliação facilitou muita coisa, permitiu-nos corrigir erros, pelo menos no meu caso, 505 

estou a falar do meu caso. 506 

 507 

Investigadora: Tem alguma questão ou algum comentário que queira acrescentar 508 

relativamente à avaliação, ao Campus, á sua aprendizagem? 509 

 510 

Entrevistado: Não, acho que não... ao Campus, ora bem... não; relativamente à 511 

avaliação só tenho a dizer que foi boa a avaliação, em termos da aprendizagem, já é 512 

mais por mim, não é pelo conteúdo, não é pelo Campus, não é pela professora... não 513 

tenho mais nada a acrescentar. 514 

 515 

Investigadora: Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e colaboração, 516 

fundamentais para a realização desta investigação e agendarei depois consigo a 517 

próxima e última entrevista que deverá realizar-se na última semana de aulas antes do 518 

Natal. 519 

 520 

Entrevistado: Ok, tudo bem. 521 



Entrevista 3 – Mariana 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente 5 

Virtual de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se conhecer a sua opinião sobre o processo ensino-7 

aprendizagem-avaliação que foi desenvolvido no primeiro domínio da disciplina de 8 

Investigação I e sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido 9 

Reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista?  12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

  18 

Entrevistado: Não 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise e a tomada de algumas notas? 22 

 23 

Entrevistado: Sim, claro!  24 

 25 

Investigadora: Face aos conteúdos da disciplina e às competências e conhecimentos 26 

que se pretendia que adquirisse, o que pensa da estratégias que foram utilizadas pela 27 

docente nas duas primeiras unidades? 28 



 29 

Entrevistado: Na sequência daquilo que disse sobre isso, penso que foi bastante 30 

interessante, foi diferente, foram metodologias bastante diferentes, mas que... agora 31 

que já acabou posso dizer que foi bastante positivo. 32 

 33 

Investigadora: Quer ao nível das nas aulas teóricas, teórico-práticas quer no 34 

Campus? 35 

 36 

Entrevistado: Sim. Principalmente... o Campus foi o mais diferente e depois também 37 

o tipo de trabalhos que nós fizemos, não é. Com feedback e por ai além... e aquela 38 

participação no fórum, todo esse tipo de coisas que nós fizemos que foi... que foi 39 

bastante interessante. 40 

 41 

Investigadora: A nível das estratégias de ensino, propriamente ditas, qual é a sua 42 

opinião relativamente a isso? A forma como foram dadas as aulas teóricas, as coisas 43 

que vos foram sido disponibilizadas no Campus para a vossa aprendizagem, as 44 

tarefas... 45 

 46 

Entrevistado: Positivo, o facto da matéria estar lá na Internet e nós podermos ir 47 

buscar. Talvez tivesse melhor se tivesse sido colocada logo toda e que... que não por 48 

fases. E ai às vezes dá mais jeito ser logo tudo... também percebo a estratégia de não 49 

por logo tudo, mas para nós se calhar era mais vantajoso, porque quando imprimimos, 50 

imprimimos tudo, metemos tudo numa sebenta e fica arrumado. O facto de termos de 51 

andar sempre a imprimir torna-se mais trabalhoso, mas... mas pronto também não é 52 

assim por ai além. Em relação às aulas, houve bastantes em que tivemos dispensa, 53 

para fazer o trabalho e isso é importante, embora depois acabamos sempre por fazer 54 

o trabalho noutras alturas, nunca aproveitamos bem aquelas. Aquelas aproveitamos 55 

para fazer outras disciplinas, portanto, de uma forma ou outra acaba-se por aproveitar 56 



o tempo. As aulas em si, eram de carácter expositivo e também de alguma 57 

participação, mais nas práticas, mas isso é o normal. 58 

 59 

Investigadora: Acha que as estratégias que foram utilizadas influenciaram a sua 60 

aprendizagem? 61 

 62 

Entrevistado: Sim. Sim. O facto de ter sido... nomeadamente o Campus. Ter sido tão 63 

diferente, acho que motivou a... motivou toda a gente, todos os alunos para se 64 

dedicarem mais à Investigação. 65 

 66 

Investigadora: E acha que foi mais especificamente pelo Campus ou pelas tarefas 67 

que foram propostas no Campus? 68 

 69 

Entrevistado: Sim, pelo Campus em si e depois por aquilo que ele nos levava a fazer. 70 

Acho que a motivação se calhar foi "ok, tenho que ir aquele sítio, que é um sítio 71 

diferente" tivemos que descobrir e depois já lá estávamos e então ai... a partir dai 72 

tínhamos de... de fazer... de desenvolver as tarefas. Talvez aquelas que tenham sido 73 

menos conseguidas eram as... aquelas tarefas de aprendizagem. Talvez ai, se calhar 74 

não... não tenhamos investido tanto. Eu falo pessoalmente, mas penso que foi geral. 75 

 76 

Investigadora: Gostaria que tivessem sido contempladas outras estratégias que não 77 

tenham sido utilizadas? 78 

 79 

Entrevistado: Como por exemplo? 80 

 81 

Investigadora: Pensando naquilo que conhece das outras disciplinas, acha que 82 

poderiam ter sido utilizadas outras estratégias aqui? 83 

 84 



Entrevistado: Não de momento não me ocorre nada. Eu acho que já foi assim tão, tão 85 

diferente. Não.  86 

 87 

Investigadora: O que pensa das tarefas educativas que lhe foram propostas, quer as 88 

tarefas de aprendizagem, quer as tarefas relacionadas propriamente com as tarefas de 89 

avaliação? 90 

 91 

Entrevistado: Portanto, aquelas... as tarefas de aprendizagem, essas ai não 92 

aproveitei muito. Se calhar até tinha sido importante e teria facilitado depois nos 93 

trabalhos. Porque eu cheguei a imprimi-las, só que não olhei muito para elas. Sei que 94 

aquelas que fizemos inicialmente, estou agora a lembrar, nas aulas foram importantes, 95 

que eram para as questões éticas e acho que isso... e como fizemos na aula, acho 96 

que ai essas foram interessantes, agora as outras, pronto... eu pelo menos descuidei-97 

me um bocadinho com isso.  98 

 99 

Investigadora: E as tarefas que se relacionavam com a tarefa de avaliação, 100 

nomeadamente o fórum e a revisão por pares, portanto todas essas tarefas que 101 

estavam inerentes à tarefa de avaliação em si? 102 

 103 

Entrevistado: O fórum foi... acho que teve uma participação assim... acho que 104 

ninguém esperaria, eu própria não e acho que mesmo a professora não estava à 105 

espera que houvesse tanta participação e de tão boa qualidade. Daquilo que eu li, 106 

fiquei muito surpreendida porque acho que toda a gente se empenhou bastante e foi 107 

um espaço muito interessante de discussão... eu não participei muito por questões 108 

alheias aqui à escola, mas acho que de qualquer forma fiquei muito contente com a 109 

prestação de todos... em relação à tarefa por pares, ao feedback...acho que foi 110 

extremamente trabalhoso mas que foi muito importante, foi muito...foi uma forma de 111 

avaliação que nós não estamos habituados, mas que devia ser adoptada... se nós não 112 



tivéssemos tanto trabalho, acho que poderia e seria vantajoso ser adoptada noutras 113 

disciplinas... porque acho que resulta muito bem, porque nós estamos muito 114 

habituados "ah fazemos um trabalhinho e depois os professores é que avaliam" e 115 

depois o facto de nós... de sermos nós a avaliar um trabalho de um colega faz-nos ser 116 

muito mais autocríticos em relação ao nosso próprio trabalho e então acho que isso ai 117 

é muito importante. É extremamente importante porque permite-nos ter outra 118 

capacidade. Depois pensamos às vezes que os professores embirram com aquilo que 119 

nós fazemos e depois percebemos "ah se calhar não!" se calhar já não é bem assim. 120 

Eles não embirram, simplesmente não está bem estruturado ou não devia ser nesse 121 

sentido e acho que nos ajuda muito nisso. Se calhar acabei por não aproveitar tanto, e 122 

já disse noutras fases, mas gostava de ter aproveitado mais do que aproveitei os 123 

feedbacks que me deram, mas continuo a acreditar que...que é um caminho que, que 124 

se poderia seguir. Tem a contrapartida de ser muito moroso e trabalhoso. 125 

 126 

Investigadora: Portanto acha que além de ser uma tarefa de avaliação é também 127 

uma tarefa de aprendizagem? 128 

 129 

Entrevistado: Sim, sim, sem dúvida! Concordo. 130 

 131 

Investigadora: Acha que as tarefas que lhe foram propostas pretendiam desenvolver 132 

os conhecimentos e competências que era necessário que desenvolvessem? Acha 133 

que eram adequadas? 134 

 135 

Entrevistado: Se foram de encontra aos objectivos, nesse sentido? 136 

 137 

Investigadora: Sim. 138 

 139 



Entrevistado: Sim. Sim. Tendo em conta o estilo de cadeira que é e tendo em conta 140 

os objectivos que é suposto nós atingirmos, acho que é uma forma que é muito 141 

interessante... e que... acho que se fosse... se fosse uma cadeira que fosse dada da 142 

mesma forma que as outras iria ser muito desmotivante e não iríamos aprender tanto 143 

como eu penso que aprendemos desta forma. Eu acredito nisso. 144 

 145 

Investigadora: E acha que foram descritas de forma clara e objectiva, ou seja, 146 

percebeu claramente o que se pretendia em cada uma das tarefas de aprendizagem 147 

que foram desenvolvidas? 148 

 149 

Entrevistado: Penso que sim... Lembro-me que se calhar na altura quando foi o 150 

trabalho, eu... por exemplo, quando participei no fórum, não me lembrava que o fórum 151 

era para avaliação e que fazia parte do trabalho e... pronto, isso ai escapou-me um 152 

bocado, mas isso estava bem explicito e se calhar escapou-me porque eu não tive 153 

oportunidade de imprimir essa página e então às vezes as coisas falham um 154 

bocadinho mais, mas de resto, estava tudo bem explicito. Sim. 155 

 156 

Investigadora: Considera que o fórum também foi uma tarefa de aprendizagem? 157 

 158 

Entrevistado: Sim, sim. Por aquilo que disse, penso que sim. 159 

 160 

Investigadora: Acha que as tarefas em si influenciaram a sua aprendizagem? 161 

 162 

Entrevistado: Não sei. Acho que influenciaram. O facto de ser como era, daquilo que 163 

nós tínhamos que fazer e porque na altura também só estávamos dedicados à 164 

investigação, diga-se a verdade... acho que teve toda uma influência para que... para a 165 

nossa aprendizagem, para a minha e para aquilo que eu fui sentindo. 166 

 167 



Investigadora: Como é que percepciona a sua aprendizagem neste domínio, nos 168 

paradigmas e abordagens de investigação? 169 

 170 

Entrevistado: Eu penso que... consegui... sei lá... atingir aquilo que eram os 171 

objectivos da cadeira e os meus objectivos com mais facilidade e... do que é habitual, 172 

no sentido... acho que foi um conhecimento muito mais construído do que aquele 173 

"marranço" intensivo (risos) que nós estamos habituados. Então acho que acaba por 174 

ser... acho que foi bom por isso. 175 

 176 

Investigadora: Acha que é uma aprendizagem sólida, consistente ou mais superficial? 177 

 178 

Entrevistado: Espero que... por aquilo que eu disse agora, que seja sólida e que 179 

daqui a uns tempos eu volte a pensar nisto e ainda... ainda as coisas façam sentido e 180 

quando ler artigos, sei lá... penso que as coisas vão ficar aqui... algumas coisas vou-181 

me esquecer mas isso é inevitável. 182 

 183 

Investigadora: Sente que compreendeu, que percebeu os conteúdos? 184 

 185 

Entrevistado: De uma forma geral, eu peno que sim. Sim. Penso que não me 186 

esquecerei de tudo, como... como muitas vezes acontece, infelizmente, mas acontece! 187 

 188 

Investigadora: Na sua percepção, o que é que aprendeu? O que é que retira desta 189 

disciplina neste domínio? 190 

 191 

Entrevistado: Acho que... aquilo que ficou mais... também foi o último, é pensar em 192 

termos de artigos científicos que nós possamos ler posteriormente e... envolvidos 193 

noutras disciplinas ou não e que tenhamos uma capacidade critica e de conseguir 194 



tirar... retirar com mais facilidade aquilo que é mais importante desse artigo. Penso 195 

que é... aquilo que eu penso que foi mais claro... que ficou de investigação. 196 

 197 

Investigadora: Isso a nível da fase conceptual. Acha que consegue identificar o que é 198 

que demos?  199 

 200 

Entrevistado:.... Ah, mas se tivesse...... 201 

 202 

Investigadora: Se tivesse que explicar a alguém o que é que aprendeu... 203 

 204 

Entrevistado:... Não é fácil. porque... sei lá...eu acho que foi a reacção que nós 205 

tivemos quando confrontados com aquilo que íamos aprender foi " ok, o que é que é 206 

isto???" e como foi assim tão... tão diferente, acho que... é sempre mais complicado 207 

tentar explicar... eu acho que foi... eu lembro-me de comparar com a filosofia do 10º -208 

11º ano. Foi uma cadeira que eu gostei muito e quando alguém me perguntava o que 209 

é que eu dava lá, eu ficava "eh, pronto, ok" não sabia o que é que havia de dizer e 210 

investigação acaba por ser um bocadinho nesse sentido, pronto, mas na fase 211 

conceptual...... 212 

 213 

Investigadora: No domínio dos paradigmas, o que é que consegue... 214 

 215 

Entrevistado: Paradigmas temos o qualitativo e quantitativo... que depois vão dar... a 216 

abordagens que podem... até podem ser mistas se contemplarem os dois paradigmas. 217 

Normalmente o paradigma é intrínseco ao investigador, quer dizer á uma tendência 218 

natural para que o investigador tenha... escolha... enverede por um ou por outro, 219 

embora isso possa ser contrariado se for no sentido de melhor resolver o problema 220 

que foi encontrado. Mais... 221 

 222 



Investigadora: Se tivesse que explicar o que era o qualitativo e o quantitativo? 223 

 224 

Entrevistado: O qualitativo é o que se baseia mais numa análise do fenómeno como 225 

um todo, em que os indivíduos são encarados como seres únicos e... obviamente que 226 

no quantitativo isso também acontece, mas é mais... é mais posto o ênfase no... nas 227 

características mais pessoais de cada pessoa, podem ser estudos mais pequenos... e 228 

que... pronto, em que se pretende fazer uma análise mais... mais no todo. Enquanto 229 

no quantitativo são estudos que pretendem integrar as pessoas mais dentro do mesmo 230 

saco e para trabalhar mais no conjunto tem de ter... normalmente têm amostras 231 

maiores, para... para que depois seja possível generalizar os resultados e pronto... são 232 

utilizados instrumentos de medida que possam... possam geralmente medir aquilo que 233 

está a ser avaliado, testado... quantificar e pronto, é mais ou menos isto. 234 

 235 

Investigadora: Em que situações acha que poderá utilizar aquilo que aprendeu? 236 

 237 

Entrevistado: Então... naquilo que eu já disse, quando... quando for confrontada com 238 

artigos científicos e de investigação... ai penso que é a aplicação mais evidente 239 

daquilo que nós aprendemos. Obviamente, também quando formos nós a escrever 240 

artigos, também vai ser útil, mas como isso já é mais daqui a um... será mais distante 241 

se acontecer e então... 242 

 243 

Investigadora: Se calhar não! 244 

 245 

Entrevistado: Penso que sim. Se calhar não pensamos tanto nisso. 246 

 247 

Investigadora: Basicamente é isso? 248 

 249 

Entrevistado: Hum, Hum (i.e. sim)! 250 



 251 

Investigadora: Acha que para realizar uma investigação também é... tem alguma 252 

importância, ou acha que terá de desenvolver... 253 

 254 

Entrevistado: É aquilo que eu estava a pensar, não é? Acho que quando uma pessoa 255 

parte para uma investigação tem de desenvolver capacidade de dizer assim... outras 256 

capacidades. Acho que isto é uma primeira fase. E que... pronto, também terá a sua 257 

importância nesse sentido, mas que acho que depois teria de... procurar, arranjar 258 

forma de alargar muito mais conhecimentos.  259 

 260 

Investigadora: Na sua opinião, quais é que foram os factores que mais contribuíram 261 

para a sua aprendizagem neste domínio? 262 

 263 

Entrevistado: Se eu pensar em tudo, sei lá...o facto de ser em inglês, o artigo ser em 264 

inglês foi bom, foi... fez com que eu desenvolvesse mais capacidades nesse sentido, 265 

que às vezes é uma coisa... é algo que nós evitamos "ah dá muito trabalho e já não 266 

me lembro do inglês, porque se calhar não sou muito boa a isto" e então por isso, no 267 

2º trabalho acho que foi... acabou por ser uma mais-valia, foi mais trabalhoso, mas... 268 

deu mais-valia. Depois o facto de der em grupo o 2º, o que não aconteceu no 1º que... 269 

eu não estou muito habituada em grupo e se calhar custa-me mais e então com esse 270 

trabalho deu para...para dizer que foi um trabalho positivo e que... ainda um dia destes 271 

estávamos a comentar entre elementos do grupo e acho que foi um trabalho que 272 

correu... correu muito bem... trabalhamos todos assim de uma forma... equipe... de 273 

forma equititária e... e acho que... que foi bom nesse sentido. Se calhar o primeiro 274 

trabalho foi individual... estávamos mais livres... a aprendizagem foi mais... na altura 275 

que eu lembro-me que foi... que gostei muito do feedback que fiz e do que recebi e 276 

que isso foi muito importante para a minha reformulação final... acho que ai a 277 

aprendizagem foi muito mais nessa fase. No de grupo salientava... o feedback, 278 



também tínhamos feedback e também foi importante, mas acho que o trabalho que foi 279 

desenvolvido e a discussão... porque lá está, a análise de um artigo é sempre algo que 280 

é para ser alvo... é discutível, não é? E o facto de estarmos em grupo para fazer essa 281 

análise, acho que... facilitou... facilitou muito, porque criou-se uma discussão e que se 282 

calhar não estamos... uns não concordaram tanto com umas coisas, mas depois 283 

íamos ver ali e depois íamos pesquisar a teórica e então as coisas se calhar faziam 284 

mais sentido. 285 

 286 

Investigadora: Qual é a sua opinião da metodologia de avaliação que foi utilizada? 287 

 288 

Entrevistado: Eu acho que... que foi justo, o facto de não termos a avaliação escrita... 289 

é bom. 290 

 291 

Investigadora: Escrita, a frequência? 292 

 293 

Entrevistado: Sim, tipo frequência. Para mim é bom e... porque sei lá... para mim uma 294 

frequência no momento, nós temos que pôr ali todas as... tudo aquilo que sabemos e 295 

tentar debitar o máximo e decoramos aquilo para o momento e é aquilo e pronto e 296 

acaba por... pode ser injusto, ou porque nós naquele momento não pusemos tudo ou 297 

porque se calhar havia pessoas que até podiam saber mais, mas não... eu acho que 298 

acaba por ser muito mais relativo. Um trabalho... como os trabalhos que foram pedidos 299 

exigiam muito mais tempo, acho que me dediquei aos trabalhos muito mais do que se 300 

fosse para uma frequência, mas muito mais. Mas acho que permitiu consolidar muito 301 

mais e ai acaba por ser muito mais justo. Acho que é o que eu sinto. 302 

 303 

Investigadora: Relativamente ao tipo de tarefas, acha que foram as mais indicadas 304 

para avaliar as competências que se pretendia avaliar? 305 

 306 



Entrevistado: Sim, sim, foi... foram no sentido daquilo que era pretendido. Eu senti 307 

isso. Sei lá... o fórum, os trabalhos e depois... não falei na apresentação, mas em 308 

relação ao 2º trabalho, mas também achei que foi... que foi interessante. Acho que as 309 

apresentações foram interessantes. Mas pronto, aquilo que estava a dizer, um bocado 310 

aquilo já falei antes dos objectivos, acho... acho que sim. Que deu para concretizar 311 

aquilo que era pretendido.  312 

 313 

Investigadora: Acha que se conseguiu avaliar as competências que eram para ser 314 

avaliadas? 315 

 316 

Entrevistado: Sim. 317 

 318 

Investigadora: E relativamente à forma como foi realizada, o facto de ter sido... ou 319 

seja o momento da entrega dos trabalhos ter sido antecedido por um período de 320 

discussão no caso da 1ª tarefa e a seguir à avaliação, à 1ª entrega ter havido um 321 

período de feedback pelos pares, nos dois e, terem tido a oportunidade de reformular 322 

o trabalho nos dois? 323 

 324 

Entrevistado: Sim, foi...foi, foi muito, foi... a avaliação dessa forma acabou por ser... 325 

por ser bastante boa e a reformulação, o feedback, toda essa possibilidade de 326 

mudarmos aquilo que nós tínhamos feito acho que foi... foi bastante positivo. 327 

 328 

Investigadora: Acha que aprendeu? 329 

 330 

Entrevistado: Sim. 331 

 332 

Investigadora: Nestas avaliações? 333 

 334 



Entrevistado: Sim, sim. Eu penso que já... que começo-me a repetir daquilo que já 335 

disse, mas, eu para mim senti que foi... que foi construtivo e... ainda no outro dia 336 

estava a falar disso com um colega e não sei, se calhar a gente pensa da mesma 337 

forma, mas eu... eu digo isto porque eu senti isso, porque para mm foi gratificante e foi 338 

realmente importante.  339 

 340 

Investigadora: Porque uma das coisas que vocês referiram muito na 1ª entrevista é 341 

que a avaliação para vocês era um momento, essencialmente. Um momento de 342 

avaliação. A minha questão é no sentido de perceber se vocês encararam estas 343 

avaliações como um momento de avaliação ou se acham que associado esse 344 

momento de avaliação, que não o deixa de ser se foi também um momento de 345 

aprendizagem? 346 

 347 

Entrevistado: Sim, daquilo que eu já disse, acho que foi... mais do que avaliação foi 348 

aprendizagem, porque muitas vezes nós não... sei lá, então em relação ao fórum, acho 349 

que isso é claro, acho que nós não estávamos ali a, não estávamos a pensar que 350 

estávamos a ser avaliados. Acho que cada pessoa estava tão à vontade e... expôs tão 351 

claramente as sua opiniões de uma forma livre e espontânea, que nós não estávamos 352 

a pensar "Epa, tenho estes parâmetros, deixa-me cá seguir e pôr" acho que isso ai 353 

nem sequer se sentiu, mais em relação ao fórum. Em relação às outras actividades... 354 

pronto, obviamente foram trabalhos e nós sabemos que são um trabalho que vão ser 355 

avaliados e portanto temos mais cuidado nesse sentido, mas... aqui se calhar isso foi 356 

um bocadinho apaziguado, porque, não sei... acho que estávamos a fazer um trabalho 357 

diferente e depois também o feedback e...e... podíamos pensar em tudo e as coisas 358 

foram surgindo mais naturalmente. Deram... com trabalho mas que foram... foram 359 

sendo feitas de uma forma mais gradual e que deram um certo prazer, também um 360 

certo gozo. 361 

 362 



Investigadora: Os critérios de avaliação de cada uma das tarefas foram claros? 363 

 364 

Entrevistado: Hum. Hum. Estavam bem... 365 

 366 

Investigadora: Os objectivos. Se percebeu claramente o que se pretendia em cada 367 

uma das tarefas de avaliação? 368 

 369 

Entrevistado: Eu acho isso... que estavam bem... estava bem definido o que é que 370 

nós tínhamos... tínhamos que fazer e por exemplo eu senti... senti... bastante diferença 371 

em relação por exemplo ao trabalho de cárdio, em que nós não tínhamos tão 372 

claramente definido aquilo que nós tínhamos que fazer e se calhar isso ai... nesse 373 

momento, eu senti mais... senti falta daquilo que tinha acontecido em investigação, 374 

porque tínhamos se calhar mais claramente definido... a professora foi dizendo e se 375 

calhar nós apontámos, mas como a apontar às vezes escapa mais coisas... quando se 376 

tem mesmo assim, facilita o trabalho e nisso foi... investigação foi... foi claro. 377 

 378 

Investigadora: Vou-me estar a repetir um bocadinho. Acha que a forma como foi 379 

realizada a avaliação a ajudou a aprender? 380 

 381 

Entrevistado: Sim. 382 

 383 

Investigadora: E que factores é que acha que contribuíram mais para essa 384 

aprendizagem? Factores relacionados com a avaliação. 385 

 386 

Entrevistado: Foi... foi aquilo que eu já disse, foi o feedback... 387 

 388 

Investigadora: O que realizou ou o que recebeu? 389 

 390 



Entrevistado: O que fiz para os colegas, no primeiro trabalho foi mais importante o 391 

que fiz, no segundo trabalho foi igualmente importante, aquilo que nós fizemos e o que 392 

recebemos. 393 

 394 

Investigadora: Porque? 395 

 396 

Entrevistado:... Em relação ao que recebemos porque fez-nos... contrariamente 397 

àquilo que eu não senti tanto no primeiro trabalho, acho que tocou mesmo em coisas 398 

que nós não estávamos a ver e que tínhamos de abordar e foi muito útil para nós 399 

reformularmos o nosso trabalho. 400 

 401 

Investigadora: Portanto, acha que o segundo trabalho foi mais a nível da qualidade, é 402 

isso? Acabou por ter mais peso pela qualidade do feedback em si? 403 

 404 

Entrevistado: Sim... sim, talvez só porque eu se calhar tenha sentido que no primeiro 405 

tinha desvalorizado um pouco aquilo que tinha sido o feedback recebido e então 406 

achei... e depois também no grupo nós sentimos isso e... e depois também foi pelo 407 

feedback em si, pela qualidade do feedback mas também por isso... por ter sentido 408 

que era importante valorizar o feedback recebido. 409 

 410 

Investigadora: E relativamente ao feedback da professora? 411 

 412 

Entrevistado: O feedback da professora... isso foi só no primeiro. 413 

 414 

Investigadora: O primeiro e no segundo foi na aula, na apresentação. 415 

 416 

Entrevistado: Ah... ah, pois, exacto! Acho que para nós foi bom, porque de uma forma 417 

geral o feedback foi positivo, acho que... e deixou-nos assim contentes porque 418 



achámos que... que até tínhamos feito um bom trabalho de uma forma geral e... 419 

também realçou aquilo... os pontos onde nos perdemos mais ou não tivemos tão bem 420 

e se calhar, alertou-nos para isso e foi importante também, não só pela critica positiva 421 

mas também pela critica construtiva. 422 

 423 

Investigadora: Á bocado estava-me a dizer que achou interessante as 424 

apresentações. Teve alguma coisa a ver com esse... com o feedback dos colegas e 425 

meu durante as apresentações ou por ouvir... 426 

 427 

Entrevistado: Pelas duas coisas... pelo facto... primeiro, por nós temos a capacidade 428 

de expor aquilo que tínhamos estado a fazer e partilhar aquilo que foram... aquelas 429 

que foram as nossas descobertas mas também aquelas que eram as nossas dúvidas, 430 

embora isso como é pouco tempo, não dá tanto. Mas depois é interessante ouvir o dos 431 

outros colegas, saber também aquilo que eles fizeram e depois o feedback da 432 

professora. Obviamente ai peca um bocadinho por nós não termos essa capacidade, 433 

ou não termos o à vontade e... de... de criticar o trabalho dos nossos colegas. 434 

Sentimos dificuldade nisso... muitas vezes porque pensamos que... que pode ser mal 435 

interpretado. 436 

 437 

Investigadora: Mas é engraçado que quando isso é uma tarefa, vocês o fazem muito 438 

bem. 439 

 440 

Entrevistado: Mas... eu sinto isto e acho que não é... não é impressão, porque 441 

realmente é mal interpretado, quando... mesmo que se diga bem, mesmo que se diga 442 

mal, de uma forma geral, as pessoas não gostam. Tenho pena disso, mas... continuo a 443 

achar, continuo a sentir o mesmo, por isso é que... percebo que as pessoas não se 444 

esforcem nesse sentido. Mas acho que... que tem de ser por ai, porque se eu 445 



considero que os feedbacks são importantes, por isso se eu considero que um é 446 

importante, o outro também será e, isso sentiu-se nas apresentações. 447 

 448 

Investigadora: Além do feedback, mais algum factor que considere que tenha sido 449 

importante para a sua aprendizagem? Relacionado com o processo de avaliação. 450 

 451 

Entrevistado: Sim, o fórum, a discussão no fórum, o trabalho de grupo, ter sido... ter 452 

sido... a segunda tarefa ter sido em grupo, também foi... foi muito positivo. 453 

