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(In)sucesso escolar em física versus (in)sucesso escolar em matemática num curso de 

formação de professores, em Angola: um estudo com alunos e professores 

 

RESUMO 

Em alguns países, o insucesso escolar em matemática é preocupante e mais elevado do que em 

física. Sabe-se que, em Angola, na formação de professores de matemática e de física, tem havido 

insucesso escolar, apesar de não se encontrar estudos que relatem o (in)sucesso escolar no caso 

específico das disciplinas de matemática e de física. Contudo, o nosso conhecimento da realidade da 

formação inicial de professores de matemática e de física indica que esse insucesso não tem um padrão 

claro (sendo ora mais forte em matemática e ora mais forte em física), o que faz com que difira da 

tendência que se verifica em outros países (que aponta para maior insucesso em matemática). Assim, 

esta investigação visa compreender o sucesso e o insucesso escolar, em matemática e em física, dos 

alunos (futuros professores) de um curso de formação de professores de matemática e de física, do 1º 

ciclo do ensino secundário, de uma escola Angolana de formação de professores.  

Realizou-se uma investigação que envolveu dois estudos diferentes, mas complementares. O 

estudo 1 permitiu averiguar as razões que, na perspetiva dos alunos (futuros professores), os levam a 

ter (in)sucesso em matemática e em física. Para tal, foi aplicado um questionário a 75 alunos dos três 

últimos anos de um curso médio de formação de professores de matemática e física o qual permitiu 

recolher dados sobre as perspetivas dos alunos acerca do nível e das causas do (in)sucesso nessas duas 

áreas disciplinares, dos conceitos de (in)sucesso e das medidas a adotar para colmatar o insucesso. O 

estudo 2 permitiu averiguar as razões que, na perspetiva dos professores, levam os alunos do respetivo 

curso a ter (in)sucesso nas áreas referidas. Foram entrevistados quatro professores de matemática e 

quatro professores de física do referido curso, sobre os aspetos abordados com os alunos.  

Os resultados mostram que as perceções dos alunos sobre o sucesso dependem da classe em 

que os alunos se encontram, sendo favorável à matemática, na 11ª classe, e à física, na 13ª classe; os 

professores têm ideias pouco claras sobre a existência de (in)sucesso escolar em qualquer das 

disciplinas. Apesar de os professores e futuros professores evidenciarem um domínio limitado dos 

conceitos de (in)sucesso e considerarem que existe pouco insucesso escolar nas disciplinas em questão, 

no seu curso, eles conseguem identificar causas relevantes de (in)sucesso escolar e qualquer um dos 

grupos se considera parte responsável por esse (in)sucesso. Assim, parece necessário aprofundar a 

compreensão do sucesso e do insucesso escolar, a fim de tomar medidas capazes de erradicar o 

insucesso. 

Palavras chave: Angola, formação inicial de professores, (in)sucesso escolar em física, (in)sucesso 

escolar em matemática, relação entre matemática e física  
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(Non-)success in physics versus (non-)success in mathematics in a teacher education 

programme in Angola: a study with students and teachers 

 

ABSTRACT 

Some countries have been having high levels of non-success in mathematics that cause concern 

and that are higher than the levels of non-success in physics. In Angola, there have been considerable 

rates of failure in mathematics and in physics teacher education even though, as far as it is known, there 

are no research studies dealing with (non-)success in mathematics and physics subjects. Besides, our 

knowledge of the local reality indicates that non-success has not a clear pattern (being sometimes 

stronger in mathematics and other times stronger in physics), which makes it different form other 

countries (where failure tends to be higher in mathematics). This research aims at understanding success 

and non-success in mathematics and in physics subjects, within an undergraduate teacher education 

programme aiming at training mathematics and physics teachers for junior high school, in Angola. 