 454 

Investigadora: O facto de terem sido definidos critérios de avaliação, o facto de ter 455 

sido feita em diferentes timings... considera que foram importantes para a avaliação ou 456 

nem por isso? 457 

 458 

Entrevistado: Considero que sim, sim. 459 

 460 

Investigadora: Mas destes todos o feedback é o mais importante para a sua 461 

aprendizagem? 462 

 463 

Entrevistado: Esse ficou... ficou-me assim... eu gostei, gostei de fazer e de receber? 464 

 465 

Investigadora: Como é que utilizou o feedback que recebeu acerca da avaliação 466 

realizada? 467 

 468 

Entrevistado: Da professora ou dos... 469 

 470 

Investigadora: Das duas. Minha e dos colegas. 471 

 472 



Entrevistado: Pronto, em relação à primeira foi... pronto li e achei que estava bem 473 

feito, não aproveitei muito, se calhar... se calhar porque também não havia... não sei... 474 

não sei se poderiam alterar muito as coisas mas... naquele momento também já não... 475 

não... não tive muito tempo e já não dava... pronto e já não aproveitei muito. 476 

 477 

Investigadora: Acredita mais na capacidade critica dos seus colegas neste momento? 478 

Ou não? 479 

 480 

Entrevistado:... Se calhar... é interessante... se calhar não conhecia, se calhar não 481 

estamos habituados e desconhecia... é uma novidade, não é? Porque nós 482 

conhecemos as pessoas e conversamos... depois vem assim um trabalho como este e 483 

temos feedbacks escrito e depois... acho que... acho que é surpreendente e acho que 484 

foi... foi uma surpresa positiva porque a experiência que eu tive, acho que foram... 485 

foram feedbacks bem escritos e com sentido... que mostravam uma reflexão e por isso 486 

foi bastante engraçado. 487 

 488 

Investigadora: Relativamente ainda ao feedback. Considera que o utilizou mais para 489 

reformular apenas o trabalho ou também utilizou na sua própria aprendizagem? Ou 490 

seja, acha que aprendeu com o feedback que recebeu? 491 

 492 

Entrevistado: Sim, porque o feedback fez-nos questionar... até que ponto nós 493 

estávamos a ver as coisas bem, ou até que ponto nós estávamos a integrar aquilo que 494 

tinha sido as aulas e aquilo que tinham sido as aulas naquele caso concreto e por isso, 495 

ao fazer-nos questionar fez-nos também integrar aquilo... aquela... os conhecimentos 496 

da disciplina. 497 

 498 

Investigadora: Isso mais relativamente ao feedback que recebeu dos colegas? 499 

 500 



Entrevistado: Sim. 501 

 502 

Investigadora: E ao feedback da professora? 503 

 504 

Entrevistado: Ainda mais...isso... mesmo aquele... o texto, para o primeiro trabalho... 505 

a síntese final que a professora fez para esclarecer... para esclarecer as dúvidas que 506 

tinham ficado dos trabalhos... acho que essa... esse foi muito importante porque... eu 507 

pelo menos utilizei para depois para o trabalho... eu sei que cheguei depois a recorrer 508 

a ele numa fase posterior. Sei que acabou por me dar jeito, por isso acho que esse foi 509 

importante e depois o feedback oral no segundo também, por aquilo que eu já disse... 510 

 511 

Investigadora: O que pensa da forma como foi dado o feedback? Acha que foi 512 

suficientemente rápido, que foi claro, sugeriu formas de melhoria? 513 

 514 

Entrevistado: O da professora? 515 

 516 

Investigadora: Os dois. 517 

 518 

Entrevistado: Ok. Se foi rápido? Se tinjamos fazer... 519 

 520 

Investigadora: Ou seja, se recebeu... se o timing desde a entrega do trabalho até 521 

receber o feedback, primeiramente dos colegas e depois da professora, acha que foi 522 

suficientemente rápido? Foi suficientemente rápido para ter impacto quer no trabalho, 523 

quer na sua aprendizagem, ou demorou demasiado tempo. 524 

 525 

Entrevistado: Não, foi muito... o dos colegas foi, foi muito rápido, foi rápido também 526 

porque nós próprios tínhamos de ser rápido para eles e então foi um ciclo, não é e... 527 

recebemos... então do segundo trabalho foi muito, muito rápido. Da professora 528 



também... acho que daquilo que eu me lembro, não demorou... não demorou muitos 529 

dias, por isso... acho que isso representa um esforço que a professora deve ter tido 530 

porque, nós chegámos a comentar "Epá, isto... já estão aqui as notas ou já estão aqui 531 

os feedbacks". Nós próprios comentámos "Isto é rapidez, a professora anda a 532 

trabalhar bem!". Por acaso eu lembro-me de ouvir esses comentários, prontos... foi 533 

verdade, nós sentimos isso... se calhar não estamos habituados, porque sabemos 534 

quando fazemos um trabalho ou uma frequência... pronto, daqui a umas semanitas ou 535 

assim, recebemos e então quando é assim mais rápido, parece que sabe melhor 536 

porque está mais perto daquilo que foi o nosso trabalho e... parece que é uma 537 

valorização. Se a nota for boa ou se o feedback for mais positivo, parece que dá para 538 

fazer melhor e ser uma valorização daquilo que foi feito. Porque é mais rápido, é mais 539 

instantâneo e as coisas estão mais presentes. 540 

 541 

Investigadora: E acha que quando vocês tiveram que dar o feedback, acha que 542 

ajudou terem aquela folha que vos dava algumas orientações para a elaboração do 543 

feedback? 544 

 545 

Entrevistado: Obviamente. Eu acho que pronto... isso também fez com que os 546 

feedbacks fossem melhores, porque obviamente que aquilo orientava imenso. Pelo 547 

menos eu senti isso. Porque se nós nos guiássemos por aqueles pontos e 548 

tentássemos perceber até que ponto aquilo estava bem ou estava mal, acho que era 549 

meio caminho andado. Eu segui-me muito por ai... tentei não me limitar, mas foi um 550 

bocado difícil porque aquilo já abrangia quase tudo... então... mas acho que isso 551 

facilitou imenso. 552 

 553 

Investigadora: Além da rapidez do feedback, foram claros para si os feedbacks que 554 

foram dados, quer dos seus colegas quer os meus? 555 

 556 



Entrevistado: Sim.  557 

 558 

Investigadora: Inclusive do trabalho individual? 559 

 560 

Entrevistado: O da professora... pois esse foi mais curtinho, se calhar não... esse de 561 

todos, se calhar foi o menos claro. Pronto, foi só assim mais em género de tópicos. 562 

Realçou realmente aquilo que estava melhor ou pior, mas esse foi o mais... se tivesse 563 

sido um bocadinho mais extenso, também não pecava por isso, mas... acho que como 564 

estavam lá os tópicos principais, como o trabalho também não era muito grande, pode 565 

ser assim. Se calhar se fosse no segundo... se fosse assim ia escapar muita coisa, 566 

mas como depois foi oral, quando apresentámos os trabalhos... mesmo assim escapa 567 

sempre, não é... se fosse um feedback como aquele que nós fizemos... se a 568 

professora tivesse de fazer...... 569 

 570 

Investigadora: Não conseguia ser tão rápida!  571 

 572 

Entrevistado: Isso era garantido, mas se calhar ai íamos ver mais pormenores, mas a 573 

complexidade... era quase impossível. Era muito, muito trabalhoso. 574 

 575 

Investigadora: Até ao momento, qual é a sua opinião relativamente ao ambiente, ao 576 

Campus Virtual, a nível de funcionamento propriamente dito? 577 

 578 

Entrevistado: Acho que funcionou bem... que estava... em termos gráficos estava 579 

bom, estava bonito, estava apresentável, estava funcional, que era fácil aceder aos 580 

conteúdos, tinha só aquelas coisas dos documentos... quando nós íamos lá a uma 581 

parte que eram os documentos maiores e depois aquilo começa a tirar... a fazer o 582 

download de tudo...  583 

 584 



Investigadora: Na sequência de aprendizagem? 585 

 586 

Entrevistado: Não sei bem onde era... aquilo às vezes irritava-me um bocado, porque 587 

eu só queria uma determinada parte e aquilo começava e depois estava imenso tempo 588 

e não acabava e então essa parte às vezes chateava um bocadinho... mas depois 589 

íamos à outra parte e já estava tudo, só que às vezes perdia-me e ia para um lado e 590 

depois é que me lembrava "ah pois, não quero vir por aqui" depois então ia... mas 591 

nada de... de especial. Se calhar nesta última fase eu sei que cheguei lá e estava à 592 

espera de encontrar qualquer coisa e depois não encontrava. Não sei se foi... não sei 593 

se terá sido em relação às notas, eu já não sei... sei que mais tarde eu continuava a ir 594 

lá... lá está, era aquele hábito que nós já tínhamos de ir sempre ao Campus e então 595 

depois de já ter acabado nós continuávamos a ir lá ao Campus e obviamente aquilo já 596 

não tinha lá muita coisa não é?  597 

 598 

Investigadora: E queriam que tivesse? 599 

 600 

Entrevistado: Pois, se calhar estávamos à espera de encontrar qualquer coisa de 601 

novo, não sei bem o quê, mas... eu própria agora não me estou a lembrar do que é 602 

que estava à procura, mas devia estar à procura de qualquer coisa. 603 

 604 

Investigadora: Considera que esteve inserida numa comunidade de aprendizagem? 605 

 606 

Entrevistado:... Sim... acho que... pronto, foi aqui na escola e foi em relação a uma 607 

determinada cadeira e foi com os nossos colegas da turma, mas poderia ter sido com 608 

outros alunos, de outra escola qualquer, sei lá... 609 

 610 

Investigadora: E sentiu-se numa comunidade? 611 

 612 



Entrevistado: Sim... eu tentei, tentei... por acaso, sei lá... estamos aqui todos nesta 613 

escola, também é pequenina e mesmo assim se calhar acabamos por não falar com 614 

toda a gente e depois... parece que ali há momentos que se está... no fórum é que eu 615 

senti muito isso, parece que estávamos ali todos, não é? E se calhar a separação das 616 

turmas, o facto de haver uma turma A, uma turma B, muitas vezes, se calhar não nos 617 

cruzamos... não nos cruzamos muito, ou acabamos por não falar uns com os outros e 618 

naquele momento falámos todos uns com os outros, independentemente de ser turma 619 

A ou turma B, respondíamos sem estar a pensar "ah, eu nunca falei muito com esta 620 

pessoa, se calhar não tenho muita confiança com esta pessoa", ah não, mas eu acho 621 

que este assunto... não estou a concordar ou estou a concordar e envio-o sem 622 

problemas. 623 

 624 

Investigadora: Com menos problemas do que se fosse cara a cara? 625 

 626 

Entrevistado: Se calhar, porque... cara a cara, porque se calhar não estamos tão 627 

habituados a falar com essa pessoa, especialmente entre turmas. Obviamente. Porque 628 

dentro da mesma turma é normal comunicarmos mais uns com os outros. 629 

 630 

Investigadora: Acha que a sua aprendizagem foi de alguma forma influenciada pela 631 

utilização do Campus? 632 

 633 

Entrevistado: Foi. 634 

 635 

Investigadora: Se não existisse o Campus, acha que a sua aprendizagem não teria 636 

ocorrido da mesma forma? 637 

 638 

Entrevistado: Não sei se teria sido assim tão, tão diferente. Mas... houve algumas 639 

coisas que foram motivantes e que se calhar facilitaram um bocadinho. Se calhar 640 



depois o resultado final... não posso dizer se ia ser diferente, tão diferente... mas a 641 

forma como chegámos lá, acho que foi mais fácil, facilitou. 642 

 643 

Investigadora: Tiveram mais prazer ou tiveram prazer? 644 

 645 

Entrevistado: Sim, sim, sim! Foi a tal descoberta... a inovação, "ai isto é novo, então 646 

vamos lá, vamos lá... ver" e depois foi... foi giro por isso e acho que foi facilitador 647 

nesse sentido. 648 

 649 

Investigadora: Deixa saudades? 650 

 651 

Entrevistado: Ah... ainda um dia destes fui lá outra vez! Mas... acho que... foi... eu sei 652 

que era automático. Ia á Internet e ia ao Campus. Continuo a não perceber muito bem 653 

porquê, mas ia e agora... de vez em quando ainda faço isso. Acho que o que resultou 654 

menos no Campus, ou que eu achei que estava mais limitado, foi o chat, pronto... que 655 

era mais complicado porque nós queríamos falar com alguém, bem tentávamos mas 656 

pronto, se a outra pessoa não ia ao chat... se calhar era a parte que está mais 657 

limitada, mas pronto, também não era por aí. Também houve uns diálogos 658 

interessantes no chat apesar disso. 659 

 660 

Investigadora: Portanto acha que é um ambiente motivador para a aprendizagem? 661 

 662 

Entrevistado: Acho. Acho que pode continuar. 663 

 664 

Investigadora: Na sua opinião qual é que é a maior vantagem destes ambientes? 665 

 666 

Entrevistado: Umm... a maior vantagem... pronto pode... formar uma comunidade, 667 

que isso eu acho que é... que é vantajoso; saber que há um sítio onde nós tivemos, se 668 



nós tivermos uma dúvida podemos recorrer. Sabemos que ali temos a... aquilo que 669 

precisamos, ou mesmo sei lá... tanto de aulas... o planeamento das aulas, pronto foi 670 

alterado... sei lá... de tudo... a matéria... por acaso, sei lá...não trazemos as 671 

folhas..."Pronto, esqueci-me das folhas mas 'tá lá a matéria posso ir pesquisar em 672 

qualquer altura ou estão lá os artigos para o primeiro trabalho. Ainda no segundo nós 673 

tínhamos umas dúvidas e fomos lá, porque ainda lá estava o artigo... pronto e... acho 674 

que era sempre uma segurança... e o, alguma coisa que falha e podemos lá ir ao 675 

Campus. 676 

 677 

Investigadora: Sentiu alguma dificuldade, além daquele aspecto que referiu da 678 

sequência de aprendizagem, na utilização do Campus e isso prejudicou-a de alguma 679 

forma, ou não? 680 

 681 

Entrevistado: Não. Assim de resto, penso que... estava tudo funcional e que não tive 682 

assim grandes dificuldades... eu que ás vezes sou um bocadinho aselha com as 683 

coisas de tecnologias, penso que até... devia ser fácil, porque como não tive grandes 684 

problemas... devia estar bastante acessível. 685 

 686 

Investigadora: Na sua opinião, existem desvantagens em utilizar estes ambientes? 687 

 688 

Entrevistado: É a desvantagem de nem toda a gente ter o mesmo acesso ao 689 

computador e á Internet e pronto... isso é uma desvantagem porque... não é preciso 690 

explicar muito, não é? Se eu tenho Internet em casa e se posso ir todos os dias, ou 691 

posso participar no fórum, ou posso ir logo a ali ver os que os colegas estão a dizer ou 692 

posso pesquisar quando bem me apetece é muito mais fácil do que... ok, só tenho o 693 

computador na escola. 694 

 695 

Investigadora: Sentiu que isso era uma dificuldade? 696 



 697 

Entrevistado: Eu senti um bocadinho, mas... estou na residência e não tenho lá 698 

computador. Pronto, tenho o da minha colega de quarto que ás vezes também posso 699 

utilizar, mas isso pode ser limitativo e foi um bocadinho... mas pode, pode ser um 700 

bocadinho mais limitativo ou temos que ir para a escola trabalhar porque... para ter 701 

acesso. Mas acho que s contorna, acho que se contorna. 702 

 703 

Investigadora: Não acha que tenha influenciado a sua aprendizagem? 704 

 705 

Entrevistado: Não, não, não. Porque é assim, se nós tivermos vontade, trabalhamos 706 

em qualquer lado basicamente. Quando não temos, arranjamos desculpas, desculpas 707 

para tudo, acho que é um bocado assim. 708 

 709 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar no Campus, qual delas 710 

utilizou mais? Já tinha feito esta pergunta, mas não sei se entretanto alguma coisa se 711 

modificou. 712 

 713 

Entrevistado: O que é que eu teria respondido na altura... a ferramenta que eu utilizei 714 

mais...... 715 

 716 

Investigadora: A ou as? 717 

 718 

Entrevistado:... então... o fórum utilizei pouco, a dropbox foi para os trabalhos, depois 719 

foi os documentos, procurar os documentos, as aulas... o planeamento... 720 

 721 

Investigadora: Portanto, basicamente os documentos? 722 

 723 

Entrevistado: Os documentos! Deve ter sido. 724 



 725 

Investigadora: O fórum utilizou pouco, quer a nível de participação quer a nível de 726 

visualização? 727 

 728 

Entrevistado: Porque foi assim, eu já participei muito no fim, basicamente o que eu fiz 729 

foi... pronto, fiz as participações... e depois quando... esperei até ao final e quando 730 

estava o final, seleccionei tudo, copiei... e por isso é que utilizei pouco, porque depois 731 

li, mas já li no Word... foi lá ir... foi o momento de ir e tirar. 732 

 733 

Investigadora: Mas mesmo assim, qual das ferramentas foi mais importante para a 734 

sua aprendizagem? 735 

 736 

Entrevistado: Foi diferente, porque... o fórum... é assim, eu á bocado tinha feito um 737 

comentário e depois tinha lido, mas não, foi ao contrário. Eu li tudo e depois é que fiz o 738 

comentário. Depois ainda fui lá outra vez para tirar o resto dos comentários que 739 

estavam lá após o meu para depois fazer o trabalho... acho que foi... é bastante 740 

diferente porque o fórum era uma discussão, era... o fundamento teórico era aquilo 741 

que nos demos nas aulas e era os documentos e isso era importante porque era a 742 

base. A discussão permitiu-nos ir um bocadinho mais além, esclarecer as dúvidas 743 

daquilo que já tinha sido... daquilo que estava lá nos documentos. Por isso teve uma 744 

importância relativa. 745 

 746 

Investigadora: Há alguma situação ou opinião que considere relevante no que se 747 

refere à utilização da avaliação formativa ou de ambientes virtuais de aprendizagem? 748 

Deseja acrescentar alguma coisa? 749 

 750 

Entrevistado: Acho que... não sei como é que vais ser no próximo ano... se vai 751 

continuar a haver Campus ou não, mas acho que podia haver, porque acho que tal 752 



como... eu considerei e mesmo o geral dos meus colegas que foi bem sucedido este 753 

método de aprendizagem e acho que devia ser utilizado com os nossos colegas para o 754 

próximo ano. Ia ser vantajoso. 755 

 756 

Investigadora: Mais uma vez gostaria de mais uma vez agradecer a sua 757 

disponibilidade e colaboração. Sem elas, seria complicado realizar esta investigação. 758 

 759 

Entrevistado: De nada. 760 
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 Entrevista 3 - Beatriz 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente 5 

Virtual de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se conhecer a sua opinião sobre o processo ensino-7 

aprendizagem-avaliação que foi desenvolvido no primeiro domínio da disciplina de 8 

Investigação I e sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido 9 

Reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista?  12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

  18 

Entrevistado: Não 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise e a tomada de algumas notas? 22 

 23 

Entrevistado: Sim, claro!  24 

 25 

Investigadora: Face aos conteúdos da disciplina e às competências e conhecimentos 26 

que se pretendia que adquirisse, o que pensa da estratégias que foram utilizadas pela 27 

docente no 1º domínio? 28 
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 29 

Entrevistado: Relativamente às aulas em si acho que... não podiam ter fugido muito 30 

ao que foi feito e... portanto... foram normais, quer dizer...relativamente às práticas, 31 

não sei se não podíamos ter... não sei até que ponto é que não podíamos ter 32 

dinamizado um bocadinho mais, visto que têm uma componente muito teórica e... 33 

relativamente ao Campus... foi uma experiência nova, foi... foi motivante também e... 34 

penso que, todos nós nos sentimos motivados para a participação no mesmo... e 35 

espero que... daqui para a frente surjam novos projectos deste género. 36 

 37 

Investigadora: Mas acha que as estratégias que eram utilizadas quer nas aulas 38 

teóricas, quer nas práticas, quer no Campus eram as adequadas?  39 

 40 

Entrevistado: Na 1ªa aula... a aula sobre os paradigmas, a discussão gerada ajudou 41 

porque permitiu que nos participássemos mais activamente no nosso processo de 42 

ensino-aprendizagem e...portanto nós... tendo em conta que tivemos a oportunidade 43 

de participar, o nosso incentivo e motivação para o mesmo e predisposição para o 44 

mesmo foi muito maior, foi mais... desafiante, por assim dizer e por isso ficámos... 45 

retivemos muito mais informação, muito mais conhecimento do que se fosse... como 46 

costuma ser... uma componente muito teórica... uma transmissão de informação não 47 

seria tão... tão eficaz, por assim dizer. 48 

 49 

Investigadora: Acha que as estratégias que foram utilizadas por mim, nas aulas, quer 50 

nessa primeira aula dos paradigmas, quer no Campus, bem como nas tarefas que 51 

foram propostas, quer de avaliação, quer de aprendizagem, acha que influenciaram a 52 

sua aprendizagem? 53 

 54 
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Entrevistado: Sim! Acho que sim... porque não foi... demos asas a uma maior 55 

participação e isso faz com que nos sentimos mais... motivados... envolvidos no 56 

sistema e no processo e portanto, temos uma maior...... 57 

 58 

Investigadora: Está a falhar a palavra? 59 

 60 

Entrevistado: Está!... 61 

 62 

Investigadora: Ou seja, acha que as estratégias permitiram-lhe um maior 63 

envolvimento e isso fez com que ficasse mais motivada, é isso? 64 

 65 

Entrevistado: Sim, sim! 66 

 67 

Investigadora: E isso fez com que quisesse aprender mais ou não tanto por ai? 68 

 69 

Entrevistado: Retive muito mais conhecimento, muito mais informação do que se 70 

fosse seleccionada uma estratégia mais... corrente ou mais... normal, por assim dizer. 71 

 72 

Investigadora: Gostaria que tivessem sido contempladas outras estratégias que não 73 

foram?  74 

 75 

Entrevistado: Se tivesse... não sei quais, mais no campo prático... nas aulas práticas, 76 

se tivéssemos uma maior... mais... não é uma questão de dinamismo, mas... não sei 77 

até que ponto é possível, também. 78 

 79 

Investigadora: Nós não tivemos muitas aulas práticas, para terem tido tempo para 80 

realizarem as tarefas que lhes foram propostas, mas acha que era benéfico? 81 

 82 
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Entrevistado: Sim, se as aulas práticas fossem realmente mais práticas, acho que 83 

teria sido melhor porque, dá-nos uma maior... mais estímulo talvez e... ficamos mais à 84 

vontade... ficaríamos mais à vontade para depois realizar as tarefas que foram 85 

propostas. Mas em relação às tarefas eu acho que foram muito bem sucedidas. Acho 86 

que sim. 87 

 88 

Investigadora: Isso era a questão que lhe ia colocar a seguir... o que é que pensa das 89 

tarefas educativas? 90 

 91 

Entrevistado: Foram bem sucedidas! Pelo menos no meu caso. 92 

 93 

Investigadora: Conseguiu realizar algumas delas ou mesmo todas? 94 

 95 

Entrevistado: Sim, fui realizando à medida que me era possível. 96 

 97 

Investigadora: E de que forma acha que isso a ajudou? 98 

 99 

Entrevistado: Preparou-nos muito melhor para depois para os momentos de 100 

avaliação. Ficamos... pronto, são exercícios práticos e ficamos muito mais à vontade 101 

depois e pomos à prova os nossos conhecimentos e ficamos mais aptos para realizar 102 

as avaliações. 103 

 104 

Investigadora: Acha portanto que foram tarefas que fizeram pensar nos 105 

conhecimentos que já tinha adquirido? 106 

 107 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Permitiu-nos fazer uma autoavaliação daquilo que 108 

retemos e não retemos. 109 

 110 
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Investigadora: Acha que essas tarefas se enquadravam nas competências e 111 

conhecimentos que se pretendiam desenvolver? 112 

 113 

Entrevistado: sim... eram muito especificas, não era... era consoante o assunto que 114 

estávamos a tratar, mas permite...dava-nos muito melhor preparação e à vontade. 115 

 116 

Investigadora: E acha que estavam descritas de forma clara e objectiva? Percebeu 117 

perfeitamente o que se pretendia? 118 

 119 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Eram muito perceptíveis. 120 

 121 

Investigadora: Acha que essas tarefas influenciaram a sua aprendizagem? 122 

 123 

Entrevistado:...... Acho que sim, quer dizer... a partir do momento em que me sinto 124 

muito mais preparada para depois realizar as tarefas seguintes, facilitam sempre a 125 

aprendizagem. Mas os momentos de avaliação, que o individual quer o de grupo 126 

foram, no meu ponto de vista, os pontos-chave da... de toda a aprendizagem da 127 

disciplina em si. 128 

 129 

Investigadora: Portanto acha que contribuíram mais as tarefas de avaliação do que 130 

as tarefas de aprendizagem? 131 

 132 

Entrevistado: Sim, sim. 133 

 134 

Investigadora: Porque é que acha que isso aconteceu? 135 

 136 

Entrevistado: Porque a motivação era completamente diferente... sempre que é uma 137 

tarefa de avaliação nós temos um... uma pressão muito maior e um objectivo muito 138 
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maior. Não é tanto... numa tarefa de aprendizagem nós não temos um tempo para a 139 

realizar, portanto é um trabalho que depende só de nós e... depende só da nossa 140 

vontade de a fazer ou não... não tem um carácter obrigatório e portanto pode haver 141 

algum desleixo nesse sentido. 142 

 143 

Investigadora: Portanto acha que também as tarefas de aprendizagem deviam ter um 144 

carácter mais obrigatório? 145 

 146 

Entrevistado: Mais obrigatório, sim! Não é um carácter mais obrigatório, mas, se 147 

calhar deveriam ter sido mais... incentivadas ou...... 148 

 149 

Investigadora: Não tão facultativas? 150 

 151 

Entrevistado: Isso, não tão facultativas. 152 

 153 

Investigadora: E acha que podia haver benefício em após a conclusão dessas tarefas 154 

as termos discutido? 155 

 156 

Entrevistado: Si, sim, sim. Porque isso permite-nos certificar... 157 

 158 

Investigadora: Entre vocês foi comum discutirem essas tarefas ou nem por isso? 159 

 160 

Entrevistado: Não, não, não! 161 

 162 

Investigadora: Como é que percepciona a sua aprendizagem no primeiro domínio? 163 

 164 

Entrevistado:...... 165 

 166 
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Investigadora: Qual é a sua opinião sobre a sua aprendizagem neste domínio? 167 

 168 

Entrevistado: A minha aprendizagem foi relativamente bem sucedida, não é? Pode 169 

ser sempre melhor mas isso não depende tanto de vocês, mas da nossa parte e do 170 

tempo e disponibilidade que queremos dar à mesma. Mas acho que foi bem sucedida! 171 

Eu sinto que retive alguns conhecimentos... não digo que tenha... a matéria toda bem 172 

encaixada, mas acho que foram os... que tenho, no mínimo as bases para conseguir 173 

levar depois projectos avante... no âmbito da investigação. 174 

 175 

Investigadora: Se tivesse de adjectivar a sua aprendizagem, o que diria? 176 

 177 

Entrevistado: Foi concisa! 178 

 179 

Investigadora: Concisa, o que quer dizer? 180 

 181 

Entrevistado: Foi... bem delineada. Eu tenho bem noção daquilo que sei e daquilo 182 

que não sei e foi bem esclarecida, também. 183 

 184 

Investigadora: E acha que é uma aprendizagem que vai permanecer ou que daqui a 185 

uns meses já não se lembra? 186 

 187 

Entrevistado: Não, não. Foi bem integrada, por assim dizer. 188 

 189 

Investigadora: Na sua percepção o que é que aprendeu? Se tivesse que me dizer 190 

assim "Eu aprendi, isto, isto e isto!", o que diria? 191 

 192 
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Entrevistado: Dos paradigmas...... eu tenho noção que fiquei... agora já não tanto, 193 

mas fiquei na altura, um pouco confusa relativamente a alguns termos... alguma 194 

confusão ao nível da terminologia. O que é que aprendi...  195 

 196 

Investigadora: Por exemplo ao nível das características de cada um deles... 197 

 198 

Entrevistado: Sim, sim... qualitativo, quantitativo... por exemplo o qualitativo... 199 

não...tem em conta o carácter... não é muito objectivo... realizada um estudo de uma 200 

forma mais geral, tem em conta todos os contexto, todos os parâmetros de que está a 201 

ser estudado e...... do quantitativo... é muito mais... objectivo... fiquei com a sensação 202 

de que é muito mais fácil de ser realizado também e é...... neste momento não me 203 

estou a lembrar de nada! 204 

 205 

Investigadora: Em que situações é que acha que poderá utilizar o que aprendeu? 206 

 207 

Entrevistado: Em projectos, nomeadamente na monografia, no projecto de 208 

investigação e se depois pretender enveredar numa área mais... na área de 209 

investigação, também. 210 

 211 

Investigadora: E de uma forma mais quotidiana? 212 

 213 

Entrevistado: Sim, na elaboração de trabalhos, também. Temos em conta alguns dos 214 

aspectos que abordámos. 215 

 216 

Investigadora: Quais por exemplo? 217 

 218 

Entrevistado: Por exemplo, na apresentação de trabalhos, na forma como... o 219 

trabalho escrito está a ser realizado também... por fases e portanto... são mesmo as 220 
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fases que nós utilizamos... qual é que é o nosso problema, quais são os nossos 221 

objectivos e depois toda aquela fase metodológica que começamos a aplicar muito 222 

mais agora do que anteriormente. Percebemos muito mais qual é a importância dessa 223 

fase. 224 

 225 

Investigadora: Que estratégias é que utilizou para desenvolver as tarefas que lhe 226 

foram propostas? 227 

 228 

Entrevistado: Tive que rever todas as aulas, não é... e estudar por assim dizer, o que 229 

tinha sido leccionado e discutimos em grupo o que... qual era a perspectiva de cada 230 

um de nós sobre o problema que tínhamos, sobre o trabalho que tínhamos. 231 

 232 

Investigadora: Mesmo na reflexão crítica? 233 

 234 

Entrevistado: Sim, sim. Nós partilhámos muita informação, por assim dizer. 235 

 236 

Investigadora: Portanto basicamente, foi ler a informação que tinham e depois 237 

tentar... 238 

 239 

Entrevistado: Sim e depois tentar expor o que tínhamos concluído e nós partilhamos 240 

muito as opiniões e esclarecemos dúvidas entre nós também. 241 

 242 

Investigadora: O que é que fazem com essa partilha? 243 

 244 

Entrevistado: É muito mais fácil e claro, nós ao expormos as dúvidas conseguimos 245 

realizar as tarefas com muito mais facilidade. 246 

 247 
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Investigadora: Na sua opinião, quais foram os factores que considera ter influenciado 248 

mais a sua aprendizagem neste domínio? 249 

 250 

Entrevistado: O fórum. O fórum deu-nos uma grande... abrangência por assim dizer! 251 

Nós... e estávamos muito mais... incentivados a participar e a realizar as tarefas... era 252 

muito mais fácil porque tínhamos todas as informações de que necessitávamos em 253 

qualquer lugar, não é? e... podíamos transmitir informação entre nós também. 254 

 255 

Investigadora: Pensando no processo de ensino, ou seja quer sejam as aulas 256 

teóricas, as aulas práticas, as estratégias utilizadas, nas tarefas, em tudo o que elas 257 

envolveram e onde está inserido o fórum e sem ser este aspecto do fórum, houve mais 258 

algum aspecto que considera ter contribuído para a sua aprendizagem? 259 

 260 

Entrevistado: A questão do trabalho autónomo, dá-nos muito mais... mesmo 261 

autonomia e portanto faz com que nós tenhamos uma organização do nosso trabalho 262 

mais bem sucedida, também é importante que nos seja dado tempo para realizar as 263 

coisas e para realizar o próprio trabalho em si. 264 

 265 

Investigadora: Portanto quando fala de trabalho autónomo está a falar das aulas que 266 

foram disponibilizadas para realizarem as tarefas? 267 

 268 

Entrevistado: Daquelas aulas, sim. 269 

 270 

Investigadora: Foram importantes? 271 

 272 

Entrevistado: Sim, foram importantes e foram... foram mesmo muito importantes, 273 

porque... quer dizer, é um tempo que nós sabemos que está. Que é mesmo próprio 274 

para a realização da tarefa em si, do trabalho. 275 
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 276 

Investigadora: Relativamente à avaliação, qual é que é a sua opinião relativamente 277 

às estratégias de avaliação que foram adoptadas no trabalho individual e no trabalho 278 

de grupo? 279 

 280 

Entrevistado: Como nós... penso que já tinha referido qual era a minha opinião... a 281 

avaliação por pares dá-nos uma... uma... dá-nos mais tempo e eu acho que... há uma 282 

maior partilha de informação entre os próprios alunos e faz com que... eu penso que 283 

este ponto, nós avaliarmos... a avaliação por pares é muito eficaz e nós... eu penso 284 

que nós aprendemos mais uns com os outros do que propriamente com o estudo 285 

individual e assim temos a hipótese de... aspectos vistos pelos nossos colegas, vistos 286 

por outras perspectivas que nós próprios não iríamos abordar possivelmente. 287 

Interessa porque o próprio trabalho que é feito na avaliação é mais...bem elaborado, 288 

mais conciso, mais... atinge muito mais facilmente os objectivos propostos. 289 

 290 

Investigadora: Relativamente às tarefas, acha que avaliaram as competências e 291 

conhecimentos que se pretendia que desenvolvessem? 292 

 293 

Entrevistado: Sim, sim.  294 

 295 

Investigadora: Acha que poderiam ter sido melhores nalgum aspecto? 296 

 297 

Entrevistado:... A única questão é... na primeira tarefa como é individual, no meu 298 

caso é mais difícil porque eu só tenho a minha perspectiva e... portanto mesmo com a 299 

avaliação por pares não fico tão bem esclarecida do que no trabalho de grupo nós 300 

temos 5 cabeças a pensar para o mesmo assunto e é muito mais fácil e o trabalho é 301 

muito mais distribuído. Torna-se mais rápido a realização, não perdemos tanto tempo 302 

a realizá-lo... apesar de dar mais trabalho do que a primeira avaliação, não é? O 303 
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segundo momento de avaliação também foi numa altura mais complicada, tínhamos 304 

mais trabalho e, mas acho que foi bem sucedido. 305 

 306 

Investigadora: Mas estava a falar de no trabalho de grupo serem 5 cabeças a pensar 307 

ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, mas no trabalho individual, ao fim ao cabo 308 

foram 40 cabeças a pensar e a discutir. 309 

 310 

Entrevistado: Mas não é de uma forma tão "íntima". E é... nesse primeiro domínio, 311 

como a professora falou... era mais filosófico, não era uma coisa tão concreta. Nós 312 

tínhamos que nos enquadrar mais numa ou noutra perspectiva ou então, bastava-nos 313 

agarrar nas componentes teóricas e acumulá-las na cabeça. No segundo já era... a 314 

matéria foi muito mais prática, já era mais concreta... ou estava correcta ou não estava 315 

correcta, não podíamos fugir muito e portanto tivemos que investigar muito mais, 316 

tivemos que estudar muito mais e o empenho também foi muito maior. 317 

 318 

Investigadora: Relativamente à forma e ao tipo de avaliação? Ou seja, o facto de 319 

terem um primeiro momento de entrega do trabalho aos vossos colegas, o facto de ter 320 

sido realizado por fases – primeiro o fórum, depois a elaboração do trabalho escrito, a 321 

entrega aos colegas para reverem e por fim a oportunidade de entregar uma nova 322 

versão como trabalho final. 323 

 324 

Entrevistado: Sim, sim. Isso é uma boa estratégia. 325 

 326 

Investigadora: Acha que isso também ajudou... 327 

 328 

Entrevistado: Sim, ajudou muito porque temos sempre a oportunidade de melhorar 329 

aquilo que está feito. Se nós realizarmos uma coisa à partida e numa primeira vez não 330 
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temos consciência dos erros que estamos a cometer e se formos alertados para isso é 331 

claro que vamos melhorar o trabalho que está feito. 332 

 333 

Investigadora: Acha que as tarefas foram descritas de forma clara e objectiva? 334 

 335 

Entrevistado: Sim. Eu penso que sim. Há sempre determinadas dúvidas, mas com o 336 

tempo vamos esclarecendo... 337 

 338 

Investigadora: O que acha que contribuiu para que elas tenham sido claras e 339 

objectivas? 340 

 341 

Entrevistado: Com os critérios de avaliação esquematizamos muito mais facilmente o 342 

que temos que fazer, percebemos o que temos que fazer e torna-se muito mais fácil, 343 

não andamos às "aranhas". Orienta-nos muito. 344 

 345 

Investigadora: Os critérios de avaliação foram claros para si? Percebeu perfeitamente 346 

o que era pretendido? 347 

 348 

Entrevistado: Eu penso que sim. A nossa capacidade de por à prova os nossos 349 

conhecimentos. 350 

 351 

Investigadora: De que forma é que a forma como foi realizada a avaliação a ajudou a 352 

aprender? 353 

 354 

Entrevistado:...... 355 

 356 

Investigadora: O facto de ser repartida, de poder melhorar o trabalho, de que forma é 357 

que acha que tudo isto a ajudou a aprender? 358 
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 359 

Entrevistado: A partir d momento que tenho consciência dos erros que estou a 360 

cometer vou rectifica-los. Isso facilita muito mais a minha aprendizagem.  361 

 362 

Investigadora: Portanto tem mais a ver com o feedback e com a possibilidade de 363 

melhoria? 364 

 365 

Entrevistado: Sim. Essa oportunidade deveria ser dada em todos os momentos de 366 

avaliação. O feedback que nós temos com a avaliação por pares e a possibilidade que 367 

nós temos de "refazer" o trabalho, temos consciência dos erros que estamos a 368 

cometer e, mesmo que não sejam erros, o caminho por onde enveredamos pode não 369 

ser o mais correcto e o conhecimento fica muito mais... concreto. 370 

 371 

Investigadora: Tem constantemente referido a revisão por pares. Houve dois 372 

momentos de feedback, basicamente, o dos colegas e o da professora, sendo este 373 

posterior à entrega do trabalho final. Será por isso que não valorizou tanto, ou pela 374 

qualidade do feedback em si? 375 

 376 

Entrevistado: Não percebi. 377 

 378 

Investigadora: Ou seja, o feedback que eu dei foi posterior à entrega do trabalho final. 379 

Como ainda não referiu esse feedback, o que lhe pergunto é se isso tem a ver com o 380 

facto dele ter sido posterior ou pela qualidade d mesmo? 381 

 382 

Entrevistado: Não é pela qualidade do feedback é... e mais o timing em que foi dado. 383 

A revisão por pares é... obviamente que é muito boa em relação à nossa... 384 

oportunidade de refazer o trabalho, mas o feedback dado pela professora era muito 385 

mais tido em conta se fosse dado antes da entrega final do trabalho. Porque ai 386 
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tínhamos uma oportunidade muito maior e o trabalho provavelmente teria ficado muito 387 

mais... iria muito mais de encontra aos objectivos. 388 

 389 

Investigadora: Se o feedback da professora tivesse sido dado no mesmo momento 390 

do feedback dos colegas, acha que o dos colegas teria sido valorizado da mesma 391 

forma? 392 

 393 

Entrevistado: Claro. Até porque, eu penso que... os meus colegas têm grandes 394 

capacidades criticas e acredito muito no trabalho que eles desenvolvem.  395 

 396 

Investigadora: E já conhecia essas capacidades críticas? 397 

 398 

Entrevistado: Não, foi uma novidade. 399 

 400 

Investigadora: Acha então que o feedback influenciou a sua aprendizagem? 401 

 402 

Entrevistado: Sim, muito. 403 

 404 

Investigadora: E como utilizou o feedback da avaliação? 405 

 406 

Entrevistado: De uma forma positiva... da avaliação? Da professora? 407 

 408 

Investigadora: Dos dois. 409 

 410 

Entrevistado: Dos colegas... directamente, à medida que vamos lendo o feedback, 411 

vamos contrapondo com a nossa opinião e verificamos o que é que... e chegamos a 412 

um consenso. Em relação ao da professora, não temos uma grande margem de 413 

discussão, por assim dizer, porque à partida tem mais conhecimento acerca da 414 
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questão em si do que nós. Portanto, não sei até que ponto é que vamos questionar o 415 

que está no feedback.  416 

 417 

Investigadora: Questionam mais os dos vossos colegas? 418 

 419 

Entrevistado: Sim. Questionamos no sentido em que vamos mais à discussão com os 420 

colegas, claro. 421 

 422 

Investigadora: O que pensa da forma como foi dado o feedback, quer dos colegas, 423 

como da professora? A nível de timing, da forma como foi realizado... 424 

 425 

Entrevistado: Foi num bom timing e ao ser por escrito... é muito mais fácil, porque um 426 

feedback por escrito nós interpretamos melhor o que está a ser transmitido. Temos 427 

mais tempo, á um maior cuidado em transmitir a ideia em si e portanto... quando nos 428 

deparamos com o feedback é mais fácil interpretar o que está lá escrito e está escrito, 429 

não á forma de fugir ao que lá está. O dos colegas foi adequado. 430 

 431 

Investigadora: E o feedback ajudou-a a melhorar o seu trabalho? Os colegas deram-432 

lhe orientação de como melhorar o trabalho? 433 

 434 

Entrevistado: Si. Sim, sim. 435 

 436 

Investigadora: Acha que a matriz com orientações para formular o feedback ajudou? 437 

 438 

Entrevistado: Ajudou. Organiza muito melhor o que temos que avaliar também, 439 

orienta-nos e... como todos nós, penso eu que pelo menos a maioria, seguia esse 440 

formulário, é mais fácil a leitura e a percepção do que está escrito e dos objectivo a 441 

que temos que responder. 442 
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 443 

Investigadora: Acha que o feedback teria sido muito diferente se não tivessem aquela 444 

matriz? 445 

 446 

Entrevistado: Sim, porque cada grupo ou cada colega iria avaliar o trabalho de forma 447 

diferente, com uma perspectiva diferente. 448 

 449 

Investigadora: No que diz respeito ao Campus virtual, qual é a sua opinião? 450 

 451 

Entrevistado: Era importante que continuássemos a ter contacto com este tipo de 452 

projectos porque facilitou-nos muito... aprendizagem, por assim dizer. É dinâmico e o 453 

dinamismo incentiva-nos a... à nossa própria aprendizagem. É organizado e nós 454 

precisamos muito de organização. 455 

 456 

Investigadora: Relativamente ao seu funcionamento, conseguia aceder facilmente à 457 

documentação, era fácil identificar cada um dos itens? 458 

 459 

Entrevistado: Sim, sim. 460 

 461 

Investigadora: Graficamente, achou apelativo ou nem por isso? 462 

 463 

Entrevistado: Sim, é apelativo... está bem organizado e para mim a organização é a 464 

chave para tudo e portanto... foi apelativo e conseguíamos identificar bem o que é que 465 

estava... qual é a informação que está em cada item. 466 

 467 

Investigadora: E conseguia navegar bem dentro do site? Alguma vez teve problemas 468 

de funcionamento? 469 

 470 



 18

Entrevistado: Não nunca tive e conseguia navegar facilmente. 471 

 472 

Investigadora: Os conteúdos foram disponibilizados da melhor forma? 473 

 474 

Entrevistado:...... Sim. Nós gostamos de ter sempre a informação o mais cedo 475 

possível... só nesse sentido é que poderia ser melhorado, mas quer dizer, não foi 476 

fulcral para a minha aprendizagem. 477 

 478 

Investigadora: Relativamente a quê? 479 

 480 

Entrevistado: Aos próprios critérios de avaliação da tarefa e... a dropbox... eu não me 481 

recordo bem, mas lembro-me que houve uma altura que deixou de estar disponível. 482 

 483 

Investigadora: Acha que a sua aprendizagem foi de alguma forma influenciada pelo 484 

Campus Virtual? Se ele não existisse, acha que teria sido diferente? 485 

 486 

Entrevistado: Sim, não estava tão orientada. Não tínhamos acesso à informação 487 

toda.  488 

 489 

Investigadora: Só pela documentação? 490 

 491 

Entrevistado: A questão dos fóruns também nos facilita muito porque, não 492 

necessitamos de estar todos juntos para partilhar informação. É mais fácil. 493 

 494 

Investigadora: Este ambiente é motivador para a aprendizagem? 495 

 496 

Entrevistado: É.  497 

 498 
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Investigadora: Sentia-se motivada a aceder ao Campus? 499 

 500 

Entrevistado: Frequentemente! É estranho mas... temos sempre curiosidade para 501 

saber o que há de novo. O que... qual é a informação que lá está que nós ainda não 502 

tivemos acesso. Propicia a aprendizagem, mas também... a um constante 503 

conhecimento.  504 

 505 

Investigadora: Na sua opinião qual é a maior vantagem destes ambientes? 506 

 507 

Entrevistado: O ter acesso à informação directamente e de uma forma muito rápida e 508 

em qualquer lugar. 509 

 510 

Investigadora: E existe desvantagens em utilizar estes ambientes em meio 511 

académico? 512 

 513 

Entrevistado: Não há desvantagem desde que não se exclua a parte presencial. 514 

Deve ser misto. 515 

 516 

Investigadora: Acha que a presencial é essencial? 517 

 518 

Entrevistado: Sim, é mesmo, porque deixamos de ser nós próprios, se estamos à 519 

frente de um ecrã e basicamente não vivemos. É importante o contacto pessoal. 520 

 521 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar no Campus, qual ou quais 522 

foram as que utilizou mais frequentemente? 523 

 524 

Entrevistado: o... a pasta de documentos, a dropbox, o fórum de grupo e os...... as 525 

ligações, mais para o último trabalho. 526 



 20

 527 

Investigadora: Mais do que o fórum? 528 

 529 

Entrevistado: Mais do que o fórum. 530 

 531 

Investigadora: Na sua opinião qual contribuiu mais para a sua aprendizagem? 532 

 533 

Entrevistado: Os documentos. Porque tinha lá a informação que era necessária. 534 

 535 

Investigadora: Há alguma situação ou opinião que considere relevante no que se 536 

refere à utilização da avaliação formativa ou de ambientes virtuais de aprendizagem? 537 

Deseja acrescentar alguma coisa? 538 

 539 

Entrevistado: Acho que é importante divulgar estes projectos e incentivar para que 540 

sejam implementados noutras cadeiras. 541 

 542 

Investigadora: Acha que poderão ser utilizadas noutras disciplinas, mesmo as 543 

práticas? 544 

 545 

Entrevistado: Claro, claro, completamente... porque isto dá-nos muito mais... dá aos 546 

alunos uma participação mais activa no seu processo de aprendizagem e nós ficamos 547 

muito mais motivados. Os resultados são sempre muito melhores. 548 

 549 

Investigadora: Alguma dúvida, mais alguma coisa que queira acrescentar? 550 

 551 

Entrevistado: Não. 552 

 553 
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Investigadora: Queria agradecer, mais uma vez a sua disponibilidade e colaboração, 554 

sem as quais não seria possível a realização deste estudo. Muito Obrigado. 555 

 556 

Entrevistado: De nada. 557 



Entrevista 3 – Vanessa 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são avaliadas 4 

com recurso a uma avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 5 

Nesta entrevista pretende-se conhecer a sua opinião sobre o processo ensino-aprendizagem-6 

avaliação que foi desenvolvido no primeiro domínio da disciplina de Investigação I e sobre o 7 

Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido 8 

Reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade e o 9 

anonimato. 10 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista?  11 

 12 

Entrevistado: Não 13 

 14 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma questão que queira 15 

colocar? 16 

  17 

Entrevistado: Não 18 

 19 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior transcrição para 20 

análise e a tomada de algumas notas? 21 

 22 

Entrevistado: Sim, claro!  23 

 24 

Investigadora: Face aos conteúdos da disciplina e às competências e conhecimentos que se 25 

pretendia que adquirisse, o que pensa da estratégias que foram utilizadas pela docente?.  26 

 27 



Entrevistado: Então acho que... nós já tínhamos falado na outra entrevista que em relação aos 28 

paradigmas, acho que os artigos, principalmente aquele que estava em português foi assim um 29 

bocadinho confuso, pronto... e isso depois pode ter dificultado de alguma forma a identificação no 30 

nosso trabalho, mas... como também já tinha falado da outra vez, acho que o esclarecimento que 31 

a professora fez depois, nos elucidou mais para os paradigmas, se bem que continuaram a ter 32 

essa falha na apresentação dos trabalhos de grupo em relação aos paradigmas. Se calhar outro 33 

tipo de artigos ou mais alguma informação que... podia ter ajudado para nós definirmos bem... 34 

acho que o artigo em português foi... foi um bocado confuso... não foi confuso, se calhar nós é 35 

que interpretámos mal e tirámos conclusões erradas. Depois a professora esclareceu isso na 36 

altura, mas continuaram a haver algumas dúvidas por parte de alguns grupos.  37 

 38 

Investigadora: Ok e relativamente à aula teórica que houve sobre os paradigma e abordagens? 39 

 40 

Entrevistado: É assim... as aulas teóricas sobre essa parte não ficou muita coisa, não é? Porque 41 

nós fomos ver depois e seleccionar quando estávamos a fazer o trabalho, mas serviu para a 42 

professora explicar mais ou menos quais é que eram os componentes da fase conceptual, mas de 43 

qualquer forma as pessoas, pronto... uma aula teórica é sempre uma aula teórica, não é… e nós 44 

nunca retemos a informação toda da aula teórica. Acho que fomos estudar mais... ver as aulas 45 

teóricas mais aprofundadamente quando fomos fazer o trabalho, não é. As aulas serviram para 46 

esclarecer algumas dúvidas, mas se calhar não todas, isso porque as pessoas ainda falharam um 47 

bocadinho nalguns aspectos. 48 

 49 

Investigadora: Lembra-se da aula sobre os paradigmas? Daquelas imagens, da discussão que 50 

houve e da aula da fase conceptual. A nível de estratégias utilizadas na aula, qual é que foi para 51 

si a mais positiva? 52 

  53 

Entrevistado: A discussão na aula dos paradigmas foi de facto positiva, mas... como isto é uma 54 

coisa que nós não estamos habituados a falar, não é... e é uma coisa que não é... não é assim 55 



tão linear. Não é chegar e... isto é quantitativo e aquilo é qualitativo... quer dizer... até porque 56 

muitos de nós queríamos propor um paradigma misto e coisas do tipo... pronto. Portanto, às 57 

vezes a nossa discussão era uma discussão... pronto era uma troca de ideias, mas não era muito 58 

fundamentada. Se calhar as pessoas, hoje, que naquela altura propuseram a formulação de um 59 

paradigma misto... 60 

 61 

Investigadora: Mas isso foi mais no fórum. E relativamente às aulas? 62 

 63 

Entrevistado: Sim... mas também se discutiu, não é. Eu acho que... o que foi mais esclarecedor 64 

mesmo foi depois a professora ter tirado as nossas dúvidas, porque mesmo na discussão, na 65 

altura ainda argumentávamos com coisas que não tinham muito a ver, nem era por ali. E isso... foi 66 

uma discussão, foi produtivo pela troca de ideias, mas... pode não ter trazido a consolidação das 67 

ideias, porque eu lembro-me na altura de fazer o trabalho eu tive que ir falar com a professora e 68 

nessa altura as aulas já tinham sido dadas e a discussão já tinha sido feita e mesmo assim 69 

haviam confusões, porque houve pessoas que continuavam a ter uma ideia independentemente 70 

da discussão e outras que continuavam a ter outra ideia e ninguém se entendia ao fim ao cabo o 71 

que é que era. Portanto acho que a discussão foi positiva, mas como nós ainda tínhamos... ou por 72 

ser um aspecto novo ou, sei lá, uma coisa nova que nós nunca tínhamos tido contacto, cada um 73 

dizia a sua coisa. Tudo bem era a sua opinião, mas algumas delas não... nem sequer eram 74 

fundamentadas e isso via-se também nas aulas. 75 

 76 

Investigadora: E sobre as estratégias que foram utilizadas no Campus Virtual? 77 

 78 

Entrevistado: No fórum? 79 

 80 

Investigadora: Não especificamente no fórum, mas em todo o Campus, nos documentos nas 81 

tarefas de aprendizagem? 82 

 83 



Entrevistado: Acho que o fórum foi mais... não foi mais importante... foi mais utilizado naquelas... 84 

na 1ª fase em que a professora propôs que nós escolhêssemos a... que nós fizéssemos o nosso 85 

comentário, a nossa participação. Depois deixámos de utilizar, também já tinha referido pelo facto 86 

de ser numa altura que coincidia com algumas avaliações, porque acho que a professora nos deu 87 

uma oportunidade de nós criarmos os nossos parâmetros... os nossos critérios de avaliação e 88 

tinha todo o interesse para nós fazê-lo, não é... e não fizemos por não estávamos ai, não 89 

estávamos a pensar nisso e estávamos preocupados com as outras coisas... em relação depois 90 

aos outros componentes do Campus, acho que... a nível de disponibilização do material estava 91 

muito bom, porque nós às vezes vamos ao site da escola estamos ali 1/2 hora e 40 minutos para 92 

abrir uma pasta e no Campus era rápido e nós tínhamos acesso às aulas rápido. Pelo menos eu 93 

nunca tive problemas. Era fácil mandar as coisas para a professora, porque a professora criou a 94 

dropbox, em que nós enviávamos e depois recebíamos as avaliações e também tínhamos os 95 

artigos lá... portanto tínhamos tudo aquilo disponibilizado para fazer as coisas, para tirar as 96 

dúvidas, para enviar e para receber o feedback da professora. Portanto acho que melhor não 97 

podia ser. 98 

 99 

Investigadora: Mas acha que as estratégias de ensino utilizadas no Campus Virtual foram as 100 

mais adequadas para a vossa aprendizagem? 101 

 102 

Entrevistado: Acho que sim. Acho que sim. Porque nós tínhamos a matéria, tínhamos a 103 

discussão, tínhamos o chat onde podíamos falar com a professora, depois tínhamos o sítio para 104 

entregar os trabalhos e para receber o feedback, tínhamos aquelas considerações finais que a 105 

professora fazia e os resumos e os comentários aos nossos trabalhos, acho que... mais não 106 

poderia ser, acho que foram as mais correctas. 107 

 108 

Investigadora: E acha que as estratégias que foram utilizadas influenciaram a sua aprendizagem 109 

nesta disciplina?  110 

 111 



Entrevistado: É diferente. Nós... as coisas diferentes marcam-nos sempre, não é? E portanto de 112 

uma forma positiva ou negativa vamos sempre lembrar-nos delas, muito mais do que se calhar se 113 

fosse dada como as aulas teóricas normais em que a professora passasse tudo em slides ou se 114 

houvesse uma sebenta e nós tivéssemos feito os trabalhos a partir dai, teria sido uma disciplina 115 

igual às outras e portanto não haveria nada que caracterizasse a disciplina de uma forma 116 

especial. O facto de ter havido o Campus é obvio que ninguém se vai esquecer que nós fizemos 117 

trabalhos por lá, que fizemos comentários uns com os outros, que passámos algum tempo a 118 

conversar uns com os outros no chat, é obvio que sim. 119 

 120 

Investigadora: Mas acha que isso influenciou a sua aprendizagem? 121 

 122 

Entrevistado: Sim. No princípio acho que sim pela motivação e pela aquela coisa de saber o que 123 

é que era e como é que funcionava e... porque era diferente, era giro. Quer dizer, nós não 124 

entregámos um trabalho em papel, em folha, encadernado, não é... e podermos fazer as coisas e 125 

enviar para a professora e a professora mandar o feedback, acho que sim. Depois podia ter tido 126 

mais pernas para andar, podia ter continuado mais se houvesse mais disponibilidade da nossa 127 

parte para nos empenharmos ainda mais no Campus e participado mais activamente, porque 128 

acho que isso ao longo do tempo foi decrescendo. Tanto que a professora criou aquela coisa dos 129 

grupos que nós podíamos falar entre os grupos e acho que isso foi muito pouco utilizado. Acho 130 

que... mas também eu acho que não teve a ver com uma questão de interesse ou de motivação, 131 

teve a ver com uma questão de tempo e pronto nos estávamos preocupados com outras coisas e 132 

não estávamos a pensar... mas acho que contribui para a minha aprendizagem, não só por ser 133 

uma coisa nova, mas pelo método utilizado. Eu acho que há coisas que ficaram. 134 

 135 

Investigadora: Só pelo Campus ou também pelas estratégias utilizadas? Ou seja, algumas das 136 

estratégias utilizadas poderiam ter sido utilizadas mesmo sem o Campus. Acha que teriam o 137 

mesmo efeito? 138 

 139 



Entrevistado: Não iam ser tão eficazes de certeza absoluta. Por exemplo a discussão no 140 

Campus sobre os paradigmas foi muito mais eficaz do que qualquer discussão que possa ter 141 

havido na aula sobre aquele tema, por exemplo. Eu acho. 142 

 143 

Investigadora: Gostaria que tivessem sido contempladas outras estratégias que não foram 144 

utilizadas por mim? 145 

 146 

Entrevistado:……… 147 

 148 

Investigadora: Que se consiga lembrar... ou de forma diferente? 149 

 150 

Entrevistado:... Além dos paradigmas, podíamos ter explorado no fórum... pronto, aquelas aulas 151 

que a professora deu sobre a fase conceptual e depois a fase empírica, acho que... foram... um 152 

bocadinho mais maçadoras, porque foi naquela altura... foi muita informação, foi muita coisa e nós 153 

não tivemos a capacidade de discussão, de argumentar e de perguntar e pronto... a professora 154 

exemplificou as coisas e... mas ficou assim um bocadinho no ar. Se houvesse essa discussão, 155 

como houve para os paradigmas das outras componentes se calhar tinha sido mais eficaz e 156 

alguns pontos que foram menos positivos depois nos trabalhos poderiam ser melhorados, porque 157 

nós focámo-nos muito no paradigma não é… e depois as outras coisas se calhar descuidámo-nos 158 

um bocadinho. Guiámo-nos um bocado por o que estava nos slides e como os estudos não são 159 

assim tão lineares, nem são assim tão fáceis, houve vezes que pusemos os pés pelas mãos e 160 

prontos aquilo não correu assim muito bem. 161 

 162 

Investigadora: O que pensa acerca das tarefas de aprendizagem que lhe foram propostas, 163 

nomeadamente aquelas que foram lá colocadas no Campus virtual e outras que chegámos a 164 

fazer nas aulas?  165 

 166 



Entrevistado: As do fórum eram mais interessantes do que os artigos na aula... até porque a 167 

nossa dificuldade no inglês, pronto dificultou ali um bocadinho, mas... acho que aquelas que 168 

foram propostas no fórum foram mais interessantes. Também já disse que nos empenhámos 169 

muito mais nas primeiras do que nas últimas... acho que foram completamente descuidadas por 170 

nós, mas... eu acho que aquelas no fórum eram muito mais interessantes e... suscitava mais 171 

interesse da nossa parte em participar do que ir a uma aula ler um artigo e depois identificarmos 172 

as componentes... por exemplo, a professora podia ter lançado o artigo e dar-nos uma semana 173 

para identificarmos as componentes e depois discutirmos entre nós... por exemplo! Se calhar ai 174 

tinha havido mais empenho da nossa parte do que propriamente ali na aula, tínhamos trabalhado 175 

mais em casa o artigo e pronto e havia outra vez aquela troca de ideias e depois a professora no 176 

fim dava o remate final e se calhar havia algumas ideias que ficavam mais claras para nós, por 177 

exemplo. 178 

 179 

Investigadora: E por exemplo aquelas tarefas de aprendizagem que foram propostas, ajudaram 180 

de alguma forma a esclarecer algumas coisas ou pelo menos a sintetizar? 181 

 182 

Entrevistado: As tarefas? 183 

 184 

Investigadora: Sim, as que estavam nos documentos. 185 

 186 

Entrevistado: Ah! É assim... a sistematizar ajuda, mas como eu acho que as coisas não... nós 187 

podemos muito bem saber o que é um paradigma, mas podemos não saber utiliza-lo... utilizá-lo 188 

não, identificá-lo e o facto de nós sabermos o que é que é um paradigma, ou o que é que é uma 189 

questão, o que é que é um problema... nós podemos saber a definição e isso é importante, mas 190 

eu acho que é mais importante nós sabermos identificá-los ou sabermos um dia, formulá-los, é 191 

mais por ai... ajuda a sistematizar, mas acho que depois para o trabalho não ajudou muito, porque 192 

depois não... porque nós tínhamos era que os identificar. É obvio que temos que saber o que é 193 

que é, não é... mas acho que é mais importante identificá-los bem. 194 



 195 

Investigadora: Mas acha que as tarefas se enquadravam nas competências e conhecimentos 196 

que se pretendiam que adquirisse? Acha que todas foram descritas de forma clara e objectiva? 197 

Foi claro para si o que se pretendia com cada uma delas? 198 

 199 

Entrevistado: Sim, acho que sim! 200 

 201 

Investigadora: As tarefas propostas, não só as estratégias utilizadas influenciaram a sua 202 

aprendizagem?  203 

 204 

Entrevistado: Sim, por aquilo que já falamos, por ser diferente, por ter sido uma aprendizagem 205 

também... por ter sido constituída um bocado por etapas, o que levou a nós, debatermo-nos muito 206 

tempo sobre um tema e portanto aquilo ficar durante algum tempo na memória, do que ter sido 207 

dado tudo assim... tudo ao mesmo tempo, sem haver períodos de pausa para nós reflectirmos e 208 

discutirmos entre nós... o facto da professora ter indo dado a pouco e pouco a informação 209 

também ajudou a nós consolidarmos e pronto... acho é que deveria ter sido feito o processo inicial 210 

ao longo. 211 

 212 

Investigadora: Como percepciona a sua aprendizagem no primeiro domínio? 213 

 214 

Entrevistado: É por isso que eu digo, numa primeira... eu lembro-me bem da discussão dos 215 

paradigmas... dos paradigmas, lembro-me perfeitamente dos artigos, lembro-me da confusão que 216 

houve à volta disso tudo, lembro--me de nós andarmos a perguntar a uns e a outros, portanto 217 

essa fase está muito presente... lembro-me de muitas coisas e consigo falar e relacionar, agora 218 

aquela em que não houve tanta discussão, já está assim um bocadinho mais... mais perdida. 219 

 220 



Investigadora: Portanto acha que quanto aos paradigmas foi uma aprendizagem mais sólida, é 221 

isso? Se eu lhe perguntar hoje quais são os paradigmas e a as suas características é capaz de 222 

descrevê-los? 223 

 224 

Entrevistado: Sim, mais ou menos... muito mais em relação... se me perguntar por exemplo 225 

quais são os desenhos de estudo que existem, não sei. 226 

 227 

Investigadora: Consegue dar-me uma breve descrição… 228 

 229 

Entrevistado: Então, os paradigmas temos os paradigmas quantitativos e qualitativos, não é... os 230 

quantitativos...... os qualitativos são mais observacionais, não têm... o objectivo não é fazer uma 231 

generalização, são mais do tipo observacionais, o investigador, tira as suas próprias conclusões 232 

mas não é com o objectivo de generalizar, é de estudar mais um caso em particular. Os 233 

quantitativos, não. São utilizados métodos específicos que quantificam, que medem e portanto 234 

têm mais o... o objectivo principal é… não é sempre generalizar, mas é... encontrar algumas 235 

semelhanças entre algumas situações e nos qualitativos não é tanto assim... não sei se me estou 236 

a conseguir exprimir! 237 

 238 

Investigadora: Em que situações acha que poderá utilizar as competências e conhecimentos que 239 

desenvolveu? 240 

 241 

Entrevistado: Não sei se para a monografia nós vamos utilizar, mas... futuramente se nós 242 

pensarmos em seguir a parte de investigação e se decidirmos fazer... lançar artigos, não é… que 243 

tenham que ter alguma base cientifica e que sejam credíveis, não é… devemos saber, mas 244 

também para ler outros artigos de outros profissionais de saúde que possam estar a lançar neste 245 

momento e que nós vamos analisar de certeza absoluta daqui para a frente e cada vez mais, 246 

também vamos ter que perceber qual a credibilidade do artigo, se está bem estruturado ou não, 247 



se podemos utilizá-lo ou não, não é... e também passa um bocado por ai, saber se as coisas 248 

estão bem identificadas, se é congruente, se tem as fases todas, se é estruturado. 249 

 250 

Investigadora: Já falamos disto um pouco nas outras entrevistas, mas como aprendeu? Que 251 

estratégias utilizou para desenvolver as tarefas que lhe foram propostas?  252 

 253 

Entrevistado: Relativamente ao primeiro foi ler os artigos e depois a discussão no fórum, depois 254 

em relação ao resto foi mais por ler os conteúdos das aulas e pela discussão entre os colegas... e 255 

depois mais tarde, em grupo... 256 

 257 

Investigadora: Isso relativamente ao trabalho em grupo? 258 

 259 

Entrevistado: Sim porque nós fomos sempre constituindo a nossa avaliação... nunca foi 260 

sozinhos, não é... porque no fórum tínhamos alguém, no nosso trabalho tínhamos que avaliar 261 

alguém e uma pessoa a avaliar-nos a nós, no grupo, trabalhávamos em grupo, portanto nunca foi 262 

sozinho, nunca foi só uma aprendizagem nossa, foi uma aprendizagem sempre em conjunto com 263 

alguém. 264 

 265 

Investigadora: E acha isso positivo ou negativo? 266 

 267 

Entrevistado: Eu acho que é muito positivo, acho que se fossemos sozinhos, não tínhamos 268 

chegado sequer... por exemplo se tivéssemos feito um trabalho final sozinhos, não ia ser nada 269 

assim, iam ser resultados completamente ao lado. 270 

 271 

Investigadora: Na sua opinião, quais foram os factores que mais contribuíram para a sua 272 

aprendizagem?  273 

 274 

Entrevistado: Os factores...... em relação à disciplina? 275 



 276 

Investigadora: Sim, em relação a estes dois domínios que temos estado a falar. 277 

 278 

Entrevistado:..... O facto de trabalharmos muito em grupo, o facto de... não ser... de não haver 279 

aquela pressão por exemplo, de haver uma avaliação teórica, uma avaliação prática, a relativa 280 

flexibilidade em relação aos tempos de entrega, em relação ao tempo que nós tivemos para 281 

discutirmos as coisas, para esclarecermos as dúvidas, o facto de haver aulas de estudo 282 

individual, em que nós pudemos fazer o que quiséssemos, em que não era preciso estar na aula, 283 

isso dava-nos também um bocado de autonomia para nós gerirmos as coisas como nós 284 

entendêssemos, não é. A autonomia também por ser uma coisa pelo computador, de não termos 285 

de vir à escola entregarmos uma coisa, de podermos falar com os colegas ou com a professora 286 

logo que surgisse alguma dúvida ou algum problema. Acho que é isso, acho que é por ai. 287 

 288 

Investigadora: E os factores que de alguma forma dificultaram a sua aprendizagem?  289 

 290 

Entrevistado:... O tempo. Não é o tempo... foi uma altura em que podíamos ter dado mais, não é, 291 

como demos no principio, precisarmos desse tempo para as outras disciplinas, porque no 292 

principio era só investigação. Não era só investigação, mas aquilo que nós tínhamos para fazer 293 

era mais sobre investigação e então havia mais tempo para isto, depois começaram a aproximar-294 

se as teóricas e o pessoal começou a descuidar-se um bocadinho e ai nesse aspecto, foi mais 295 

negativo. 296 

 297 

Investigadora: Qual é a sua opinião acerca da metodologia de avaliação que foi utilizada? 298 

Relativamente às tarefas e à forma e tipo de avaliação?  299 

 300 

Entrevistado: Acho que foi mais positiva, sim. O facto de ser diferente... Pronto, o facto de não 301 

ser só um momento, por si só ajudou, porque teve uma parte nossa que foi o individual... nossa, 302 

não só nossa, mas pronto mais nossa e, depois uma parte que foi em grupo e de pois de qualquer 303 



das formas a professora ia dando sempre algum feedback, em relação aquilo que nós fazíamos, 304 

em relação ao feedback que nós dávamos e ai também foi positivo. E depois, acho que foram 305 

tarefas que não nos criaram aquela pressão e aquele nervosismo próprio de qualquer avaliação e 306 

que qualquer avaliação cria e acho que tivemos mais à vontade e conseguimos fazer as coisas, 307 

se calhar, melhores do que se a professora tivesse dado as coisas como deu e no final tivesse 308 

dito agora vamos ter um teste de avaliação em investigação. 309 

 310 

Investigadora: E o que pensa das tarefas de avaliação que lhe foram propostas? Acha que as 311 

mesmas se coadunaram com às competências e conhecimentos que se pretendia avaliar?  312 

 313 

Entrevistado: Sim. Acho que sim. Digo isto porque... por exemplo, se no final em vez de ter sido 314 

feito o trabalho se tivesse sido um momento de avaliação em que tivesse perguntado o que é um 315 

paradigma, o que é um problema, o que era uma hipótese, acho que não era... não era muito 316 

eficaz, porque o que nós aprendemos e o que nós precisávamos era identifica-los e identifica-los 317 

bem e isso podia ser feito pela analise de um artigo que foi o nosso trabalho. Acho que não tinha 318 

lógica nós irmos debitar as definições do que é um problema, o que é um paradigma, o que é uma 319 

hipótese e quais os possíveis desenhos de estudo. Acho que não fazia sentido. 320 

 321 

Investigadora: E acha que as tarefas foram descritas de forma clara e objectiva? Foi claro para si 322 

o que se pretendia com cada uma delas?  323 

 324 

Entrevistado: Sim. Acho que no primeiro trabalho... acho que na reflexão... houve uma altura 325 

quando era... quando foi para darmos a nossa opinião, acho que ai houve um bocadinho de 326 

confusão, se era a opinião acerca dos paradigmas, se era acerca do que tínhamos lido, se era a 327 

nossa opinião acerca da sua utilização, mas pronto, era aquela confusão acerca dos paradigmas, 328 

porque de resto não, de resto... 329 

 330 

Investigadora: Mesmo relativamente à revisão por pares? 331 



 332 

Entrevistado: Sim, a professora pôs aqueles objectivos... eu pessoalmente segui objectivo a 333 

objectivo e deu para analisar. 334 

 335 

Investigadora: Acha que a forma como foi realizada a avaliação a ajudou a aprender? 336 

 337 

Entrevistado: Acho que sim. E mais do que isso, acho que teve partes interessantes. 338 

Interessantes do ponto de vista mais lúdicas. Acho que sim, sinceramente acho que sim. Também 339 

acho que isto é possível pelo tipo de disciplina, não é... e do tipo de conteúdos que se pretende 340 

avaliar, não é... porque se fosse outra disciplina se calhar era... era pouco possível este tipo de 341 

avaliação, pronto... mas, acho que sim, acho que não... não criou aquele tal stress de uma 342 

avaliação final ou de uma avaliação prática em que as pessoas têm que falar, não é... mas fomos 343 

falando, fomos discutindo entre nós, tivemos o fórum que foi, que teve altos momentos e pronto 344 

acho que... nessa perspectiva acho que foi mais positiva do que uma avaliação final. 345 

 346 

Investigadora: Acha que aprendeu mais durante todo o processo de avaliação relativamente aos 347 

outros momentos? 348 

 349 

Entrevistado: Sim. 350 

 351 

Investigadora: Não estou a falar só na entrega dos trabalhos... 352 

 353 

Entrevistado: Não... a entrega do trabalho é o final, não é. 354 

 355 

Investigadora: Acha que então durante a avaliação, aprendeu? 356 

 357 

Entrevistado: Sim, acho que sim. 358 

 359 



Investigadora: E que factores relacionados com a avaliação contribuíram para essa 360 

aprendizagem? 361 

 362 

Entrevistado: O facto de ser em grupo... 363 

 364 

Investigadora: Ou seja de ser de alguma forma colaborativo, é isso? 365 

 366 

Entrevistado: Sim, porque também isso por um lado acho que... enquanto alunos dá-nos um 367 

bocado... não é margem de manobra, mas dá-nos mais... mais apoio, porque se nós tivermos 368 

uma ideia, não é, e se o resto do grupo tiver uma ideia completamente ao contrário e se nós 369 

conseguirmos explicar porque é que a ideia prevalece, porque é que é assim, se calhar nós 370 

vamos compreender e perceber, não é e aprender alguma coisa do que se fosse fazermos e 371 

depois só ter dados da professora, mais nada. Acho que nesse aspecto, trabalhar em grupo é 372 

sempre... sempre um momento de aprendizagem! Não só pelo aquilo que fazemos mas porque 373 

são muitas pessoas, não é. 374 

 375 

Investigadora: Portanto, está a falar do trabalho em grupo e também da discussão que houve no 376 

fórum, é isso? 377 

 378 

Entrevistado: Exactamente. 379 

 380 

Investigadora: Mais algum aspecto da avaliação que a ajudou a aprender? 381 

 382 

Entrevistado:... No trabalho individual, nós também já tínhamos falado também sobre essa 383 

questão, quando foi para avaliar a outra pessoa também senti necessidade de saber bem... 384 

porque estava em jogo a outra pessoa, não é... porque estava em jogo aquilo que eu ia dizer 385 

sobre a outra pessoa, portanto tinha de ser um comentário bem estruturado e tinha que ter pés e 386 

cabeça. 387 



 388 

Investigadora: No trabalho de grupo também sentiu essa responsabilidade? 389 

 390 

Entrevistado: Não, não, não tanto. Não tanto. 391 

 392 

Investigadora: Porquê? 393 

 394 

Entrevistado:... Primeiro porque nós fizemos o trabalho de grupo também mais, mais... tivemos 395 

menos tempo para... não estou a dizer que foi menos tempo dado, foi a organização nossa, houve 396 

menos tempo para o fazer. E depois também era um trabalho mais extenso... e, e era um trabalho 397 

que implicava... um trabalho ainda maior por trás que era ler o outro artigo todo, analisar o outro 398 

artigo todo, acho que não foi tão bem conseguido como... também um bocado por os artigos 399 

terem sido enormes. Havia artigos de 20 páginas e coisas do género, e que naquela altura foi 400 

complicado nós... já foi complicado em alguns aspectos nós identificarmos as coisas no nosso... 401 

no nosso artigo. Identificar no outro e ir comentar então... foi mesmo assim... eu não sei, não sei o 402 

que é que se passou, mas eu... no que diz respeito àquela responsabilidade que tive em fazer o 403 

feedback da outra pessoa, o ter que ir aprender e ter que saber mesmo que aquilo era assim para 404 

poder comentar, acho que não houve no trabalho de grupo porque havia coisas que nem nós 405 

sabíamos para nós, nem para os outros e não houve tanta aquela necessidade de... aquela 406 

preocupação de esclarecer, mas não sei explicar porquê, mas acho que foi geral, não sei....... Não 407 

sei, também acho que é um bocado pela questão de nós termos um artigo, mas... também não é 408 

fácil, não é chegar ali, como eu já disse à bocado, ler uma página e dizer o que é que é, não é 409 

assim. E pronto, às vezes como tínhamos dúvidas e... e acho que foi mais por aqui... nós 410 

tínhamos dúvidas, não é... quando recebemos o outro trabalho, mas se aquelas pessoas tiveram 411 

a trabalhar naquele artigo e tiraram dúvidas com a professora, não é... e chegaram à conclusão 412 

que aquilo era assim, se calhar era porque era mesmo assim. (riso) Acho que foi mais por ai, 413 

porque... havia domínios mesmo que nós não... 414 

 415 



Investigadora: Acha que no outro estavam em maior pé de igualdade, é isso? 416 

 417 

Entrevistado: Sim e as ideias estavam mais consolidadas, aqui foi... no outro nós tínhamos 418 

dados para comentar, tínhamos dados para dizer: "não, sim, olha não, isto é de outra forma 419 

porque"... aqui era assim uma coisa mais leve, não... acho que não houve ninguém que dissesse 420 

"não é isto é aquilo porque é assim". 421 

 422 

Investigadora: Relativamente aos parâmetros e critérios de avaliação, acha que foram claros os 423 

critérios de avaliação de cada uma das tarefas de avaliação que foram propostas? Percebeu 424 

perfeitamente o que estava a ser avaliado? 425 

 426 

Entrevistado: Sim. Acho que sim. 427 

 428 

Investigadora: E relativamente ao feedback, tem alguma coisa a referir? 429 

 430 

Entrevistado: Já tinha dito que no... naquele pessoal, no individual, podia ter sido mais... mais 431 

pessoal.  432 

 433 

Investigadora: O facto de ter recebido feedback influenciou a sua aprendizagem? 434 

 435 

Entrevistado: Sim. 436 

 437 

Investigadora: Quer o feedback dos colegas como o meu feedback? 438 

 439 

Entrevistado: Claro. Se nós só fizermos uma coisa e sabemos que está alguma coisa mal, mas 440 

não sabemos porquê ou sabemos que está alguma coisa bem mas não nos dizem que está bem 441 

ou só nos dão a nota, nós ficamos igual, não é. O importante é nós sabermos onde é que 442 



erramos, porque é que errámos, o que é que podíamos... como é que podia ter sido feito ou como 443 

é que estava correcto fazer. 444 

 445 

Investigadora: Considera que o feedback que foi dado tinha essas características? 446 

 447 

Entrevistado: O do trabalho individual não tanto porque acho que foi mais ou menos um dos 448 

pontos que a professora escolheu, foi para toda a gente igual e... 449 

 450 

Investigadora: Está a falar do meu? E o dos colegas? 451 

 452 

Entrevistado: Sim. O dos colegas foi sobre uma matriz mas cada pessoa teve um texto e um 453 

discurso, escreveu de uma forma diferente. 454 

 455 

Investigadora: Permitiu identificar que possíveis elementos estavam menos bem e de que forma 456 

poderia melhorar? 457 

 458 

Entrevistado: Acho que sim. Eu acho que sim. 459 

 460 

Investigadora: Como é que utilizou o feedback que recebeu acerca da avaliação? 461 

 462 

Entrevistado: No primeiro, o do meu corrector utilizei para modificar algumas coisas, que eu 463 

realmente achei que podiam ser melhoradas e achei que em algumas coisas ele tinha razão. O da 464 

professora foi mais no sentido de ver se tinha... não foi tanto de emendar porque não era um 465 

feedback que dê para nós emendarmos ou saber especificamente o que tínhamos mal, mas é 466 

mais ou menos para sabermos se foi atingido ou não, se conseguimos lá chegar ou não, se 467 

estávamos lá ou estávamos um bocadinho mais além.  468 

 469 



Investigadora: Acha que o feedback foi suficientemente rápido, foi claro e que possibilitou a 470 

melhoria da sua aprendizagem? 471 

 472 

Entrevistado: Não foi muito rápido. 473 

 474 

Investigadora: O que foi dado pelos colegas ou por mim? 475 

 476 

Entrevistado: Pela professora. Qual dos trabalhos? 477 

 478 

Investigadora: Dos dois. 479 

 480 

Entrevistado:... O do trabalho final foi na aula, portanto foi rápido. Os outros, foi no tempo 481 

normal, foi suficientemente rápido. 482 

 483 

Investigadora: E acha que foi claro? Percebeu o que é que se queria dizer? 484 

 485 

Entrevistado: O segundo acho que foi mais claro que o primeiro. O da professora, porque o dos 486 

colegas, acho que o primeiro foi mais claro que o segundo. 487 

 488 

Investigadora: E acha que o feedback que foi dado, quer pelos colegas como pela professora 489 

permitiu melhorar a sua aprendizagem? 490 

 491 

Entrevistado: No primeiro mais o dos colegas, no segundo mais o da professora. 492 

 493 

Investigadora: Mas acha que permitiu em ambos os casos? 494 

 495 

Entrevistado: Sim. Sim. 496 

 497 



Investigadora: Qual é a sua opinião relativamente ao Campus Virtual? 498 

 499 

Entrevistado: Já falamos muito sobre isso. Acho que... as principais características e se calhar 500 

aquilo que faz com que seja diferente é o modo, não é, é o modo de utilização possível, ou seja, 501 

por ser pelo computador, pela Internet, depois por aquilo que temos disponível, depois a forma de 502 

avaliação, tanto por ser em grupo, como os trabalhos em que não há aquela pressão... e depois 503 

porque... acho que a forma como as coisas foram propostas e aquilo que foi proposto foi aos 504 

poucos e poucos e deu-nos oportunidade para nós discutirmos e falarmos acerca das coisas. Se 505 

calhar como falamos de todas as outras disciplinas aqui nos corredores, mas neste caso em 506 

especial, temos um sítio para o fazer. Acho é que da nossa parte deveria ter continuado a haver 507 

esse empenho e essa motivação para os fazer até ao final. 508 

 509 

Investigadora: A nível de funcionamento, como é que classificaria? A nível de acesso, a nível 510 

gráfico...? 511 

 512 

Entrevistado: Acho que é... para o que é... para o objectivo que é, acho que é diferente das 513 

outras bases a que nós temos na escola, acho que é apelativo. Só tive uma vez dificuldades de 514 

acesso, mas acho que isso era por causa do servidor, porque estava noutro computador... Não 515 

tive problemas e acho que estava bem organizado, estava apelativo, tinha as opções onde 516 

podíamos aceder em mais do que um sítio. Tinha lá em cima a barra, estava bem estruturado. 517 

Acho que sim. 518 

 519 

Investigadora: Acha que a utilização deste ambiente de aprendizagem influenciou a sua 520 

aprendizagem? Ou seja, se as coisas que foram feitas, algumas delas seria possível, outras não, 521 

sem a utilização do Campus, acha que... 522 

 523 

Entrevistado: Sim, pelo facto de ter marcado, por ter sido diferente, uma coisa nova e isso marca 524 

sempre, não é. 525 



 526 

Investigadora: E isso motivou-a? 527 

 528 

Entrevistado: Sim. Mais no início do que depois no final, mas sem dúvida nenhuma que sim. 529 

 530 

Investigadora: E acha que essa motivação por ser uma coisa nova e diferente é essencial para a 531 

sua aprendizagem? 532 

 533 

Entrevistado: Acho. 534 

 535 

Investigadora: Na sua opinião, qual é a maior vantagem deste ambiente? 536 

 537 

Entrevistado: É o próprio ambiente, não é...é podermos falar em grupo, é podermos dar as 538 

nossas opiniões, torná-las públicas... públicas não, mas conhecidas de todas as pessoas 539 

intervenientes na turma e portanto dar origem a que possam haver comentários e novos 540 

comentários, depois também é mais fácil... eu acho que é mais fácil a entrega de trabalhos, 541 

porque é mais rápido, não há aquela coisa de ter que estar a imprimir, que se torna um bocado 542 

chato... e depois é o facto de ter tudo junto e ter tudo no mesmo sitio, porque depois o feedback 543 

também é recebido, inclusive o da professora... Acho que é mais pela facilidade em manusear, 544 

pela rapidez e por estar sempre tudo disponível e tudo para toda a gente. 545 

 546 

Investigadora: Acha que existem desvantagens em utilizar este ambiente? 547 

 548 

Entrevistado: Não, uma vez que não se utilizou só este ambiente. 549 

 550 

Investigadora: Portanto a desvantagem seria só utilizar este ambiente? Não ter contacto 551 

presencial, é isso? 552 

 553 



Entrevistado: Exacto. Acho que é importante isto mas também é importante haver o contacto. 554 

 555 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar até ao final da disciplina, qual ou quais 556 

é que utilizou com maior frequência e qual contribui mais para a sua aprendizagem? 557 

 558 

Entrevistado:... As que utilizei mais foram o fórum, numa fase inicial e depois numa fase mais 559 

final, os documentos e a dropbox. O chat, pouco. Também utilizei... já não me lembro qual é que 560 

era o nome, mas era uma que a professora pôs lá para nós fazermos o questionário, acho que 561 

estava nos anúncios... foi logo no principio. Mas depois a professora também começou a pôr os 562 

anúncios na página principal em destaque para nós vermos bem, portanto... mas pronto, essas 563 

três foram as mais utilizadas. 564 

 565 

Investigadora: E qual delas é que contribuiu mais para a sua aprendizagem? 566 

 567 

Entrevistado: O fórum e o... o fórum e os documentos também. 568 

 569 

Investigadora: Em que é que esta disciplina foi diferente? 570 

 571 

Entrevistado: Foi diferente pela matéria, foi diferente pela forma de aprendizagem, pelo trabalho 572 

proposto... foi diferente pela avaliação, porque fomos nós que avaliamos um colega, foi 573 

diferente... depois a avaliação da professora não foi uma pauta com as notas... e por ser novo, 574 

por ser no computador, por ser no Campus, por ser... poder ser feito em casa ou noutro sitio 575 

qualquer. 576 

 577 

Investigadora: Consegue classificar o Campus em três ou quatro adjectivos para classificar o 578 

Campus? 579 

 580 

Entrevistado:... Diferente, inovador, estruturado... apelativo... sei lá...acho que são os principais. 581 



 582 

Investigadora: Há alguma situação ou opinião que considere relevante no que se refere à 583 

utilização da avaliação formativa ou de ambientes virtuais de aprendizagem? Deseja acrescentar 584 

alguma coisa? 585 

 586 

Entrevistado: Acho que já lhe deixei muitas opiniões. Acho que em relação, mas isso é... é uma 587 

coisa que a professora vai ter em conta mas em relação ao trabalho individual o feedback podia 588 

ter sido mais particular, mais pessoal. 589 

 590 

Investigadora: Ok. Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 591 

colaboração. Estas foram sem dúvida fundamentais para a realização desta investigação. 592 



 1

Entrevista 3 - Joel 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente 5 

Virtual de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se conhecer a sua opinião sobre o processo ensino-7 

aprendizagem-avaliação que foi desenvolvido no primeiro domínio da disciplina de 8 

Investigação I e sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido 9 

Reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista?  12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

  18 

Entrevistado: Não 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise e a tomada de algumas notas? 22 

 23 

Entrevistado: Sim, claro!  24 

 25 

Investigadora: Face aos conteúdos da disciplina e às competências e conhecimentos 26 

que se pretendia que adquirisse, o que pensa da estratégias que foram utilizadas pela 27 

docente nas duas primeiras unidades? 28 
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 29 

Entrevistado: Penso que foram boas, porque penso que um dos processos melhores 30 

para a aprendizagem é mesmo a discussão e gerar a discussão de vários pontos de 31 

vista pode... permite chegar a uma conclusão em que não se observa só um aspecto... 32 

basicamente não vamos ver só um aspecto de uma coisa porque há sempre vários 33 

aspectos de uma realidade. Uma pessoa pode ver de uma maneira e outra pessoa ver 34 

de outra e assim se conseguirmos conjugar vários aspectos vai-se atingir determinado 35 

conhecimento. 36 

 37 

Investigadora: Portanto acha que as estratégias que foram utilizadas levaram-os 38 

essencialmente à discussão das temáticas? 39 

 40 

Entrevistado: Sim, penso que sim. 41 

 42 

Investigadora: Acha que as estratégias que foram utilizadas influenciaram a sua 43 

aprendizagem? 44 

 45 

Entrevistado: Penso que sim, porque por vezes aulas... estratégias mais... mais 46 

expositivas, mais de... por exemplo, ou entregar só folhas ou estar... estar a debitar 47 

matéria, por vezes leva por exemplo ao... ao afastamento das aulas, a certa altura 48 

quando estamos nas aulas e parece que á um afastamento e também á uma menor 49 

compreensão das aulas. Enquanto que, estratégias em que se coloca uma interacção, 50 

penso que para além de ser mais cativante, também... acho que é mais fácil de uma 51 

pessoa conseguir compreender. 52 

 53 

Investigadora: Consegue identificar essas estratégias que acha que levaram a uma 54 

maior discussão? 55 

 56 
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Entrevistado: O fórum, acho que foi um dos aspectos principais e depois também o 57 

feedback dos trabalhos... para além de... é assim, as pessoas que realizaram o 58 

trabalho diziam uma coisa e as pessoas que fizeram o feedback... por exemplo 59 

disseram-nos isso... quando nós fizemos o feedback depois falaram connosco cá 60 

fora... que eles tinham logo interpretado o artigo de uma maneira e nós tínhamos 61 

certos pontos de outra maneira... de maneira diferente. E acho que isso é um aspecto 62 

positivo para a aprendizagem. 63 

 64 

Investigadora: Relativamente ás aulas em si... 65 

 66 

Entrevistado: Sim. Acho que como todas as matérias têm de ter sempre um aspecto 67 

expositivo que é para podemos ter sempre depois espaço para podermos desenvolver 68 

uma maior interacção. Como nós fizemos nas aulas, se eu não me engano... pelo 69 

menos inicialmente, era mais... expositivo, mas depois por exemplo naquela fase dos 70 

artigos, quando a professora entregou até artigos para nós analisarmos na aula 71 

reunidos em grupo, conseguimos dentro do grupo estar a discutir, por exemplo o tipo 72 

de estudo que era naquele caso, ou o paradigma ou então mesmo a fase conceptual, 73 

o objectivo, identificar o objectivo. 74 

 75 

Investigadora: Gostaria que tivessem contempladas outras estratégias que não 76 

foram? Acha que poderiam ter sido introduzidas outras estratégias que se lembre que 77 

já tenham sido utilizadas noutras aulas ou noutras disciplinas? 78 

 79 

Entrevistado: Agora assim de repente, não. Em relação à matéria em si, esta matéria, 80 

acho que foram adoptadas boas...boas estratégias: pesquisa de artigos, identificação 81 

de artigos, identificação de vários componentes de um artigo, acho que foram boas 82 

estratégias. 83 

 84 
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Investigadora: O que pensa acerca das tarefas educativas que lhe foram propostas? 85 

Ou seja, quer as tarefas de aprendizagem, quer as de avaliação. Acha que se 86 

enquadravam nas competências e conhecimentos que se pretendiam que adquirisse 87 

nos primeiros dois domínios? 88 

 89 

Entrevistado: Penso que sim... porque tentando, por exemplo, como nos fóruns que 90 

foi, se não me engano, foi uma tarefa de aprendizagem... ou foi uma tarefa de 91 

avaliação? Essa foi de avaliação... aquilo criou-se um espaço para discutir aspectos 92 

como por exemplo os paradigmas... e como se pôde ver ao longo do fórum, embora 93 

houvesse a maioria das participações fossem todas no mesmo... no mesmo... para a 94 

mesma direcção, mas havia sempre uma ou outra que acabava por se afastar e 95 

depois havia sempre... nesse aspecto havia sempre alguém que respondia para... 96 

para... pronto para fazer o contraponto e assim as duas pessoas expunham o seu 97 

ponto de vista E assim... e esse foi só um dos exemplos. Por exemplo no feedback, da 98 

realização do trabalho. Recebemos o trabalho, houve discussão dentro do grupo em si 99 

e depois entre grupos... acho que são... acho que as tarefas acabaram por contribuir 100 

bastante. 101 

 102 

Investigadora: E relativamente àquelas tarefas que foram propostas... aliás, foram 103 

colocadas no Campus, que tinham um teor mais descritivo. Essas tarefas ajudaram de 104 

alguma forma a conseguirem adquirir essas competências, ou nem por isso? 105 

 106 

Entrevistado: Depende também no fundo como nós estruturamos o nosso 107 

pensamento, porque... no sentido de... nós às vezes acabamos por saber as coisas, 108 

assim como... não sei se é assim que posso dizer mas, num aspecto bruto e depois ao 109 

passarmos para o papel, acabamos por... por estruturar melhor, porque acho que... 110 

mas eu acho que ao escrevermos acabamos por estruturar o nosso pensamento e não 111 

sabermos as coisas assim como: "eu sei mas não consigo... sei mas não consigo 112 
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transpor em palavras". E assim ao escrevermos estamos a estruturar o nosso 113 

pensamento e também... se nós não sabemos temos de pesquisar... temos de 114 

pesquisar mais e por isso acho que são. 115 

 116 

Investigadora: Acha que as tarefas de aprendizagem foram descritas de forma clara e 117 

objectiva? Ou seja, conseguiu compreender facilmente o que era suposto fazer nessas 118 

tarefas? 119 

 120 

Entrevistado: Sim, acho que sim. Tanto que se não me engano havia mesmo uma 121 

grelha em relação aos trabalhos e isso. 122 

 123 

Investigadora: Isso relativamente às tarefas de avaliação... 124 

 125 

Entrevistado: Em relação às tarefas... mas depois acho que também havia a ficha em 126 

que eram descritas as competências que eram suposto ser adquiridas. 127 

 128 

Investigadora: E no que diz respeito às tarefas de aprendizagem? Por exemplo 129 

quando vos foi pedido para realizaram a pesquisa dos artigos, para completarem 130 

aquelas fichas. Acha que se percebia perfeitamente o que era suposto fazer? 131 

 132 

Entrevistado: Sim, penso que sim. Penso que sim... em relação aos artigos era 133 

procurar aqueles artigos, não havia assim muito por onde fugir. Em relação ao 134 

descrever aqueles pontos também. 135 

 136 

Investigadora: Acha que nesta disciplina se atenuou de alguma forma a questão de 137 

existirem tarefas de aprendizagem e tarefas de avaliação? Acha que as tarefas de 138 

avaliação foram de alguma forma tarefas de aprendizagem e vice-versa? 139 

 140 
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Entrevistado: Não, acho que sim. As tarefas de aprendizagem acho que não foram 141 

tão encaradas como tarefas de avaliação, mas vão ser estratégias muito importantes 142 

para o nosso futuro. As tarefas de avaliação são tanto de avaliação como de 143 

aprendizagem, porque nós agora por exemplo pegamos num artigo, mesmo em 144 

relação ao último trabalho que fizemos, pegamos no artigo e já conseguimos identificar 145 

mais facilmente e claramente qual o paradigma utilizado por exemplo ou ao nível da 146 

fase conceptual, os diferentes aspectos, o objectivo, problema, questão. 147 

 148 

Investigadora: Acha que as tarefas propostas influenciaram a sua aprendizagem? 149 

 150 

Entrevistado: Sim. Sem dúvida. 151 

 152 

Investigadora: Portanto se as tarefas fossem como são noutras disciplinas ou fossem 153 

de carácter mais descrito ou expositivo, acha que aprendia menos? 154 

 155 

Entrevistado: Acho... vamos lá ver... com os trabalhos que nós fizemos, acho que 156 

conseguimos estruturar melhor o que nós queremos, porque... porque é a ideia de nós 157 

termos que ir à procura para podermos realizar o nosso trabalho e acho que é das 158 

formas mais eficazes de nós conseguirmos aprender, apesar de ser mais dispendiosa 159 

em termos de tempo, mas acho que é das mais eficazes. Os outros mais expositivos, 160 

uma pessoa quase que acaba por... sabe na altura. Sabe bem ou sabe mais ou 161 

menos, faz, mas passado um pouco, a não ser que tenha estruturado bem na sua 162 

cabeça, pode saber um pouco mas a seguir já se esqueceu. Mas por exemplo, nós 163 

fizemos, no final da disciplina um teste, uma pequena ficha e devido à realização do 164 

trabalho, acaba, pelo menos eu, acabava por me lembrar das coisas que tinha que 165 

responder com base no trabalho que tinha realizado.  166 

 167 
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Investigadora: Como percepciona a sua aprendizagem nos primeiros dois domínios? 168 

O que acha da sua aprendizagem no domínio dos paradigmas e da fase conceptual? 169 

 170 

Entrevistado: Acho que foi bastante positiva. Embora no início talvez fosse um 171 

bocado confusa, mas depois com as tarefas de aprendizagem e de avaliação e depois 172 

com mais algumas aulas, acabou por ser bastante positiva, por ser estruturada e 173 

assimilar bem as competências que era suposto. 174 

 175 

Investigadora: Acha que é uma aprendizagem superficial ou mais profunda? 176 

 177 

Entrevistado: É assim, em relação a isso, acho que é... é uma coisa que "o tempo o 178 

dirá", agora por exemplo lembro-me das situações, mas acho que se for um 179 

conhecimento que nós assimilamos mais superficialmente, uma pessoa adquire 180 

conhecimento mas passado algum tempo, passado alguns dias ou uma semana, 181 

acabamos já por não saber nada. Agora se for mais profundo... pode passar e passar 182 

tempo que uma pessoa vai acabar quase sempre, quase sempre por se lembrar. 183 

 184 

Investigadora: E o que acha da sua aprendizagem neste dois domínios? 185 

 186 

Entrevistado: Eu acho... eu acho que até este momento, acho que tem sido profunda 187 

porque neste momento se fosse realizar outro trabalho, pelo menos... pronto talvez 188 

fosse necessário rever para confirmar algumas coisas, mas em relação aos conteúdos 189 

penso que ainda soubesse as coisas, pelo menos a um nível mais geral, mas ainda ao 190 

pormenor também. 191 

 192 

Investigadora: Na sua percepção o que é que aprendeu? Se tivesse que explicar a 193 

alguém o que é que aprendeu nestes dois meses, o que é que diria? 194 

 195 



 8

Entrevistado: Para além de compreender, num projecto de investigação, os vários 196 

passos, também me permitiu compreender, por exemplo num projecto de investigação 197 

realizado por outros, compreender os artigos... porque eu sei que um trabalho de 198 

investigação acaba por ser "resumido num artigo" e assim com base nestas 199 

competências que vimos agora conseguimos através de um artigo por exemplo ou 200 

chegar aos problemas iniciados pelos investigadores e outras situações assim, 201 

portanto penso que é mais fácil tanto analisar artigos, como compreender o objectivo 202 

do trabalho de investigação e como compreender também os resultados e conclusões 203 

e também no nosso futuro quando nós formos realizar e escrever artigos, penso que 204 

vai-nos permitir estruturar... ter uma estrutura para o nosso artigo... o nosso artigo e 205 

trabalho de investigação. 206 

 207 

Investigadora: Em que situações acha que... já tocou nalgumas coisas... em que 208 

situações acha que poderá aquilo que aprendeu? 209 

 210 

Entrevistado: Em trabalhos de investigação que irei analisar, artigos e afins ou então 211 

através de trabalhos de investigação que nós próprios iremos realizar ou com um 212 

grupo. 213 

 214 

Investigadora: E esses trabalhos de investigação que diz que irá analisar, acha que 215 

isso irá ser muito solicitado, quer ao longo do curso, quer ao longo da sua carreira? 216 

 217 

Entrevistado: Penso que sim, sempre. Porque uma pessoa não consegue... não é 218 

possível por exemplo, uma pessoa sair do estabelecimento de ensino com os 219 

conhecimentos de ensino e depois não ir "actualizando" ou adquirindo novas 220 

competências ao longo da sua carreira. 221 

 222 

Investigadora: E acha que nesse aspecto isto o vai ajudar? 223 
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 224 

Entrevistado: Sim, penso que sim, porque vai haver... acho que quase 225 

obrigatoriamente vamos ter que recorrer a artigos, livros e outras situações para 226 

melhorar o nosso conhecimento, porque acho... pelo menos na minha opinião, não 227 

melhorar os nossos conhecimentos, não é nada benéfico para a nossa prática clínica. 228 

 229 

Investigadora: Portanto, acha que isto o vai ajudar a perceber o quê num artigo, por 230 

exemplo? 231 

 232 

Entrevistado: A perceber tanto a forma como ele está estruturado, como também 233 

compreender a situação que levou à sua elaboração, como também há... um bocado 234 

do seu conteúdo. Ao estar dividido, nós conseguimos tanto analisar os resultados 235 

como conseguimos perceber como é que as pessoas acabam por concluir sobre os 236 

resultados obtidos. 237 

 238 

Investigadora: Que estratégias é que utilizou para desenvolver as tarefas que lhe 239 

forem propostas? 240 

 241 

Entrevistado: Essencialmente muito trabalho em grupo. Nós passávamos... 242 

 243 

Investigadora: Isso agora no último trabalho? 244 

 245 

Entrevistado: Sim, no último trabalho de avaliação. Essencialmente muito trabalho 246 

em grupo, passámos aqui ainda algumas tardes, depois recorremos também ao 247 

material disponibilizado na plataforma, depois algumas dúvidas tiradas com a 248 

professora... e depois também, para além de dentro do nosso grupo, também a 249 

discussão... uma discussão de certos pontos da matéria com outros grupos. 250 

 251 
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Investigadora: Ainda durante a realização? 252 

 253 

Entrevistado: Ainda durante a realização, porque o que nós interpretamos, embora 254 

nós pensemos que esteja correcto, mas também acho que é importante ver o ponto de 255 

vista das outras pessoas, porque o nosso ponto de vista... nós podemos estar a ver as 256 

coisas de uma maneira, mas pode não ser... pode-nos estar a falhar um aspecto que 257 

outras pessoas "sabem". 258 

 259 

Investigadora: Na sua opinião, quais é que foram os factores que mais contribuíram 260 

para a sua aprendizagem nesta disciplina? 261 

 262 

Entrevistado: Acho que essencialmente também muito o trabalho de pesquisa e em 263 

grupo, porque como já disse, acho que o trabalho em grupo é a maneira mais eficaz 264 

de... para nós evoluirmos o nosso conhecimento e assim melhorar tanto a nossa 265 

avaliação nesta disciplina, mas também o nosso conhecimento. 266 

 267 

Investigadora: Mas acha que o trabalho em grupo e a discussão em grupo... por 268 

exemplo no primeiro trabalho vocês não tiveram um trabalho em grupo, foi um trabalho 269 

individual... 270 

 271 

Entrevistado: Sim... esse por exemplo, eu sinto em relação do primeiro trabalho para 272 

o segundo trabalho, que o segundo trabalho acho que ficou mais bem estruturado que 273 

o primeiro, porque embora... porque um trabalho sozinho, penso que seja mais fácil de 274 

fazer, mas o conhecimento penso que não fique tão bem estruturado. Porque nós 275 

acabamos por só ver o nosso ponto de vista e acabamos por fazer um trabalho... 276 

sozinho como só vemos o nosso ponto de vista, é mais rápido de o fazer. Agora, um 277 

trabalho em grupo, como há vários aspectos, nós temos de conjugar todos os 278 

aspectos de todas as pessoas do grupo e depois tentar chegar a uma conclusão do 279 
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grupo em si e só depois transpor para o trabalho, portanto é um trabalho mais moroso, 280 

mas que permite um maior conhecimento. 281 

 282 

Investigadora: Qual era o aspecto que realçaria nesta disciplina? 283 

 284 

Entrevistado:... Assim, ao certo não sei qual aspecto... talvez o trabalho... o trabalho 285 

final... em relação às aulas em si, não tão expositivas, mas mais de interacção e... 286 

tendo em base, por exemplo, o Campus virtual e a interacção permite uma maior 287 

autonomia dos alunos, porque assim, nós tanto podemos discutir os nossos pontos de 288 

vista, como podemos também discutir tanto sem ser nas aulas como também no 289 

fórum, por exemplo. E ai acho que foi um aspecto muito importante nesta disciplina. 290 

 291 

Investigadora: Qual é a sua opinião relativamente à metodologia de avaliação que foi 292 

utilizada? Nomeadamente as tarefas que foram propostas de avaliação e à forma 293 

como foi realizada a avaliação. 294 

 295 

Entrevistado: Penso que... em relação a este... aos temas que iam ser avaliados, 296 

penso que foi sem dúvida o mais adequado, porque por exemplo, em relação... em 297 

comparação com outras disciplinas, um teste escrito, penso que seria menos 298 

adequado em relação aos parâmetros a ser estudados, portanto penso... como os 299 

aspectos eram mais para trabalhos de investigação e... trabalhos de investigação e 300 

artigos, penso que a realização de um trabalho de análise critica sobre um 301 

determinado artigo e também sobre... tanto o individual como o de grupo, acabou por 302 

ser a forma mais eficaz. 303 

 304 

Investigadora: E relativamente à forma como foi realizada, ou seja, o facto de terem 305 

mais do que um momento de avaliação, ser repartido, o facto de terem tido um 306 

momento em que receberam feedback e o facto de terem tido oportunidade de 307 



 12

melhorar e o facto de terem recebido feedback no fim, após essa melhoria. Todos 308 

estes aspecto... o que acha desta metodologia de avaliação? 309 

 310 

Entrevistado: Penso que essa estrutura de realização de trabalho, feedback, depois 311 

melhoria, depois o feedback final, penso que acaba por... por reger a um dos nossos 312 

princípios da nossa futura prática clínica no sentido de, nós temos o conhecimento, 313 

mas penso que seja sempre importante nós melhorarmos e portanto, quanto melhor, 314 

quando... quando às vezes nos disserem" isto está errado", não é isto está errado, 315 

"podias melhorar este ponto, este ponto e este ponto" e não "isto está errado e 316 

arranja-te", mas "Isto não está correcto, mas poderia-se melhorar este ponto, este 317 

ponto e este ponto" para nós depois podermos melhorar, penso que isso é a melhor 318 

forma para nós melhorarmos assim o nosso conhecimento. Não uma critica... por 319 

exemplo no feedback era suposto ser construtivo e não "destrutivo", no sentido de isto 320 

está errado, não, "olha isto está incorrecto por isto, isto e isto" e depois nós acabamos 321 

por melhorar o nosso trabalho e depois ai íamos ver... ainda tínhamos mais um 322 

feedback sobre o trabalho melhorado para ainda haver mais aspectos que nós 323 

poderíamos... que nos tivesse passado ao lado ou podíamos ter interpretado de uma 324 

maneira e não estar correcto. Portanto, penso que a estrutura de avaliação, destas 4 325 

fases foi sem dúvida a mais correcta. 326 

 327 

Investigadora: Acha que as tarefas de avaliação avaliaram aquilo que se pretendia 328 

avaliar? As competências e conhecimentos que se pretendiam avaliar? 329 

 330 

Entrevistado: Penso que sim, principalmente pela... um dos factores que quanto a 331 

mim contribuíram para isso, foi a elaboração daqueles quadros de avaliação do que 332 

era suposto... 333 

 334 

Investigadora: Os critérios? 335 
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 336 

Entrevistado: Os critérios. Isso, quanto a mim, contribuiu bastante, pelo menos nós 337 

ao realizarmos o nosso trabalho de grupo, nós tínhamos os critérios ao lado com o que 338 

era suposto fazer e assim depois íamos procurar. 339 

 340 

Investigadora: Portanto acha que as tarefas foram as mais adequadas para avaliar 341 

aquelas competências? 342 

 343 

Entrevistado: Sim, penso que sim. Acho que não há... pelo menos eu acho que não 344 

se podia nem retirar nenhum ponto, nem acrescentar nenhum ponto. Acho que não 345 

faltava nada. 346 

 347 

Investigadora: E acha que foram definidas claramente? Percebia claramente o que é 348 

que se pretendia que fosse realizado por vocês e o que é que iria ser avaliado? 349 

 350 

Entrevistado: Penso que sim, principalmente... pronto, tendo em conta essa ideia, 351 

havia lá em relação a cada ponto, o A, B, C e D e assim, nós sabíamos por exemplo, 352 

relativamente ao A, que era o melhor, nós baseámo-nos... partimos sempre do A, o 353 

que era suposto e então nós analisávamos, identificávamos, por exemplo ao artigo em 354 

si, nós identificávamos, depois íamos analisar e depois íamos ver se estávamos de 355 

acordo com a grelha de avaliação. E assim, nós achámos que era a maneira mais fácil 356 

e que iria facilitar melhor tanto a aprendizagem como a avaliação e ao analisarmos 357 

também a grelha ponto a ponto, sinceramente não achámos que estavam lá pontos a 358 

mais nem pontos a menos. 359 

 360 

Investigadora: Acha que de alguma forma aquela grelha com os critérios de avaliação 361 

guiou-vos não só na vossa avaliação, mas na vossa aprendizagem também? 362 

 363 
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Entrevistado: Sim, sim. Porque foi uma das formas. Para além da realização do 364 

trabalho de estruturarmos o nosso conhecimento. Dividirmos ponto por ponto e 365 

conseguirmos compreender, não andarmos à deriva, ver isto "será que eu estou 366 

perdido?". Assim podíamos ver melhor. 367 

 368 

Investigadora: A forma como foi realizada a avaliação ajudou-o a aprender? 369 

 370 

Entrevistado: Sim. 371 

 372 

Investigadora: O facto de ter aquelas fases que falamos, o facto de ser revisto por 373 

colegas e de eles vos darem feedback e depois terem um feedback final da 374 

professora, acha que tudo isto o ajudou a aprender? 375 

 376 

Entrevistado: Sim, sem dúvida. Para além de ajudar na elaboração do trabalho, para 377 

ficarmos com um trabalho melhor, sem dúvida que melhorava também o nosso 378 

conhecimento, porque ao realizarmos o trabalho estamos também a adquirir 379 

conhecimento e assim ao melhorarmos um, estamos também a melhorar o outro. 380 

Portanto penso que, como já disse, estas quatro fases ajudam sem dúvida o nosso 381 

conhecimento. 382 

 383 

Investigadora: E que factores da avaliação é que acha que contribuíram mais para 384 

essa aprendizagem? 385 

 386 

Entrevistado: Eu acho que o mais importante foi sem dúvida o conjunto em si, acho 387 

que não é possível dissociar, porque como, já foi isto há bocado, acho que foram 388 

todos aspectos que acabam por melhorar o nosso conhecimento. A estrutura através 389 

de uma grelha, como os vários momentos acabam por nos dar... ao dar feedback, 390 

acabam por nos melhorar em certos aspectos. Acho que não é possível dizer um é 391 
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melhor, mas todos juntos, porque a grelha melhora o nosso conhecimento, melhora 392 

uma estrutura, os diferentes momentos, para além da estrutura que nós temos, que é 393 

muito importante, acaba por nos fazer ver mais aspectos. 394 

 395 

Investigadora: O facto de receberem feedback e poderem melhorar e o facto de 396 

terem por exemplo, o trabalho individual e o trabalho de grupo e não ser só baseada 397 

num trabalho, ou numa avaliação escrita, num momento, percebe o que estou a dizer? 398 

 399 

Entrevistado: Em relação a esses dois, acho que o trabalho de grupo, acho que seja 400 

mais benéfico, mas também acho que é importante ter os dois para nós podermos 401 

compreender as diferenças de realizar um e de realizar o outro, porque no fundo 402 

acaba-se por se ver bastantes diferenças entre a realização de um trabalho sozinho e 403 

um trabalho em grupo. Na minha opinião, o trabalho de grupo é mais benéfico porque 404 

acabamos por estruturar melhor o nosso conhecimento. Mas por outro lado, também 405 

tem as suas desvantagens, demora muito mais tempo a realizar... e muitas vezes 406 

acaba por não se chegar a nenhuma conclusão dentro do grupo, porque... também 407 

depende do "feitio" das pessoas do grupo. Se cada pessoa seguir o seu ponto de 408 

vista, às vezes é difícil chegar a uma conclusão, enquanto que individual é mais 409 

rápido, e como temos o nosso ponto de vista sozinho é mais fácil realizar, mas 410 

também escapa-nos alguns aspectos. Por isso é que eu acho que em grupo seja mais 411 

benéfico, só que penso que seja importante haver uma comparação entre os dois. 412 

 413 

Investigadora: De que forma é que o facto de dar feedback aos seus colegas e ter 414 

recebido feedback dos seus colegas influenciou a sua aprendizagem? 415 

 416 

Entrevistado: Penso que sim. Nos dois aspectos, primeiro porque ao realizarmos o 417 

feedback a outro trabalho, para além de estarmos a rever outro trabalho e vermos 418 

outro trabalho e vermos outro ponto de vista, também... ao fazermos o feedback 419 
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também... para alem de fazer o feedback ao trabalho das pessoas, ao lermos também 420 

vamos estar a ver o nosso trabalho, no sentido de " não vimos isto" ou "vimos isto mal" 421 

ou "entendemos isto de maneira diferente", portanto ao fazermos um feedback sobre o 422 

trabalho dos outros também estamos a melhorar o nosso conhecimento, melhoramos 423 

o nosso trabalho e consequentemente o nosso conhecimento. Em relação ao feedback 424 

que recebemos também tem dois aspectos, para além de melhorar o nosso... para 425 

além de dizerem "pensamos que isto está incorrecto por isto, isto e isto"... também, 426 

não implica necessariamente que nós vamos alterar o nosso trabalho, porque se nós 427 

tivermos conseguido estruturar o conhecimento de forma a que "tenhamos a certeza" 428 

do que tenhamos posto no trabalho, ao dizer-nos que isto está errado, nós 429 

podemos...nós podemos não concordar e assim acaba por melhorar o nosso 430 

conhecimento no sentido de estar melhor estruturado. Conseguimos ter um 431 

conhecimento mais estruturado para conseguirmos defender o nosso trabalho e o 432 

nosso conhecimento relativamente a outros pontos que nos dizem que não estão 433 

correctos. 434 

 435 

Investigadora: Acha então que o facto de ter recebido feedback da minha parte 436 

influenciou a sua aprendizagem? 437 

 438 

Entrevistado: Sim, para além de ser outro ponto de vista que nós poderemos não ter 439 

visto, pronto... acaba por ser o... nós consideramos normalmente que os professores 440 

acabam por saber sempre mais do que nós, portanto o feedback que nós recebemos 441 

da professora é normalmente mais valorizado. Pelo menos eu acho. Nós quando 442 

estávamos a apresentar e recebemos feedback, acabámos por também defender o 443 

nosso ponto de vista, porque podemos não ter estruturado... podemos ter estruturado 444 

o trabalho de certa forma porque nós compreendemos aquilo de certa forma e 445 

acabámos por compreender ou não compreender um ponto de vista, mas penso que 446 

tanto o feedback dos colegas como o feedback da professora é muito importante. 447 
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 448 

Investigadora: Acha que se o feedback dado por mim, fosse realizado ao mesmo 449 

tempo do dos seus colegas revisores, o efeito teria sido o mesmo? 450 

 451 

Entrevistado:... É assim, o feedback dos colegas ao trabalho ia "de encontro" às 452 

tarefas de avaliação, no sentido de... se a professora chegasse ali e dissesse "penso 453 

que isto, isto e isto esteja mal" acho que se toda a gente corrigisse aquilo, acho que 454 

teríamos todos boas notas e assim não seria privilegiar o trabalho de discussão, 455 

porque normalmente, pelo menos no nosso aspecto, é sempre privilegiado em 456 

relação... se formos comparar a nossa opinião, com a opinião da professora ou a 457 

opinião de outros grupos, normalmente nós privilegiamos a opinião da professora. 458 

 459 

Investigadora: Portanto acha que iam deixar um pouco de parte a opinião do outro 460 

grupo? 461 

 462 

Entrevistado: Sim. Tanto do outro grupo, como também poderíamos deixar a nossa 463 

opinião, como também poderíamos inibir também um pouco o trabalho de pesquisa.  464 

 465 

Investigadora: Acha que assim foi a melhor forma de ser realizado? 466 

 467 

Entrevistado: Eu penso que sim. 468 

 469 

Investigadora: E acha que deveria ter havido uma nova oportunidade para vocês 470 

reformularem o trabalho após o feedback da professora? 471 

 472 

Entrevistado: Penso... quer dizer... se for... depende do ponto de vista como formos 473 

interpretar isto. Se formos interpretar por exemplo em relação mesmo à disciplina e em 474 

relação à avaliação, penso que não fosse o mais correcto, porque ai ia-nos dizer "isto 475 
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está mal, isto está, o melhor é melhorar estes pontos". Assim melhorávamos estes 476 

pontos, e nós considerávamos, pronto não temos mais nada mal e entretanto 477 

entregávamos o trabalho e assim tirávamos um pouco o nosso aspecto de reflexão. Se 478 

for para progredir no conhecimento penso que... se fosse só para progredir no 479 

conhecimento, penso que fosse preferível a seguir fazer uma melhoria do trabalho. 480 

 481 

Investigadora: E acha que o facto de não ter sido dada oportunidade de 2ª melhoria a 482 

seguir à entrega final do trabalho, acha que assim não vos dá oportunidade de 483 

progressão no conhecimento? 484 

 485 

Entrevistado: Não, eu penso... eu acho que o feedback só por si dá progressão no 486 

conhecimento. E acho que não é obrigatório nós melhorarmos o trabalho para 487 

melhorarmos o nosso conhecimento, porque o conhecimento está dentro de nós e não 488 

está expresso no papel, portanto ao fazermos o trabalho, supostamente o que nós 489 

pusemos no trabalho está estruturado na nossa cabeça. Portanto ao recebermos o 490 

feedback podemos alterar "informação" que está estruturada na nossa cabeça, não é 491 

obrigatoriamente necessário mudar no papel. Penso eu. 492 

 493 

Investigadora: O que é que pensa da forma como foi dado o feedback, quer dos seus 494 

colegas como da professora? Acha que foi suficientemente rápido, claro, que o ajudou 495 

a aprender? 496 

 497 

Entrevistado: As duas, essencialmente pelo feedback ser assertivo. Ter sido mesmo 498 

explicito nas aulas e ser um feedback construtivo. Assim, para além de realçar os 499 

aspectos mais incorrectos, penso, não é uma questão de fazer, por fazer o trabalho, é 500 

uma questão de "achamos que isto está mal, por isto, isto e isto". Dizemos que está 501 

mal, mas apresentamos as nossas razões. E isso é sem dúvida um aspecto muito 502 

importante para a avaliação.  503 
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 504 

Investigadora: Acha que aquelas folhas que foram entregues para elaborar o 505 

feedback, ajudaram de alguma forma à sua elaboração? 506 

 507 

Entrevistado: Sim, penso que sim, sem dúvida que sim. Acabou por funcionar mais 508 

ou menos como a grelha de avaliação no trabalho. Fomos ver ponto a ponto no 509 

trabalho, o que é que achávamos que esta bem e que estava mal. 510 

 511 

Investigadora: E acha que foi suficientemente rápido? 512 

 513 

Entrevistado: Penso que sim. Em relação a tempo, pronto é só o problema de ser um 514 

trabalho de grupo e o trabalho de grupo só por si exige bastante tempo. Mas por 515 

exemplo, eu reparei que o trabalho, o feedback individual é um feedback que pode ser 516 

entregue mais rápido, agora o feedback de grupo, acho que é impossível ser mais 517 

rápido, porque depois entram alturas de testes, de avaliações. Um feedback tem de se 518 

ler o artigo, tem de se ler o trabalho, pelo menos uma a duas vezes, para se poder 519 

compreender bem o ponto de vista das outras pessoas e depois ainda temos que o 520 

compara com o nosso, portanto pelo menos o de grupo seja impossível ser mais 521 

rápido. Acho que não há hipótese. 522 

 523 

Investigadora: Só uma última área que eu gostaria de o questionar. Qual é a sua 524 

opinião relativamente ao Campus Virtual? 525 

 526 

Entrevistado: Penso que... o Campus em si é um dos aspectos a ser desenvolvido 527 

para o futuro e para... para o futuro, por exemplo de alguns cursos, no sentido de há 528 

muitos curso que por exemplo são expositivos e assim um Campus Virtual ia permitir 529 

uma maior pesquisa, no sentido tanto de discussão, como por exemplo o fórum como 530 

foi feito no Campus, para irmos ao fórum, para além de termos de ler, um aspecto 531 
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positivo, tínhamos que estruturar o conhecimento e "defendê-lo, participando no fórum 532 

e recebendo tanto criticas positivas ou criticas negativas no fórum e pessoas a porem 533 

pontos de vista diferentes e nós tínhamos que confrontar, portanto penso que o fórum 534 

e o Campus virtual em si, em relação a determinadas disciplinas e determinados 535 

cursos penso que fosse uma alternativa bastante viável. 536 

 537 

Investigadora: Relativamente ao acesso ao Campus Virtual e à documentação, era 538 

rápido, teve alguns problemas no acesso? 539 

 540 

Entrevistado: Não, eu normalmente como tenho Internet em casa, se tive algum 541 

problema é mesmo por tempo para ir lá, mas é tempo por... se não tive, também não 542 

tinha tempo para ir fotocopiar ou outras alternativas, porque é mesmo por falta de 543 

tempo, por outras actividades, por escola, testes, etc. 544 

 545 

Investigadora: Portanto a nível do acesso em si nunca teve problemas? 546 

 547 

Entrevistado: Não, por acaso nunca. 548 

 549 

Investigadora: A nível gráfico, achou-o apelativo? 550 

 551 

Entrevistado: Acho que esteva graficamente apelativo e também... pronto... por 552 

exemplo ao entrarmos num determinado ramos do Campus, penso que foi bastante 553 

positivo estarem os ícones lá em cima e assim podíamos "navegar" mais facilmente. 554 

 555 

Investigadora: O facto de terem os ícones permitiu-vos identificar mais facilmente... 556 

 557 

Entrevistado: Para além de identificar, por exemplo ao estarmos nos documentos... 558 

eu estava nos documentos, depois ainda íamos dentro dos documentos a outra pasta 559 
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e íamos abrir, depois se quiséssemos voltar a outro ponto, pronto em vez de estarmos 560 

a clicar para voltar para trás... 561 

 562 

Investigadora: Está a falar da barra de navegação? 563 

 564 

Entrevistado: Sim, a barra de navegação. Penso que isso seja muito útil para uma 565 

navegação mais rápida e mais eficaz. Em vez de andarmos ali à procura e agora anda 566 

para trás e para trás, voltamos ao menu inicial, naquela barra é mais fácil e os ícones 567 

estavam lá eram facilmente identificáveis e associáveis com a área onde ligavam. 568 

 569 

Investigadora: Na sua opinião os conteúdos foram disponibilizados no melhor 570 

formato, ou poderia haver alternativas ao formato? 571 

 572 

Entrevistado: Não, penso que não. É a maneira mais fácil. Para além de ser mais 573 

fácil, mais correcta e mais rápida para ser disponibilizado o material. 574 

 575 

Investigadora: Acha que a sua aprendizagem foi de alguma forma influenciada por 576 

este ambiente? 577 

 578 

Entrevistado: Penso que sim. Como se já referiu antes, o factor da autonomia e da 579 

discussão, acho que o Campus acabou por privilegiar todos esses aspectos, porque 580 

não precisávamos... não precisávamos obrigatoriamente à escola para fazer o 581 

trabalho. Não é o meu caso que moro longe, mas as pessoas que moram perto, 582 

podiam-se juntar todos em casa de uma pessoa a fazer o trabalho de grupo, não era 583 

obrigatório deslocarem-se à escola para vir buscar um trabalho ou um feedback ou vir 584 

buscar material que era disponibilizado. Ao estar tudo no Campus penso que fosse 585 

mais fácil. 586 

 587 
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Investigadora: Acha que é um ambiente de aprendizagem motivador? 588 

 589 

Entrevistado: Á partida é diferente e muitas vezes o que é diferente é motivador 590 

porque não se conhece, portanto, para já em relação à experiência foi bastante 591 

motivador. 592 

 593 

Investigadora: E acha que vai continuar a ser quando deixar de ser diferente? 594 

 595 

Entrevistado: Isso, acho que... para já era bastante motivador, agora só... é uma 596 

coisa que só com o tempo. É aquela ideia de normalmente as coisas que são 597 

novidade acabam por ser bastante motivantes, mas depois acabam por... se for uma 598 

ideia que for cada vez mais utilizada, só ai é que podemos dizer se será um factor 599 

associado à novidade, mas também o factor do apelativo., porque o Campus só por si 600 

é apelativo e motivador, agora... não sei até que ponto, só por si o factor tempo irá 601 

melhorar ou não irá causar uma "habituação" e diminuir essa motivação, mas acho 602 

que... só experimentando, acho eu. 603 

 604 

Investigadora: De todas as ferramentas que foram utilizadas no Campus virtual, quais 605 

foram as que usou mais frequentemente? 606 

 607 

Entrevistado: O fórum, a dropbox, para entregar e para receber os feedbacks e o 608 

material disponibilizado nas aulas. 609 

 610 

Investigadora: Os documentos? 611 

 612 

Entrevistado: Exacto. 613 

 614 

Investigadora: E qual delas ou quais contribuíram mais para a sua aprendizagem? 615 



 23

 616 

Entrevistado: O material disponibilizado nos documentos foi um dos factores que 617 

contribuíram bastante para nós, por exemplo para depois irmos para o fórum é preciso 618 

já termos umas bases e portanto é preciso... os documentos é um factor sempre muito 619 

importante. Depois o fórum também é outro factor, portanto penso que o fórum e os 620 

documentos foram os que mais contribuíram, sem dúvida. 621 

 622 

Investigadora: Há alguma situação ou opinião que considere relevante no que se 623 

refere à utilização da avaliação formativa ou de ambientes virtuais de aprendizagem? 624 

Deseja acrescentar alguma coisa? 625 

 626 

Entrevistado: Não, penso que não. Só que o Campus Virtual pode ser um dos 627 

aspectos a ser desenvolvido bastante no futuro... desenvolvido e pronto e é sempre 628 

passível de ser melhorado, porque acho que tudo é passível de ser melhorado, para 629 

ser aplicado no futuro.  630 

 631 

Investigadora: O que é que acha que podia ser melhorado neste caso?  632 

 633 

Entrevistado: Agora assim de repente, não consigo, mas talvez com mais algum 634 

tempo de reflexão e mais algum tempo de navegação acabam sempre por surgir 635 

ideias conforme mais pessoas vão utilizando. E vai passando o tempo e acabam por 636 

aparecer coisas que podem ser melhoradas. 637 

 638 

Investigadora: Mais uma vez gostaria de mais uma vez agradecer a sua 639 

disponibilidade e colaboração. Foram fundamentais para a realização deste estudo. 640 

 641 

Entrevistado: De nada. 642 



Entrevista 3 - Francisco 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente 5 

Virtual de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se conhecer a sua opinião sobre o processo ensino-7 

aprendizagem-avaliação que foi desenvolvido no primeiro domínio da disciplina de 8 

Investigação I e sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido 9 

Reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a 10 

confidencialidade e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista?  12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

  18 

Entrevistado: Não 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise e a tomada de algumas notas? 22 

 23 

Entrevistado: Sim, claro!  24 

 25 

Investigadora: Face aos conteúdos da disciplina e às competências e conhecimentos 26 

que se pretendia que adquirisse, o que pensa da estratégias que foram utilizadas pela 27 

docente nas duas primeiras unidades? 28 



 29 

Entrevistado: No Campus, acho que na 1ª fase... acho que se obteve mais resultados 30 

que na 2ª, não sei se foi por nós estarmos mais disponíveis ou não, mas na minha 31 

opinião obteve-se muito mais resultados. Na 2ª fase, as coisas complicaram-se um 32 

pouco mais. Em termos das aulas... acho que... as aulas é que foram... foram... o 33 

proveito das aulas é que foi sempre contínuo. Lá está, acho que tiramos sempre o 34 

mesmo proveito das aulas. Apesar de o Campus, com aquelas pequenas tarefas ter 35 

sido mais proveitoso do que as aulas, na minha opinião. 36 

 37 

Investigadora: Portanto, acha que as tarefas que foram propostas no Campus foram 38 

adequadas e que vos ajudaram a desenvolver conhecimento? 39 

 40 

Entrevistado: Sim. Sim, sim. 41 

 42 

Investigadora: Mais do que nas aulas? 43 

 44 

Entrevistado: Sim. Certo. 45 

 46 

Investigadora: Disse-me que na 1ª fase tiraram mais proveito. Pensa que isso terá... 47 

na 1ª fase tiveram o fórum, onde discutiram ideias, na 2ª fase tiveram apenas tarefas 48 

de aprendizagem, não tiveram nenhum fórum associado à fase conceptual. Tiveram 49 

fóruns de grupo. Não sei se aproveitou ou não? 50 

 51 

Entrevistado: Foi comum, acho que quase ninguém aproveitou. 52 

 53 

Investigadora: Acha que tem a ver com isso? Ou seja, de na 2ª fase não terem tido 54 

um fórum onde discutissem a nível geral? 55 

 56 



Entrevistado: Sim, acho que foi muito por isso, porque quando nós discutimos a nível 57 

particular, não era uma competição, mas acho que ai aprendemos mais coisas, muito 58 

mais coisas e o tema ficou muito mais atractivo. Enquanto na 2ª fase, na minha 59 

opinião, as coisas deixaram-se ir e deixou de haver aquela vontade de fazer tantas 60 

coisas.  61 

 62 

Investigadora: Associado ao vosso volume de trabalho... 63 

 64 

Entrevistado: Acho que também tem um pouco a ver com isso. Também tem a ver 65 

com isso, mas não só com isso, porque na 1ª fase, o facto de haver o fórum, acho que 66 

foi quase... nós falámos de um tema que na actualidade ninguém fala praticamente... 67 

não é um tema com que nos deparemos todos os dias, mas o facto de haver o fórum, 68 

nós conseguimos... arranjar alguma... não é vontade, mas tornou-se atractivo. 69 

Enquanto que na 2ª fase não havia fórum, deixou de haver alguma “vontade” de... 70 

participar tanto naqueles temas. 71 

 72 

Investigadora: Acha que as estratégias que foram utilizadas influenciaram a sua 73 

aprendizagem? 74 

 75 

Entrevistado: Sim, na 1ª fase influenciou muito. Acho que... o que eu perce... o que 76 

eu entendo melhor da disciplina e o que eu retive mais da disciplina foi o que nós 77 

abordámos na 1ª fase. Porque como já tinha dito nas entrevistas anteriores, nós íamos 78 

para casa e tínhamos sempre aquela vontade de ir ver o que os outros tinham escrito 79 

ou... e darmos o nosso feedback. Enquanto na 2ª fase, como não é um tema que seja 80 

abordado todos os dias e muitos de nós não sabíamos que isso existia, deixou de ser 81 

atractivo e como não tínhamos que participar e ouvir a opinião dos outros como 82 

tínhamos na fase anterior, as coisas deixaram-se arrastar. 83 

 84 



Investigadora: Gostaria que tivessem sido contempladas outras estratégias ou outros 85 

instrumentos que não foram nas aulas ou no Campus? 86 

 87 

Entrevistado: Acho... eu acho que... na minha opinião é uma coisa que eu já tinha 88 

pensado era que na 2ª fase se tivessem utilizado as mesmas estratégias que se 89 

utilizaram na 1ª fase, e isso ai era muito mais proveitoso na minha opinião. Acho que 90 

era a única... pequena alteração. Uma pequena alteração a fazer. 91 

 92 

Investigadora: Portanto estamos a falar no Campus, na actividade no Campus, ou 93 

noutras estratégias? 94 

 95 

Entrevistado: Não, no Campus, porque acho que ai aprendemos muito, muito, muito. 96 

Foi quase fazer o impossível, foi tornar um assunto que ninguém fala e que não é 97 

muito interessante, torná-lo interessante e que...  nós tivemos um grande número de 98 

respostas e feedback porque sentimos a necessidade de dar feedback uns aos outros. 99 

Quando essa necessidade acabou, por não haver o fórum, acho que as coisas 100 

deixaram-se arrastar um pouco. 101 

 102 

Investigadora: O que é que pensa das tarefas de aprendizagem, não de avaliação, 103 

que lhe foram propostas, ou seja, o fórum, aquelas pequenas tarefas que eram 104 

colocadas on-line... 105 

 106 

Entrevistado:... De aprendizagem? 107 

 108 

Investigadora:... De aprendizagem, tudo o que foi realizado nas aulas a nível de 109 

tarefas de aprendizagem... acha que as mesmas se enquadravam nas competências e 110 

conhecimentos que se pretendia que vocês desenvolvessem?  111 

 112 



Entrevistado: Sim, sim. Isso é... é verdade. Acho que... enquadravam-se plenamente, 113 

apesar de umas serem mais atractivas do que outras, mas que se enquadravam, 114 

enquadravam. 115 

 116 

Investigadora: Quais eram as mais atractivas? 117 

 118 

Entrevistado:... Era a parte do fórum, também quando nós fizemos análise dos artigos 119 

nas aulas, acho que também ai aprendemos alguma coisas, porque como estávamos 120 

ali todos, também foi interessante. As tarefas de aprendizagem em si, como eram de 121 

aprendizagem nós não tínhamos tanta necessidade de ir resolvê-las, mas lembro-me 122 

que as duas primeiras eram... eram interessantes e faziam sentido. 123 

 124 

Investigadora: Foi claro para si o que se pretendia com cada uma delas? 125 

 126 

Entrevistado: Sim, sim.  127 

 128 

Investigadora: Acha que foram definidas de forma clara e objectiva? 129 

 130 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Isso foi. 131 

 132 

Investigadora: Além do fórum, as tarefas de aprendizagem que foram propostas, 133 

influenciaram de alguma forma a sua aprendizagem? 134 

 135 

Entrevistado:... Influenciaram... não tanto como as de avaliação, porque... como o 136 

nome indica de aprendizagem, nós não tínhamos aquela necessidade de ter... de 137 

alcançar algum objectivo, não tínhamos tanta necessidade... mas acredito que sim, 138 

que algumas delas, especialmente as duas primeiras, tornaram-se importantes. Eu 139 

falo nas duas primeiras, porque como já referi, na 1ª fase foi a fase onde eu tive mais 140 



ligado a todo o processo de aprendizagem e de avaliação, porque foi onde gerou mais 141 

interesse, onde tive mais interesse foi na 1ª fase. 142 

 143 

Investigadora: Onde esteve mais motivado também? 144 

 145 

Entrevistado: Exactamente. Exactamente, onde estive mais motivado. Depois quando 146 

começamos a fazer os trabalhos de grupo, foi-se toda a motivação. 147 

 148 

Investigadora: Como é que percepciona a sua aprendizagem no primeiro domínio? 149 

 150 

Entrevistado: Acho que na primeira... no primeiro domínio, se calhar a minha 151 

aprendizagem foi um pouco mais concreta, no outro foi um pouco mais abstracta. Ou 152 

seja, fiquei com uma ideia geral e não concreta do que... o que é bem a... os temas 153 

abordados, nem todos os temas fiquei bem com uma ideia concreta do que é. 154 

 155 

Investigadora: Então acha que na fase um, no domínio das abordagens acha que a 156 

sua aprendizagem... 157 

 158 

Entrevistado: Foi muito mais concreta. 159 

 160 

Investigadora: Mais concreta, o que é que... 161 

 162 

Entrevistado: Foi mais... mais concisa, porque nós sentimos a necessidade de dar 163 

feedback aos outros e não podíamos estar a falar de um assunto se não soubéssemos 164 

aquilo que estávamos a dizer, logo para dar feedback aos outros tínhamos de estar 165 

dentro do assunto. Tínhamos que nos precaver e tudo. 166 

 167 

Investigadora: Mais profunda? 168 



 169 

Entrevistado: Sim, mais profunda. Sinceramente sim. Sim, sim, isso sim. Na primeira, 170 

a aprendizagem, acho que... pelo facto de termos de dar feedback aos outros e depois 171 

também sabíamos que tinha... contava algo para a avaliação, termos de dar feedback 172 

aos outros, ou que tínhamos que abordar mais o tema, isso ai gerou muito interesse 173 

e... e... as coisas ai tornaram-se competitivas e... saudável, foi uma competição 174 

saudável, porque aquele tema toda a gente partiu do mesmo ponto, toda a gente 175 

partiu do zero. E foi engraçado. 176 

 177 

Investigadora: Portanto acha que aprendeu de forma mais profunda e mais concreta. 178 

Mais clara para si, é isso? 179 

 180 

Entrevistado: Sim, exactamente. A segunda já foi mais um bocado mais ambíguo. Já 181 

não... não estava... já não havia aquela... aquele tanto interesse, nós já não tínhamos 182 

que chegar ao fórum, não tínhamos que chegar ao fórum e responder... ler os 183 

comentários dos outros e tentar mudar alguma coisa nos outros ou... mesmo não 184 

tentar mudar, mas dar a nossa opinião e tentar frisar alguns pontos que eles não 185 

frisaram. Como não tínhamos essa tarefa as coisas tornaram-se um pouco mais 186 

complicadas. 187 

 188 

Investigadora: Na sua percepção, o que é que aprendeu? 189 

 190 

Entrevistado: O que é que aprendi? Aprendi... a analisar um artigo científico. Acho 191 

que não posso dizer hoje... hoje não posso dizer que sei analisar um artigo, mas sei 192 

que... sei os pontos que um dia mais tarde se eu necessitar de analisar um artigo, sei 193 

quais os pontos que devo ou não devo tocar para ver se o artigo me interessa ou não. 194 

Acho que foi mais isso que eu aprendi. 195 

 196 



Investigadora: Mais especificamente, por exemplo, relativamente aos paradigmas e 197 

abordagens? Se tivesse que explicar a alguém o que tinha aprendido? 198 

 199 

Entrevistado: Sim, acho que era capaz de conseguir explicar. 200 

 201 

Investigadora: E o que é que diria? 202 

 203 

Entrevistado: Bem, no caso… teríamos que explicar que haveriam dois paradigmas 204 

diferentes, um era mais qualitativo e outro era mais quantitativo e explicar que um 205 

autor fazia… que há autores que escolhiam o paradigma quantitativo e quais eram as 206 

características que podíamos observar naquele artigo e depois no qualitativo quais 207 

eram as características que conseguíamos observar. 208 

 209 

Investigadora: E consegue dizer-me quais são essas características? 210 

 211 

Entrevistado: No quantitativo utilizavam mais dados estatísticos e nada descritivo ou 212 

pouco descritivo. Enquanto que o qualitativo era muito descritivo e muitas vezes tinha 213 

situações do… do “objecto em estudo”. 214 

 215 

Investigadora: Em que situações acha que poderá aplicar aquilo que aprendeu? 216 

 217 

Entrevistado: Ah... muitas vezes... Acho que no âmbito da investigação um dia mais 218 

tarde, acho que virei a utilizar isto na... mesmo se quiser um dia utilizar num artigo, sei 219 

quais os pontos que devo respeitar e o que é que o artigo deve conter. Não poderei se 220 

calhar fazer as coisas assim... tem que se seguir determinados passos, como a fase 221 

conceptual a fase metodológica. 222 

 223 

Investigadora: Como é que acha que aprendeu? Que estratégias é que utilizou? 224 



 225 

Entrevistado: Estou-me sempre a repetir, mas... na 1ª fase, era quase... natural, foi 226 

uma aprendizagem natural. Nós não tínhamos que nos esforçar para ter uma 227 

aprendizagem natural, termos... a matéria que eu sei mais é a 1ª fase. Nós não 228 

tínhamos de nos esforçar para reter a informação. Enquanto que na 2ª fase as coisas 229 

complicaram-se e muito... deixou de ter tanto interesse como na primeira e agora... 230 

que estratégias? As estratégias na 1ª... não eram necessárias estratégias porque as 231 

coisas aconteciam naturalmente. Na 2ª fase, as únicas estratégias utilizadas foi tentar 232 

organizar o trabalho de grupo. 233 

 234 

Investigadora: De uma forma geral, se tivesse que dizer quais foram os factores que 235 

mais contribuíram para a sua aprendizagem nesta disciplina, mais especificamente 236 

nos dois primeiros domínios, quais é que seleccionava? 237 

 238 

Entrevistado: Era o fórum. Sem dúvida era o mais... e... era mais aquele... o fórum foi 239 

onde eu... onde eu retive mais informações... depois também um pouco as aulas, as 240 

aulas também... as aulas teóricas também... também foi uma das coisas que contribuiu 241 

para a aprendizagem. Não tanto como o fórum, o fórum foi o mais, mais de tudo. O 242 

resto é tudo, é tudo um pouco encadeado. 243 

 244 

Investigadora: Quer dizer, relativamente à avaliação há algum factor que ache que o 245 

fez aprender? 246 

 247 

Entrevistado: A avaliação, agora, o trabalho de grupo? 248 

 249 

Investigadora:. Não só a avaliação que foi feita pelo docente. De todo o processo de 250 

avaliação, o facto de ter sido continuo, o facto de ter sido... 251 

 252 



Entrevistado: O feedback que... 253 

 254 

Investigadora: O feedback que vocês deram, que receberam. Tudo isso? 255 

 256 

Entrevistado: Uma das coisas que... nós não estávamos habituados a fazer e acho 257 

que isso... é um pouco difícil, nós estarmos a falar do trabalho dos outros, mas sei que 258 

ai também aprendemos, porque quando eu fiz o feedback para os meus colegas... ai 259 

sei que aprendi, porque também tirei algumas... ao criticar o trabalho dos outros, pude 260 

criticar o meu e vi que eles tocavam se calhar nalguns pontos e eu não tocava e 261 

depois também... ai aprendi, a fazer o feedback, a criticar os meus colegas também 262 

aprendi. Também, depois no trabalho individual, também foi uma boa estratégia de 263 

aprendizagem e de avaliação, porque... porque para mim há duas, duas etapas 264 

completamente distintas: a 1ª fase onde chegámos à avaliação individual, o primeiro 265 

trabalho e, a 2ª fase. Na 1ª fase tudo correu perfeitamente, não houve nenhum ponto 266 

negativo, se calhar a referir, enquanto que na 2ª fase as coisas inverteram-se 267 

completamente. Na 1ª fase nós tínhamos o fórum, fomos ao fórum, fomos ver as 268 

opiniões dos nossos colegas, quando íamos fazer a nossa avaliação individual, as 269 

coisas aparecem normalmente e já não precisamos de estarmos a esforçarmo-nos 270 

muito. Estou a dizer na avaliação, porque já tocamos montes de vezes naqueles 271 

pontos e já pensámos muito naquilo. Enquanto na 2ª fase as coisas inverteram-se 272 

completamente... dei-me a olhar para o trabalho de grupo... a olhar para o artigo e ficar 273 

assim um bocado sem saber o que fazer, porque não estava... não estava à espera do 274 

que é que... o que é que iria escrever, não sabia. Enquanto que na 1ª fase as coisas 275 

não se passaram assim, cheguei ali e fiz e pronto. E pronto... duas fases 276 

completamente diferentes. 277 

 278 

Investigadora: Portanto para a sua aprendizagem acha que o factor principal foi a 279 

discussão principalmente ao nível da 1ª fase? 280 



 281 

Entrevistado: Sim. 282 

 283 

Investigadora: Relativamente à avaliação, qual é a sua opinião relativamente à 284 

metodologia de avaliação que foi utilizada? 285 

 286 

Entrevistado: Ora bem, na 1ª fase, a metodologia de avaliação foi a avaliação do 287 

trabalho individual e do feedback. Sim isso... aliás as avaliações das duas fases acho 288 

que foram um pouco semelhantes. É isso... Não vou estar a falar da avaliação, porque 289 

acho que a avaliação foi correcta, porque nós... a professora foi coerente nas duas, 290 

nas duas fases. Avaliou as duas fases praticamente da mesma maneira... já vai das 291 

características das pessoas, porque eu sei que na 1ª fase...eu sabia que na 1ª fase eu 292 

ia ter muito melhor nota do que na 2ª, mas acho que a metodologia está... está 293 

correcta e também poderia dizer que se calhar na 1ª fase a professora devia ter dado 294 

mais ênfase do que na 2ª, mas não, não é por eu ter tido as notas que tive é... é 295 

porque acho que a professora foi coerente. 296 

 297 

Investigadora: Face às estratégias de avaliação que são utilizadas noutras disciplinas 298 

ao longo do curso, o que acha da metodologia de avaliação que foi utilizada? 299 

 300 

Entrevistado: O que acho? Que na 2ª fase preferia ter feito uma frequência ao 301 

trabalho de grupo. 302 

 303 

Investigadora: Pela sua preferência pessoal em não fazer trabalhos de grupo. 304 

 305 

Entrevistado: Exactamente. Pela minha preferência pessoal, mas como digo, a 306 

metodologia que a professora utilizou está correcta. 307 

 308 



Investigadora: Mas por exemplo, o facto de a avaliação ser repartida, não ser um 309 

momento único de avaliação, de ter tido feedback e de ter dado feedback e o facto de 310 

ter possibilidade de melhorar o trabalho, qual é a sua opinião relativamente a estes 311 

pontos? 312 

 313 

Entrevistado: Sim, melhorei muito não só a avaliação... não só o trabalho realizado a 314 

ser avaliado, mas sim também a aprendizagem, porque com o feedback já referi que 315 

nós aprendemos muito e que podemos mudar muitas coisas no nosso trabalho, 316 

mesmo dando feedback aos outros. Eu acho que essa é sempre uma boa estratégia 317 

que levou-nos a melhorar as tarefas. Isso sim, foi muito importante, essa fase do 318 

feedback e depois podermos reformular o trabalho, foi importante. 319 

 320 

Investigadora: Já falou um pouco nas tarefas, pensa que as tarefas de avaliação 321 

foram adequadas àquilo que se pretendia avaliar, ou seja às competências que se 322 

pretendiam avaliar face ao que foi proposto inicialmente na disciplina? 323 

 324 

Entrevistado: Não percebi, desculpe professora. 325 

 326 

Investigadora: Se acha que face aos objectivos da disciplina e às competências que 327 

supostamente vocês deviam desenvolver ao longo da disciplina, acha que as tarefas 328 

de avaliação avaliaram aquilo que se pretendia avaliar, ou seja a aquisição dessas 329 

competências? 330 

 331 

Entrevistado: Sim... mais ou menos. Nesta 2ª fase, nesta 2ª avaliação, acho que não 332 

se conseguiu avaliar muito esses parâmetros, porque o trabalho de grupo... é por isso 333 

que eu não gosto muito do trabalho de grupo, porque como é um trabalho de grupo, há 334 

pessoas que dividem, cada um fica mais com uma parte e outro com outra e assim 335 



vão ficar especialistas naquelas partes não vão... não vão ficar a saber muito. Eu 336 

acho... por isso é que eu não gosto muito dos trabalhos de grupo. 337 

 338 

Investigadora: Acha que por exemplo, se houvesse um período de discussão 339 

individual, acha que seria mais proveitoso? 340 

 341 

Entrevistado: Sim, sim. Completamente, acho. Cada fase... ou seja nós dávamos a 342 

fase conceptual e se houvesse um fórum onde nós pudéssemos dar as nossas 343 

opiniões sobre aquela fase, o que é que poderia acontecer, ai acho que a 344 

aprendizagem era muito mais efectiva do que foi. 345 

 346 

Investigadora: Mas mesmo utilizando a estratégia que foi utilizada de trabalho de 347 

grupo, acha que se tivesse havido uma discussão individual com cada membro do 348 

grupo, acha que isso poderia ter feito as pessoas desenvolverem as competências... 349 

 350 

Entrevistado: Sim, sim, sim. Acho que sim. Na minha opinião, sim. 351 

 352 

Investigadora: Foi claro para si, o que se pretendia com cada uma das tarefas de 353 

avaliação? 354 

 355 

Entrevistado: Sim, sim. Isso foi. 356 

 357 

Investigadora: E os critérios de avaliação que foram disponibilizados? 358 

 359 

Entrevistado: Facilitaram muito a realização dos trabalhos. 360 

 361 

Investigadora: Mas estavam claros para si? 362 

 363 



Entrevistado: Estavam, estavam. Sim, sim. 364 

 365 

Investigadora: De que forma é que acha que os critérios de avaliação facilitaram? 366 

 367 

Entrevistado: Porque se a professora... por exemplo... se a professora não tivesse 368 

facultado os critérios de avaliação as nossas tarefas iam ficar um pouco mais 369 

confusas. Assim, nós respeitávamos os parâmetros que a professora ia avaliar e ficou 370 

mais efectivo as nossas... as nossas tarefas. 371 

 372 

Investigadora: Acha que a forma como foi realizada a avaliação que o ajudou a 373 

aprender? 374 

 375 

Entrevistado:... Já referi... na 1ª muito, na 2ª é quase a antítese da outra, na minha 376 

opinião. Mas eu acho que isto está dependente das características das pessoas. Se 377 

calhar se a professora perguntar a outro aluno as coisas invertem-se, não sei. 378 

 379 

Investigadora: Que factores relacionados com a avaliação quer numa, quer noutra, 380 

acha que facilitaram ou dificultaram a sua aprendizagem? 381 

 382 

Entrevistado:...... 383 

 384 

Investigadora: Factores relacionados com a avaliação? 385 

 386 

Entrevistado: Com a avaliação...... o feedback facilitou. 387 

 388 

Investigadora: O realizar ou receber? 389 

 390 



Entrevistado: Realizar. Realizar e receber, mas mais o realizar. Realizar o feedback 391 

de um colega nosso, acho que facilitou-nos muito na aprendizagem. O que nos 392 

poderá... o que me poderá ter dificultado mais a tarefa é... em termos de avaliação, 393 

não houve assim muitas coisas que tivessem dificultado, era... é assim também, nós 394 

tínhamos pouco tempo. Se calhar o tempo era uma das coisas que dificultou a 395 

aprendizagem. 396 

 397 

Investigadora: Acha que tinham pouco tempo? 398 

 399 

Entrevistado: Na 2ª fase sim. 400 

 401 

Investigadora: Mas pela exigência do trabalho ou pelo volume de trabalho dessa 402 

altura? 403 

 404 

Entrevistado: Pelo volume de trabalho e também pela exigência do trabalho, mas 405 

muito pelo volume de trabalho relativamente às outras disciplinas. E depois parece... é 406 

assim, enquanto na 1ª fase nós também tínhamos... na 1ª fase tínhamos algum... não 407 

tínhamos tanto volume de trabalho, mas também chegámos a uma parte onde já... já 408 

começamos a ter mais algum trabalho, mas mesmo assim não deixámos de realizar as 409 

tarefas. Enquanto que na 2ª, o que eu senti foi que o ser menos atractiva, nós 410 

despreocupámo-nos um pouco mais com essa tarefa e realizámos as tarefas das 411 

outras disciplinas. E por isso deixámos uma pouco mais... se calhar se houvesse... se 412 

houvesse se calhar o fórum, ou seja se se tivessem invertido os papeis, nunca poderia 413 

acontecer, mas pronto, se a 2ª tivesse acontecido primeiro e a 1ª no 2º, se calhar na 414 

2ª havia as mesmas... os mesmos resultados. 415 

 416 



Investigadora: Como é que utilizou o feedback que recebeu acerca da avaliação 417 

realizada, quer numa fase quer na outra fase. Recebeu o feedback escrito dos colegas 418 

e oral da professora, como é que o teve em conta? 419 

 420 

Entrevistado: Na 1ª fase o feedback que recebi, o do colega utilizei pouco, pronto, 421 

não o utilizei muito. O da professora depois, foi... tive, olhei e vi quais eram os pontos 422 

que tinham ficado um pouco por... ou por falar ou... onde aprofundei menos e se calhar 423 

podia ter aprofundado mais. E ai sim, vi o que poderia se fizesse... se realizasse outra 424 

tarefa, ai poderia melhorar alguma coisa.  425 

 426 

Investigadora: Mesmo com esse feedback? 427 

 428 

Entrevistado: Sim, sim. Mas também, é assim... às vezes pergunto-me "se calhar não 429 

toquei aqueles pontos porque havia poucas linhas", pronto se calhar foi por ai. Na 2ª já 430 

utilizei mais o feedback dos colegas. Já utilizei muito mais porque as coisas 431 

complicaram-se um pouco, porque não... essa 2ª avaliação como não estava tão 432 

disponível para realizar essa avaliação, nem tão à vontade, necessitei mais do 433 

feedback dos colegas. 434 

 435 

Investigadora: Portanto, na 2ª não valorizou muito o feedback oral que foi dado pela 436 

professora? 437 

 438 

Entrevistado: Não, valorizei, claro que sim. 439 

 440 

Investigadora: Mas para a sua aprendizagem foi mais importante o dos colegas, na 441 

altura? 442 

 443 



Entrevistado: Sim, sim, na altura sim. Quando a professora fez o feedback oral 444 

depois de realizada a tarefa de avaliação, ai já... as coisas já não tomaram tanta... 445 

tanta importância como se calhar na altura da realização do trabalho. Se calhar, por 446 

exemplo, uma estratégia poderia ser, como no caso de cárdio, a professora chegou ali 447 

a uma parte em que houve feedback com a professora e que se calhar ai torna-se 448 

muito mais relevante. 449 

 450 

Investigadora: E o que é que pensa da forma como foi dado o feedback? Acha que 451 

foi claro, rápido? 452 

 453 

Entrevistado: Da parte da professora? 454 

 455 

Investigadora: Dos colegas e meu. 456 

 457 

Entrevistado: Dos colegas foi rápido, foi claro, também muito pela professora ter 458 

posto critérios de avaliação. 459 

 460 

Investigadora: Critérios de avaliação... os critérios da revisão? 461 

 462 

Entrevistado: Sim, sim. Isso ai, facilitou imenso a realização porque via-se que os 463 

colegas tinham respeitado e também facilitou na realização. Foi clara por parte dos 464 

colegas e por parte da professora também foi clara. 465 

 466 

Investigadora: E rápido ou não? 467 

 468 

Entrevistado: Sim, foi rápido. 469 

 470 



Investigadora: Até ao momento, como é que... qual é a sua opinião relativamente ao 471 

Campus virtual? 472 

 473 

Entrevistado: Até ao momento... acho que o Campus Virtual, como já tinha referido, 474 

penso eu na 1ª entrevista, acho que é... facilita imenso na busca de informação, nós 475 

quando a professora dá uma aula, nós temos a aula, nós temos lá a informação, não 476 

precisamos de estar a tirar fotocópias e estarmos a... e é rápido, é muito mais rápido 477 

do que até o site da escola. Depois possibilitou-nos também o fórum e não tive 478 

qualquer problema em relação ao Campus virtual. 479 

 480 

Investigadora: Nem de acesso, nem... 481 

 482 

Entrevistado: Nem no acesso... pelo menos eu nunca tive problema nenhum. 483 

 484 

Investigadora: Portanto acha que foi um aspecto positivo da disciplina, ou negativo ou 485 

não influenciou muito? 486 

 487 

Entrevistado: Sinceramente, foi o mais positivo na disciplina porque incluiu o fórum 488 

e... eu continuo com a minha opinião, gostei muito do fórum, acho que foi bem 489 

conseguido. 490 

 491 

Investigadora: Portanto, acha que a sua aprendizagem foi influenciado pela 492 

introdução deste ambiente? 493 

 494 

Entrevistado: Sim, sim, claramente. Claramente. 495 

 496 

Investigadora: Acha que é um ambiente motivador para a aprendizagem? 497 

 498 



Entrevistado: Depende do tipo de aprendizagem. Neste caso... neste caso era um 499 

ambiente motivador. Se calhar se tratasse, se tentasse... realizar... tentasse... tentar 500 

por este ambiente, se calhar noutra disciplina, ai se calhar as coisas poderão ser mais 501 

complicadas. Mas em relação a esta disciplina, acho que foi muito bem conseguida. 502 

Sim, é um ambiente muito propício a... para nos fazer trabalhar. 503 

 504 

Investigadora: Mas acha que isso está essencialmente dependente das tarefas que 505 

foram proposta no Campus, ou do Campus em si? Não sei se me estou a fazer 506 

entender? 507 

 508 

Entrevistado: Sim, acho que sim. 509 

 510 

Investigadora: Acha que o Campus em si é um ambiente motivador ou foram as 511 

tarefas que foram propostas que o fizeram motivador? 512 

 513 

Entrevistado: O Campus em si é um ambiente motivador e as tarefas propostas 514 

tornaram-no ainda mais motivador. Sim, o Campus é um ambiente motivador, sim. 515 

 516 

Investigadora: Porquê? 517 

 518 

Entrevistado: Porque acho que... é assim, quando procuramos alguma coisa, 519 

procuramos alguma coisa que seja rápida e que não necessite de grande... de termos 520 

grandes conhecimentos para a utilizar e naquele caso, está efectivo... ou seja, nós 521 

chegamos lá é rápido de utilizar. 522 

 523 

Investigadora: Utilizou alguma vez o manual ou não necessitou? O manual do 524 

Campus, aquele que foi entregue logo na 1ª aula. 525 

 526 



Entrevistado: Não, não, não. Nunca necessitei. Utilizei para fazer a inscrição e depois 527 

não. É fácil, eu acho fácil. 528 

 529 

Investigadora: Na sua opinião, qual é que é a maior vantagem deste ambiente? Do 530 

Campus. 531 

 532 

Entrevistado: A maior vantagem... a vantagem... a maior vantagem do Campus foi 533 

mesmo a parte do fórum. Era uma vantagem porque éramos todos em sintonia sobre 534 

os mesmos temas. Depois a professora facultou lá toda a informação, também... ou 535 

seja tínhamos lá tudo o que nós precisamos para a disciplina. Tínhamos informação, 536 

tínhamos inicialmente o fórum se quiséssemos ir buscar algumas ideias dos nossos 537 

colegas ou mesmo dar feedback aos nossos colegas. Acho que tinha lá tudo. Não sei 538 

se acrescentava mais alguma... não acrescentava nada no Campus. 539 

 540 

Investigadora: Acha que por exemplo o facto de a informação estar sempre 541 

disponível, é isso? É uma das maiores vantagens. 542 

 543 

Entrevistado: É uma das maiores vantagens. 544 

 545 

Investigadora: E o facto de permitir a discussão? 546 

 547 

Entrevistado: É a maior. Sim, sem dúvida. Foi a maior vantagem. 548 

 549 

Investigadora: Por exemplo, o facto de poder ser acessível de qualquer... em 550 

qualquer altura ou em qualquer zona, acha que isso poderá também ter influenciado a 551 

sua aprendizagem, ou não? 552 

 553 



Entrevistado: Sim... também. Também. É assim, a informação é disponível muito 554 

mais rapidamente, mas em qualquer local que nós estejamos podemos ir buscar 555 

informação e depois, também, podemos entrar em contacto com outros colegas 556 

nossos, é rápido. Como já referi não necessitamos de perder muito tempo para ir 557 

buscar informação. É rápido. Está lá tudo. 558 

 559 

Investigadora: Disse-me há pouco que se fosse noutra disciplina talvez as coisas... 560 

talvez não fosse tão motivante. Acha que o conteúdo, ou o tipo de disciplina poderá 561 

influenciar a motivação e a participação no Campus? 562 

 563 

Entrevistado: Claramente. Se se utilizar o Campus para facultar informação, os 564 

benefícios são iguais para todas as disciplinas. Se houver um fórum de discussão as 565 

coisas já se tornam mais complicadas, porque neste caso foi... por isso é que eu digo 566 

que foi perfeito, porque utilizou-se um tema que quando se falou inicialmente eu não 567 

tive interesse, mas pelo facto... era pouco interessante, mas como nós tínhamos que 568 

debater aquilo no fórum, tornou-se extremamente interessante. Se fosse um tema que 569 

nós abordamos cá na escola que seja interessante, se calhar não procuramos o fórum 570 

para debater e assim... ou seja, não passa do mesmo patamar, fica sempre no mesmo 571 

patamar. O assunto paradigmas e isso era pouco interessante. Depois tornou-se 572 

interessante porque no fórum nós fomos adquirindo essa... ou seja, foi subindo sempre 573 

patamares, sempre patamares e depois começamos a falar de coisas já... 574 

aprofundámos muito mais certos pontos e isso tornou-se engraçado. Noutras 575 

disciplinas se calhar as coisas não corriam tão bem. 576 

 577 

Investigadora: Está a falar do tipo de disciplinas teórico-práticas, é isso? 578 

 579 

Entrevistado: Exactamente, por exemplo. Há disciplinas que nunca poderíamos... 580 

com Terapia Manual e... Cardio ainda se calhar, ainda poderia, porque...nalgumas 581 



disciplinas, por exemplo, cardio, se houvesse... se nós pudéssemos debater assim 582 

algum artigo ou alguma técnica, se calhar também se tornava interessante. Agora 583 

assim isto que nós abordamos nas aulas acho que não. 584 

 585 

Investigadora: Sentiu alguma dificuldade na utilização do Campus ou não? 586 

 587 

Entrevistado: Não. Não. 588 

 589 

Investigadora: Na sua opinião existe alguma desvantagem em utilizar este tipo de 590 

ambiente de aprendizagem? 591 

 592 

Entrevistado: É assim, poderá haver uma grande desvantagem, mas também... pode 593 

ser uma vantagem ou uma desvantagem, porque como já tinha referido numa 594 

entrevista anterior, o Campus pelo facto... é uma vantagem ter sempre informação. 595 

Isso ai é uma coisa... é ponto assente. Agora o facto de termos alguma informação no 596 

fórum poderá ser vantajoso para algumas pessoas que às vezes inibem-se um pouco 597 

na... a debater cá na escola, pode ser uma vantagem e uma desvantagem, porque se 598 

calhar ainda inibe mais essas pessoas quando estão cá ou então pode ser que com o 599 

tempo, um dia consiga debater esse assunto sem necessitar de um computador. 600 

 601 

Investigadora: Portanto acha que pode ser um factor que possa diminuir ainda mais a 602 

participação a nível presencial, é isso? 603 

 604 

Entrevistado: Não sei se... ou poderá ser diminuir ou também aumentar! Mas não sei. 605 

 606 

Investigadora: Vou repetir esta questão. De todos estas que podiam utilizar no 607 

Campus virtual, qual ou quais foram as que utilizou mais frequentemente? 608 

 609 



Entrevistado:... Os documentos, que era para nós termos as informação da... a 610 

matéria dada nas aulas e o fórum. Essas duas. 611 

 612 

Investigadora: Dessas duas, qual delas contribuiu mais para a sua aprendizagem? 613 

 614 

Entrevistado: O fórum.  615 

 616 

Investigadora: Por tudo aquilo que já referiu? 617 

 618 

Entrevistado: Sim. 619 

 620 

Investigadora: Alguma situação ou opinião que queira deixar nesta última entrevista? 621 

 622 

Entrevistado: Eu queria era que já que se utilizou o fórum para a primeira, era bom 623 

que se utilizasse para a 2ª tarefa. Na minha opinião era muito divertido... eu acho 624 

que...é como eu digo, não só para mim, como para a maioria dos meus colegas. Acho 625 

que sim. 626 

 627 

Investigadora: Alguma dúvida 628 

 629 

Entrevistado: Não. 630 

 631 

Investigadora: Gostaria então de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e 632 

colaboração. Estas foram sem dúvida fundamentais para a realização desta 633 

investigação. E terminamos por aqui, já não há mais nenhuma entrevista e muito 634 

obrigado. 635 

 636 

Entrevistado: De nada. 637 



Entrevista 3 –Gonçalo 1 

  2 

Investigadora: Mais uma vez, obrigado por participar neste estudo, que como já referi 3 

anteriormente tem por objectivo analisar como se realizam as aprendizagens que são 4 

avaliadas com recurso a uma avaliação Formativa e no contexto de um Ambiente Virtual 5 

de Aprendizagem. 6 

Nesta entrevista pretende-se conhecer a sua opinião sobre o processo ensino-7 

aprendizagem-avaliação que foi desenvolvido no primeiro domínio da disciplina de 8 

Investigação I e sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem onde está inserido 9 

Reafirmo que os dados recolhidos serão tratados de forma a garantir a confidencialidade 10 

e o anonimato. 11 

Deseja mais algum esclarecimento acerca deste trabalho ou acerca da entrevista?  12 

 13 

Entrevistado: Não 14 

 15 

Investigadora: Há alguma ideia que não tenha ficado clara? Há alguma questão que 16 

queira colocar? 17 

  18 

Entrevistado: Não. Penso que não. 19 

 20 

Investigadora: Autoriza a gravação da entrevista de modo a facilitar a posterior 21 

transcrição para análise e a tomada de algumas notas? 22 

 23 

Entrevistado: Sim!  24 

 25 



Investigadora: Face aos conteúdos da disciplina e às competências e conhecimentos 26 

que se pretendia que adquirisse, o que pensa da estratégias que foram utilizadas pela 27 

docente? Estratégias de ensino.  28 

 29 

Entrevistado: Todas as estratégias... 30 

 31 

Investigadora: Quer nas aulas teóricas, nas práticas, quer no Campus Virtual, as 32 

tarefas... 33 

 34 

Entrevistado: Penso que as estratégias foram boas, as aulas também foram dinâmicas. 35 

A professora sempre tentou explicar tudo ao pormenor, de modo a que... pelo menos falo 36 

por mim, quando... se alguém tivesse alguma dúvida a professora explicava tudo outra 37 

vez, tentava que ninguém ficasse com dúvidas... a forma de avaliação... 38 

 39 

Investigadora: E as tarefas, não só as de avaliação, mas todas as tarefas que foram 40 

realizadas nas aulas e no Campus? 41 

 42 

Entrevistado: Nas aulas lembro-me de termos lido um artigo em inglês... penso que se 43 

tivéssemos feito isso mais uma ou duas vezes era melhor, para se calhar percebermos 44 

melhor aquilo que a professora queria que nós fizéssemos no trabalho, pronto... 45 

mais......porque repetindo o que uma colega disse que, se calhar para o trabalho se 46 

houvesse só artigos em inglês era melhor para nós, porque assim obrigava... porque a 47 

partir de agora e na maioria das cadeiras os artigos são todos em inglês e pronto, mas 48 

mesmo assim, o resto está tudo bem, o plano da professora, a maneira como explicou, 49 

preocupada sempre em tirar as dúvidas, que alguém não ficasse... como é que se diz... 50 



confuso. Se bem que, por vezes eu cheguei a ficar confuso, mas no fim, quando vi que 51 

estava confuso, a professora... 52 

  53 

Investigadora: Acha que as estratégias que foram utilizadas influenciaram a sua 54 

aprendizagem nesta disciplina ou não? 55 

 56 

Entrevistado:... Acho que não percebi a pergunta... 57 

 58 

Investigadora: Acha que se tivessem sido utilizadas outras estratégias, quer nas aulas, 59 

como no Campus Virtual, acha que isso teria influenciado a sua aprendizagem? 60 

 61 

Entrevistado: Acho que não. Se calhar, em vez de fazermos um... aliás... se calhar a 62 

minha aprendizagem podia ser reforçada se tivéssemos feito uma frequência de modo a 63 

testar mesmo aquilo que adquirimos nas aulas, mas pronto... 64 

 65 

Investigadora: Preferia ter feito uma frequência escrita, é isso? 66 

 67 

Entrevistado: Se calhar é a melhor forma de os professores e nós aperceberem-se que 68 

nós sabemos e que percebemos mesmo a matéria, está a perceber? 69 

 70 

Investigadora: Acha que isso poderia ser um ponto que poderia ser introduzido no 71 

futuro? 72 

 73 

Entrevistado: Sim, só que isso só o professor é que sabe se dá para fazer uma 74 

frequência ou não. 75 

 76 



Investigadora: Porque é que acha que essa é a melhor forma para avaliar os 77 

conhecimentos? 78 

 79 

Entrevistado: Porque é assim... nós fazemos um trabalho, ok, porque pesquisámos na 80 

Net e não sei quê e lemos artigos, mas quando nós temos uma frequência, nós temos 81 

que... estudamos e temos que perceber e assim interiorizamos mais a matéria, mais e 82 

melhor do que por exemplo quando fazemos um trabalho. 83 

 84 

Investigadora: Por exemplo, está a falar mais neste último trabalho ou nos dois? 85 

 86 

Entrevistado: No último. 87 

 88 

Investigadora: Sentiu isso também no 1º? 89 

 90 

Entrevistado: Não, no 1º não porque foi... como estávamos mesmo a começar a matéria, 91 

não senti o mesmo. Não sei se está a perceber? 92 

 93 

Investigadora: Mais ou menos! 94 

 95 

Entrevistado: Como é que eu hei-de explicar...... sabíamos o que tínhamos para fazer só 96 

que... não estávamos muito... falo por mim... não estávamos muito esclarecidos com 97 

respeito aos conceitos e não......... 98 

 99 

Investigadora: E portanto acha que ai não preferia fazer uma frequência? 100 

 101 

Entrevistado: Ai como? 102 



 103 

Investigadora: Disse-me que deveria ou poderia ter feito uma frequência escrita... 104 

 105 

Entrevistado: Sim, de modo a testar mesmo os nossos conhecimentos. 106 

 107 

Investigadora: E eu estava a perguntar-lhe se isso era mais relativamente aos 108 

conhecimentos e competências que tinha adquirido durante este último trabalho ou se 109 

relativamente aos dois. E disse-me mais relativamente ao segundo... 110 

 111 

Entrevistado: Sim porque o primeiro era uma introdução à... Penso eu que, o primeiro 112 

trabalho que nós fizemos era uma introdução para o trabalho final. Penso eu. 113 

 114 

Investigadora: Ok. O que é que pensa das tarefas de aprendizagem que lhe foram 115 

propostas? Aquelas que foram colocadas no Campus Virtual para irem preenchendo. O 116 

que pensa de todas essas tarefas? Foram fáceis? Foram positivas para a sua 117 

aprendizagem ou nem por isso? 118 

 119 

Entrevistado:...... Com respeito àquela intervenção que nós tínhamos que fazer... 120 

 121 

Investigadora: Não é o fórum. Relativamente aos documentos que foram colocados no 122 

Campus Virtual, na pasta Tarefas de aprendizagem, que era para vocês preencherem. 123 

Pensa que essas tarefas influenciaram de alguma forma a sua aprendizagem ou não? 124 

 125 

Entrevistado: Sim, uma vez que... prontos, como é que hei-de dizer... essas tarefas de 126 

certo modo ajudaram-nos na aprendizagem. Como tínhamos que preencher os 127 

formulários e isso tudo... de certo modo ajudou na aprendizagem. 128 



 129 

Investigadora: Como? 130 

 131 

Entrevistado: Como é que hei-de dizer......... transmitíamos para as fichas aquilo que 132 

tínhamos aprendido nas aulas. Ou seja, passar para o papel alguma, alguma... algum 133 

conhecimento que adquirimos nas aulas. 134 

 135 

Investigadora: E acha que isso ajudou-vos? 136 

 137 

Entrevistado: Eu penso que sim. 138 

 139 

Investigadora: Acha que essas tarefas se enquadravam ou que estavam bem adaptadas 140 

aos conhecimentos e competências que se pretendia que adquirisse na disciplina? 141 

 142 

Entrevistado: Sim. 143 

 144 

Investigadora: Acha que era claro o que era pretendido que vocês fizessem com elas? 145 

 146 

Entrevistado: Sinceramente, acho que... lembro-me agora, não sei se era na 1ª ou na 2ª 147 

ficha que tínhamos que preencher, havia lá uma ou duas perguntas que eu não percebi 148 

bem o que era para fazer, só que depois perguntei aos meus colegas e eles disseram-me 149 

o que era mais ou menos. 150 

 151 

Investigadora: Como é que percepciona a sua aprendizagem no primeiro domínio, nas 152 

abordagens? Se tivesse que de alguma forma dizer a alguém o que é que achava da sua 153 

aprendizagem neste domínio, como é que a caracterizaria? 154 



 155 

Entrevistado:... É como já tinha dito na entrevista anterior. Dizia que... como é que hei-de 156 

dizer... sei tudo... sei mas não sei bem......a minha preparação para, para... a cadeira, se 157 

calhar não foi a mais indicada. Não sei se me está a perceber? 158 

 159 

Investigadora: Gostava que me explicasse isso melhor! 160 

 161 

Entrevistado: Eu sei... como é que hei-de dizer...... 162 

 163 

Investigadora: Se tivesse a falar com um colega seu, o que lhe diria? 164 

 165 

Entrevistado: Sobre a minha aprendizagem? 166 

 167 

Investigadora: Sim! 168 

 169 

Entrevistado:... Que podia ter-me esforçado mais um pouco, que... deveria ter dado mais 170 

importância à cadeira, visto que ela é importante para os anos que se seguem do 171 

curso...... 172 

 173 

Investigadora: E relativamente àquilo que aprendeu? O que sente relativamente ao que 174 

aprendeu? 175 

 176 

Entrevistado: Aquilo que eu aprendi é um... é uma mais valia para mim, porque vai 177 

ajudar-me em outras cadeiras, vai ajudar-me a fazer a monografia, se não me engano, 178 

espero que sim! E também diria que, como já tinha dito, se me tivesse preparado mais um 179 

pouco, era bom. 180 



 181 

Investigadora: Acha que aprendeu de uma forma mais superficial ou de uma forma 182 

profunda? Ou seja, conseguiu reter tudo ou a maioria dos conhecimento e competências 183 

que se pretendia que desenvolvesse ou desenvolveu para a altura da avaliação e daqui a 184 

uns tempos possivelmente já não se irá lembrar daquilo que foi abordado? 185 

 186 

Entrevistado: Estou no meio! Sim, mais ou menos. Mas se calhar daqui a uns tempos já 187 

não me lembro! Mas a minha aprendizagem foi entre o superficial e profundo. 188 

 189 

Investigadora: Porque é que diz que foi entre o superficial e o profundo? 190 

 191 

Entrevistado: Porque como já disse não dediquei o tempo que era necessário para...... 192 

 193 

Investigadora: Acha que há coisas que ficaram pouco estruturadas na sua cabeça e 194 

coisas que ficaram interiorizadas no que diz respeito aos paradigmas? 195 

 196 

Entrevistado: Fiquei mais ou menos... orientado por assim dizer ! 197 

 198 

Investigadora: O que é que se lembra desse domínio? 199 

 200 

Entrevistado: Do que é que me lembro......... o paradigma era o... se não me engano, os 201 

paradigmas eram o qualitativo e o quantitativo, depois era... já não sei que nome é que se 202 

dá à fenomenologia e ao positivismo... 203 

 204 

Investigadora: Abordagens. 205 

 206 



Entrevistado: Abordagens, pronto. Foi mais por ai... 207 

 208 

Investigadora: Em que situações acha que poderá utilizar o que aprendeu? 209 

 210 

Entrevistado: Situações? 211 

 212 

Investigadora: Sim. 213 

 214 

Entrevistado: Então, por exemplo em disciplinas de investigação... na monografia... 215 

teses...... e noutras coisas... imagine que... queira investigar alguma coisa, como é que 216 

hei-de dizer isto... o exemplo que a professora pôs na aula, " imagine que você, como 217 

fisioterapeuta quer investigar a dor lombar em x doentes para melhorar a prática... 218 

 219 

Investigadora: Ou seja, para realizar projectos de investigação? 220 

 221 

Entrevistado: Sim. 222 

 223 

Investigadora: Na sua opinião quais foram os factores nesta disciplina que contribuíram 224 

mais para a sua aprendizagem? 225 

 226 

Entrevistado:...... Os factores... 227 

 228 

Investigadora: Sim, os factores que contribuíram mais para a sua aprendizagem? O que 229 

é que acha que facilitou mais a sua aprendizagem nesta disciplina? 230 

 231 

Entrevistado:...... Ler os artigos. Não é bem.... 232 



 233 

Investigadora: Se tivesse que dizer a alguém "Eu aprendi porque..." 234 

 235 

Entrevistado: Aprendi porque é... para já porque para além de ser uma cadeira, vou 236 

precisar dela, pronto! Para fazer a monografia, para fazer projectos de investigação. 237 

 238 

Investigadora: Esta disciplina para si foi igual a qualquer uma? 239 

 240 

Entrevistado: Não, não, totalmente diferente, totalmente diferente! 241 

 242 

Investigadora: Então o que acha que facilitou a sua aprendizagem, sendo uma cadeira 243 

diferente das outras? 244 

 245 

Entrevistado:...... 246 

 247 

Investigadora: Ou acha que não aprendeu? 248 

 249 

Entrevistado: Não, claro que sim, então! 250 

 251 

Investigadora: Pode acontecer... 252 

 253 

Entrevistado: Não! Aprendi, fogo também não é... a minha aprendizagem...... 254 

 255 

Investigadora: Em que é que ela foi diferente, se calhar é mais fácil assim! 256 

 257 

Entrevistado:...... Não tou a ver mesmo! 258 



 259 

Investigadora: Ok. Esqueça o que facilitou. Em que é que esta cadeira foi diferente para 260 

si? 261 

 262 

Entrevistado: Para mim foi diferente porque era toda teórica! Toda, toda, toda. 263 

 264 

Investigadora: Só por isso? Só pelo tipo de conteúdos? O resto foi igual? 265 

 266 

Entrevistado: Sim e porque não teve uma avaliação escrita é claro!  267 

 268 

Investigadora: E acha que alguma dessas diferenças... ou seja, o facto de ter sido toda 269 

teórica, para si foi mais motivante ou mais desmotivante? Ou era igual? 270 

 271 

Entrevistado: Sim, não era por não ter a parte prática que a cadeira não interessa, ou o 272 

conteúdo não interessa. 273 

 274 

Investigadora: Acha que houve algum factor que o tivesse marcado nesta cadeira e que 275 

ache que influenciou a sua aprendizagem? 276 

 277 

Entrevistado: Não. 278 

 279 

Investigadora: Não considera que tenha havido alguma coisa que tenha influenciado a 280 

sua aprendizagem? 281 

 282 

Entrevistado: Não. 283 

 284 



Investigadora: Ou seja, a sua aprendizagem teve mais a ver com o seu esforço pessoal? 285 

 286 

Entrevistado: Sim. 287 

 288 

Investigadora: E houve algum factor que tivesse dificultado a sua aprendizagem? 289 

 290 

Entrevistado:... No início, não perceber o que era o paradigma quantitativo e qualitativo. 291 

Não era saber o que era, Não saber diferenciar. 292 

 293 

Investigadora: Portanto, mais uma vez tem a ver com os conteúdos? 294 

 295 

Entrevistado: Sim. 296 

 297 

Investigadora: Portanto, nada ao nível das aulas, nem ao nível do Campus? 298 

 299 

Entrevistado: Não, não, não. Nas aulas... tudo bem, no Campus também estava tudo 300 

fácil... como é que hei-de dizer... estava tudo muito acessível o Campus. 301 

 302 

Investigadora: Qual é a sua opinião relativamente à metodologia de avaliação que foi 303 

utilizada? Por exemplo, já me disse que preferia que tivesse havido uma frequência 304 

escrita... 305 

 306 

Entrevistado: Eu não disse que preferia, disse que se calhar não era má ideia. 307 

 308 

Investigadora: Sim, disse também que gostava que tivesse sido utilizada, não ao invés. 309 

 310 



Entrevistado: Se calhar a matéria ficava mais assente. 311 

 312 

Investigadora: Relativamente às tarefas que foram propostas, o que acha? O trabalho 313 

individual e o trabalho de grupo? 314 

 315 

Entrevistado: O que é que eu acho? 316 

 317 

Investigadora: O facto de não ter sido só um momento de avaliação, como costumam 318 

ter, o facto de ter sido dois? 319 

 320 

Entrevistado: A primeira metodologia que foi o trabalho individual, eu acho que... penso 321 

que foi feita de modo a... à professora perceber se nós realmente tínhamos... 322 

percebido...... o trabalho individual acho que foi mais direccionado à professora perceber 323 

se nós... sabemos realmente o que era para fazer, se sabíamos diferenciar os 324 

paradigmas, as metodologias, acho que foi mais por ai. Acho... é o que eu penso. No 325 

trabalho de grupo...... foi mais na parte da fase conceptual, se não me engano, que era 326 

para ver se nós também... 327 

 328 

Investigadora: E acha que foram tarefas adequadas para avaliar aquilo que se pretendia 329 

avaliar? 330 

 331 

Entrevistado: Sim, penso que sim. 332 

 333 

Investigadora: E relativamente ao facto de terem dois momentos de avaliação e não um 334 

só? Considera que foi positivo? 335 

 336 



Entrevistado: Foi, permite ao aluno... como é que eu hei-de dizer...... dá... dá mais 337 

oportunidades ao aluno para... como é que eu hei-de dizer...... pronto, dá mais hipóteses 338 

ao aluno de não estar a... como é que eu hei-de dizer isto......... 339 

 340 

Investigadora: Para aprender, para ter uma melhor nota.... 341 

 342 

Entrevistado: Para ambas as coisas. Para aprender e também para ter uma melhor nota. 343 

 344 

Investigadora: Acha que o facto de haver dois momentos de avaliação pode melhorar a 345 

sua aprendizagem? 346 

 347 

Entrevistado: Sim, também. E também, como a professora já disse... para aprender mais 348 

e para, se calhar para obter mais nota. 349 

 350 

Investigadora: E relativamente à forma como foi realizada a avaliação? Ou seja, o facto 351 

de vocês terem uma 1ª entrega, desse trabalho ser revisto... 352 

 353 

Entrevistado: Ah sim, isso foi óptimo! 354 

 355 

Investigadora: E depois poderem entregar e ainda receberem feedback da professora? 356 

Que opinião tem relativamente a isso? 357 

 358 

Entrevistado: Sim, essa... isso foi... isso foi bom porque tivemos oportunidade de vermos 359 

os erros que cometemos e depois tivemos oportunidade de emendarmos os erros e 360 

depois de emendarmos os erros a professora forneceu um feedback e eu acho que isso é 361 

óptimo, porque assim nós ficámos a saber o bom e o mau que fizemos no trabalho e 362 



como já disse na entrevista anterior, se isso acontecesse em todas as cadeiras era 363 

óptimo. Porque normalmente, os meus colegas e eu, quando entregamos um trabalho, 364 

sabemos a nota, mas não sabemos o que é que tivemos de bom ou mau. 365 

 366 

Investigadora: Acha que as tarefas de avaliação foram descritas de forma clara? Ou 367 

seja, percebeu facilmente e objectivamente aquilo que se pretendia avaliar nos trabalhos? 368 

 369 

Entrevistado: Sim. Se bem que alguns... na grelha de avaliação do 1º trabalho haviam 370 

duas coisas que eu li, mas considerei que não... 371 

 372 

Investigadora: Não estavam claros, é isso? 373 

 374 

Entrevistado: Não, não, não. Até estavam claros, por exemplo... lá na grelha do 1º 375 

trabalho dizia que tínhamos que fazer uma introdução a dizer o que é que o inicio e o fim. 376 

Eu achei que aquilo não... não devia pôr e não pus, pronto. 377 

 378 

Investigadora: Mas percebeu? 379 

 380 

Entrevistado: Percebi isso tudo, mas pronto como eu já disse havia um item na grelha 381 

que pensei não devia fazer e não fiz. Não sei... não encaixava aquela introdução, não 382 

sei... "ah vou começar por fazer isto depois isto", como não encaixou em mim, não fiz, 383 

pronto. 384 

 385 

Investigadora: Acha que a forma como foi realizada a avaliação, com todos estes pontos 386 

que focamos, o ajudou a aprender? O facto de terem sido dois momentos, o facto de 387 

terem sido dados dois feedbacks, portanto, com a possibilidade de melhoria? 388 



 389 

Entrevistado: Ajudou-nos a perceber aquilo que a professora nos pedia com a realização 390 

do trabalho... mas........ 391 

 392 

Investigadora: E o feedback foi importante para a vossa aprendizagem? 393 

 394 

Entrevistado: Foi, foi.... se influenciou a aprendizagem... não sei, mas... 395 

 396 

Investigadora: Foi importante em que medida então? 397 

 398 

Entrevistado: Porque a partir do feedback ficámos a saber o bom e o mau que fizemos e 399 

que no mesmo trabalho e num futuro trabalho já sabemos... já ficámos a saber aquilo. 400 

 401 

Investigadora: E acha que aprendeu com o feedback que foi dado? 402 

 403 

Entrevistado: Num certo modo sim. 404 

 405 

Investigadora: Se não tivesse sido dado o feedback, acha que a sua aprendizagem tinha 406 

sido diferente? Ou o feedback foi de encontra aquilo que já sabia? 407 

 408 

Entrevistado: Não, não, por acaso foi... sim, houve uma aprendizagem, porque... como 409 

hei-de dizer... ajudou-me a perceber melhor, tanto o conteúdo, como a maneira de 410 

estruturar um trabalho, etc. 411 

 412 

Investigadora: E isso mais relativamente ao feedback que foi dado pelos seus colegas 413 

ou mais relativamente ao feedback que foi dado por mim depois da entrega final? 414 



 415 

Entrevistado: Dei mais importância ao feedback da professora. Porque enfim, pensei 416 

que... não é por discriminação, mas pensei que um colega meu, que foi quem me corrigiu 417 

as coisas, também não me guiei... um exemplo, o feedback do meu colega. Ok eu li e fiz 418 

algumas alterações com base no feedback. Mas houve alterações que ela me pedia, 419 

aconselhava a fazer e eu não fiz... considerei que não era... 420 

 421 

Investigadora: Mas acha que aprendeu mais com essas ou com depois o feedback que 422 

eu dei? 423 

 424 

Entrevistado: Com o da professora, com o feedback da professora. 425 

 426 

Investigadora: Apesar de, por exemplo no primeiro caso não ser tão "claro" como o que 427 

recebeu do seu colega? 428 

 429 

Entrevistado: Sim a professora fez um feedback mais global, o da minha colega foi mais 430 

específico. Os dois ajudaram, só que... de forma diferente. Pronto, a professora é 431 

professora e colega é colega. É por ai. 432 

 433 

Investigadora: O facto de ter dado feedback também aos seus colegas, acha que 434 

também o ajudou a aprender ou não? O facto de ter dado feedback e não só receber 435 

influenciou a sua aprendizagem ou não? 436 

 437 

Entrevistado:...... Penso que... não. 438 

 439 

Investigadora: Não. Encarou mais como uma tarefa e não como... 440 



 441 

Entrevistado: Por um lado, comprometi-me a dizer ao meu colega aquilo que eu 442 

considerasse... 443 

 444 

Investigadora: E utilizou isso para o seu trabalho? Ou seja, aquilo que... alguns erros que 445 

verificou no trabalho dos colegas... 446 

 447 

Entrevistado: Sim, já tinha visto no meu trabalho. Por exemplo, as pontuações. O 448 

trabalho que eu corrigi vi que faltava imensas pontuações e eu disse "deve reler o texto e 449 

colocar as pontuações" não me lembro bem como é que eu disse. 450 

 451 

Investigadora: Mas não o ajudou a avaliar o seu próprio trabalho?  452 

 453 

Entrevistado: Acho que não. Penso que não. 454 

 455 

Investigadora: Acha que o feedback foi dado suficientemente rápido? Quer o meu, quer 456 

o dos colegas. 457 

 458 

Entrevistado: No primeiro trabalho, daquilo que me lembro, demorou um pouco, mas 459 

depois o da professora, mal me lembro, salvo erro foi rápido. Foi a tempo. 460 

 461 

Investigadora: E no segundo? 462 

 463 

Entrevistado: Sim, também foi rápido. Deu tempo para fazermos o trabalho à vontade, 464 

por assim dizer. Ou seja, a professora entregou o feedback e desde esse dia até ao dia 465 

de entrega... 466 



 467 

Investigadora: Eu não, eu só dei feedback a seguir. Os colegas é que deram antes da 468 

entrega. 469 

 470 

Entrevistado: Foram os colegas, sim! Desculpe, no dia em que entregaram o feedback, 471 

deu tempo para reformular o trabalho. 472 

 473 

Investigadora: Até ao momento, qual é a sua opinião sobre o Campus Virtual? 474 

 475 

Entrevistado: Muito bom. Foi uma ideia óptima. 476 

 477 

Investigadora: E utilizou muito? 478 

 479 

Entrevistado: Utilizei. Fui lá muitas vezes. Fui lá para buscar material de apoio, buscar as 480 

aulas, para ver se tinha recebido feedback ou se a professora tinha posto algum aviso... 481 

mesmo muito. Por vezes entrei para ver se encontrava pessoal para falar, inclusive uma 482 

vez falámos... entrava para ver se havia alguma novidade, seja aviso, ou aulas ou 483 

qualquer uma que fosse... foi uma boa ideia, sinceramente! 484 

 485 

Investigadora: Teve algum problema no acesso ao site ou à documentação? 486 

 487 

Entrevistado: Só no início, no início mesmo, que é normal não é? Eu não sabia como... 488 

onde é que estavam as coisas, depois à medida que fui explorando, foi fácil. 489 

 490 

Investigadora: Nunca teve problemas de acesso, ou seja de ligação, ou dificuldade em 491 

abrir documentos? 492 



 493 

Entrevistado: Não. Só uma vez que tentei entrar e não consegui. Não sei se a professora 494 

se lembra que eu vim cá... 495 

 496 

Investigadora: Sim, isso foi no registo! 497 

 498 

Entrevistado: Exacto. 499 

 500 

Investigadora: Acha que o Campus Virtual estava graficamente apelativo ou podia ser 501 

mais explorado a nível gráfico? 502 

 503 

Entrevistado: Eu penso que tinha tudo aquilo que era preciso. Não era um... não era um 504 

site carregado. Carregado... quando digo carregado, não tem aquelas cores... pronto 505 

fortes. Os ícones, isso estava tudo muito... estava tudo... como é que eu hei-de dar um 506 

exemplo... na parte que era para falar, no chat, estava lá os bonequinhos, dava logo para 507 

perceber. No fórum... estava lá tudo muito... os ícones para aquilo a que correspondiam 508 

estivam bem desenhados. Estavam bem adequados à função. 509 

 510 

Investigadora: Foi fácil para si identificar cada uma das ferramentas, cada um dos itens, 511 

ou seja, conseguia identificar facilmente a que bonequinho... 512 

 513 

Entrevistado: Sim, sim. O fórum lembro-me que tinha os interrogativos. 514 

 515 

Investigadora: E fazer a navegação do site? Perdia-se muitas vezes? Sabia 516 

exactamente... 517 

 518 



Entrevistado: Por vezes saia da... da página...porque... como é que hei-de dizer... abria 519 

um... ficheiro, fechava e depois fechava a página toda e depois tinha que fazer o processo 520 

todo. Mas não, a navegação foi tudo bem. 521 

 522 

Investigadora: Acha que a documentação foi disponibilizada no melhor formato?  523 

 524 

Entrevistado: Sim, dava para imprimir bem, dava para saber. Tudo bem. 525 

 526 

Investigadora: Só mais uma coisa relativamente ao feedback que lhe foi dado... 527 

 528 

Entrevistado: No primeiro ou no segundo? 529 

 530 

Investigadora: Nos dois. Se sugeria formas de melhorar o seu trabalho? Ou seja, se 531 

além de lhe apontarem posáveis erros que tivesse, se lhe davam ou possibilitavam formas 532 

de melhorar? Se lhe davam algumas indicações como podia melhorar? 533 

 534 

Entrevistado: Sim. Só que como já disse, algumas deixei de lado, porque considerei que 535 

não... que não.... 536 

 537 

Investigadora: E o da professora? 538 

 539 

Entrevistado: O da professora...... o feedback da professora, se bem que foi... este é o 540 

feedback do meu colega, este é o da professora. Algumas coisas que estavam no 541 

feedback do meu colega também estavam no da professora. Percebeu? 542 

 543 

Investigadora: Então apontavam formas de melhorar? 544 



 545 

Entrevistado: Sim, apontavam. 546 

 547 

Investigadora: Retomando novamente ao Campus, e desculpe este saltinho! Acha que a 548 

sua aprendizagem foi de alguma forma influenciada pela existência do Campus, para 549 

melhor ou para pior? 550 

 551 

Entrevistado:... Para melhor, porque facilitava muita coisa. 552 

 553 

Investigadora: O quê por exemplo? 554 

 555 

Entrevistado:... Por exemplo... a entrega dos trabalhos on-line, tínhamos um... um como 556 

é que hei-de dizer... tínhamos um local específico para irmos buscar material de apoio ou 557 

para sabermos alguma coisa referente à cadeira, tínhamos lá o site, o Campus, aliás.... 558 

mais... podíamos trocar as ideias...mais, podíamos entregar os trabalhos, que eu acho 559 

que já disse, coisa que eu acho...... óptimo, porque para já temos mais tempo de entrega, 560 

isto é horas e depois porque... poupa-nos tempo também, porque por vezes... um 561 

exemplo... quando digo poupamos tempo é... por vezes temos de vir à escola só entregar 562 

o trabalho, por vezes ocorrem problemas durante a impressão e pronto. Então se nós 563 

mandamos aquilo pelo Campus Virtual, aquilo, o trabalho, pronto entregávamos e 564 

ficávamos descansados, pronto, já está entregue. Facilitava muita coisa o Campus. 565 

 566 

Investigadora: Acha que é um ambiente motivador para aprender? 567 

 568 

Entrevistado:....... De que ponto de vista? 569 

 570 



Investigadora: Do seu! 571 

 572 

Entrevistado:...... 573 

 574 

Investigadora: Disse que lhe facilitou muito a vida. E Acha que facilitou a sua 575 

aprendizagem? 576 

 577 

Entrevistado: Por exemplo no fórum, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Também 578 

ajudou-me a esclarecer algumas coisas. 579 

 580 

Investigadora: E acha que era um ambiente motivador para aprender? Sentiu-se 581 

motivado a ir ao fórum ou ao Campus virtual para aprender? 582 

 583 

Entrevistado: Sim, por acaso sim. Poder ler o que os meus colegas tinham escrito sobre 584 

os paradigmas e sobre as metodologias... 585 

 586 

Investigadora: Ou ia lá porque tinha que ir? 587 

 588 

Entrevistado: Não, não, não! Não professora, porque fartei-me de ir lá ao Campus e não 589 

fui por obrigação, porque fui muitas (realça muitas) vezes! Não sei se a professora 590 

consegue ver quantas vezes cada aluno visitou, mas como eu disse, fui muitas vezes ao 591 

Campus para buscar material, ou para falar com os meus colegas, para ver se havia 592 

alguma novidade. Também fui para o planeamento das aulas, fui lá várias vezes...  593 

 594 

Investigadora: Sentia-se motivado então, é isso? 595 

 596 



Entrevistado: Sim, sentia-me sim! Acredite que sim! 597 

 598 

Investigadora: Na sua opinião, qual é a maior vantagem deste ambiente? 599 

 600 

Entrevistado:...... Maior vantagem... em termos da... facilidade de entregarmos os 601 

trabalhos pela Net, temos até à meia-noite para entregarmos, não é... mais... não 602 

precisarmos de vir ou ligarmos para a escola para saber se... por exemplo, se a 603 

professora... amanhã temos aula com a professora e a professora hoje está doente, nós 604 

não precisamos de vir à escola amanhã para sabermos que já não há aula. A professora 605 

põe lá um aviso e já está! Isso é óptimo, porque assim já não temos que vir para aqui, 606 

porque é tempo perdido. Acho que o mais importante do Campus é podermos trocar 607 

opiniões, no fórum por exemplo e a entrega dos trabalhos. E o material também que 608 

fornecido. Se bem que o material também é fornecido no site da escola, não é! 609 

 610 

Investigadora: Sentiu alguma vez alguma dificuldade na utilização do Campus? Sem ser 611 

a 1ª vez do registo. 612 

 613 

Entrevistado: Não. Bom sim, uma vez que tínhamos que enviar o 1º trabalho. Esqueci-614 

me dessa, por acaso. Não sabia como é que havia de enviar e não sei quê, mas depois 615 

perguntei a um colega e depois consegui. 616 

 617 

Investigadora: E acha que esse problema interferiu na sua utilização do Campus? Ou 618 

seja, esse problema fez com que utilizasse menos o Campus? 619 

 620 

Entrevistado: Não. 621 

 622 



Investigadora: Nem interferiu na sua aprendizagem? 623 

 624 

Entrevistado: Sim. Sim, porque como não sabia, fiquei a saber! 625 

 626 

Investigadora: Ou seja no sentido positivo? 627 

 628 

Entrevistado: Exacto, no sentido positivo foi bom. Não sabia, fiquei a saber. 629 

 630 

Investigadora: Na sua opinião existem desvantagens em utilizar este ambiente? 631 

 632 

Entrevistado: Não. O ambiente do Campus Virtual? Não! 633 

 634 

Investigadora: De todas as ferramentas que pode utilizar, qual ou quais é que utilizou 635 

mais frequentemente? 636 

 637 

Entrevistado: Foi... documentos, se não me engano, o fórum... e... o chat. O dropbox 638 

também. 639 

 640 

Investigadora: E qual ou quais contribuíram mais para a sua aprendizagem? 641 

 642 

Entrevistado: O fórum, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Havia muitas ideias. 643 

Sim, foi o fórum. 644 

 645 

Investigadora: Alguma situação ou opinião que queira deixar nesta última entrevista? 646 

 647 



Entrevistado:... Já disse... se todas... se todos os professores de todas as disciplinas 648 

dessem feedback nos trabalhos, era óptimo. A ideia do Campus Virtual foi bom, por todas 649 

aquelas razões que eu já disse... com respeito à frequência, na minha opinião, penso que 650 

se calhar ajudava a nós fixarmos mais e a aprendermos mais a... o conteúdo e assim a 651 

professora também ficava a saber mais aquilo que nós aprendemos...acho que mais 652 

nada. 653 

 654 

Investigadora: Ok. Para concluir, gostaria de mais uma vez agradecer a sua 655 

disponibilidade e colaboração. Estas foram sem dúvida fundamentais para a realização 656 

desta investigação. Obrigado. 657 

 658 

Entrevistado: De nada, professora. 659 
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