 Two complementary studies were carried out in order to attain the research objective. Study 1 

concentrated on finding out the reasons that, according to students, lead them to have (non-)success in 

mathematics and in physics subjects. Data were collected by means of a questionnaire from 75 students 

(prospective teachers) attending the three final years of a four years long teacher education programme. 

The questionnaire focused on students’ perspectives on the levels and the causes of (non-)success in the 

two aforementioned science areas, the meaning of the (non-)success concepts and the measures that 

should be put into practice to overcome the levels of non-success in the subjects that are at stake. Study 

2 was targeted to finding out teachers’ perspectives on the reasons that lead students to (non-)success 

in the mathematics and physics subjects. Eight mathematics and physics teachers were interviewed on 

the same issues tackled in the questionnaire that was applied to the students. 

Results indicate that students’ perceptions of success depend on their own grade level, being 

favourable to mathematics in the case of 11th graders and favourable to physics in the case of 13th graders. 

Teachers showed unclear ideas about the existence of (non-)success in whatever the discipline. Even 

though teachers and prospective teachers showed a limited understanding of the (non-)success concepts, 

and believed that there is reduced failure in both subjects within the programme under question, they 

were able to identify relevant causes of (non-)success, and both groups feel that they themselves are 

responsible for (non-)success in the two subjects. Hence, it seems necessary to deepen the understanding 

of success and non-success, so that measures able to overcome non-success can be designed and put 

into practice. 

Keywords: Angola, initial teacher education, (non-)success in physics, (non-)success in mathematics, 

relationship between mathematics and physics  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1.1. Introdução 

Este primeiro capítulo tem como principal objetivo contextualizar e apresentar a investigação 

realizada. Assim, o capítulo inicia-se com uma breve contextualização do problema em estudo nesta 

investigação (1.2). De seguida, apresentam-se os objetivos da investigação (1.3), a importância (1.4) e 

as suas principais limitações (1.5) da investigação e, finalmente, a estrutura geral da dissertação. 

 

1.2. Contextualização da investigação 

Esta secção, que visa contextualizar a investigação realizada, organiza-se em quatro partes. 

Assim, depois de uma abordagem da importância e das finalidades da educação em ciências (1.2.1), 

descreve-se a formação inicial de professores de ciências em Angola (1.2.2) e, de seguida, discute-se a 

relação entre as ciências e a matemática (1.2.3) e faz-se uma breve referência ao desempenho dos 

alunos nessas duas disciplinas (1.2.4). 

1.2.1. Educação em ciências: importância e finalidades 

Nos últimos tempos, a educação em ciências tem sido objeto de muitos debates internacionais 

e os currículos de ciências têm vindo a sofrer modificações significativas devido à crescente importância 

que tem sido atribuída à formação de cidadãos cientificamente cultos (Santos et al, 2011; Vasconcelos, 

2017). 

Para alguns autores (Cachapuz et al, 2004; Camargo et al, 2015; Furman, 2009; Marinho & 

Costa, 2015; Santos et al, 2011), falar sobre as finalidades da educação em ciências não é mais do que 

questionar e responder a perguntas como ‘porquê?’, ‘para quem?’, ‘que importância e finalidades têm?’ 

a educação para a cidadania. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2015) 

considera a educação para a cidadania como uma ação que deve ser global, ou seja, destinada a todos 

os alunos, de todas as idades, de modo a incutir-lhes valores, conhecimentos e habilidades que os tornem 

cidadãos globais responsáveis. 

A educação para a cidadania (Martins & Magarro, 2010) engloba, entre outros, questões 

relativas: ao estado e à nacionalidade; às relações do ser humano com a natureza e a organização 

socioeconómica da sociedade em que se insere; à estrutura e ao papel da família; aos aspetos 
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relacionados com a saúde e a segurança; aos assuntos de raça, etnia e cultura; à civilidade e à 

convivência social; e ao modo de utilização das tecnologias da informação e comunicação. Neste 

contexto, Reis (2006) e Camargo et al (2015) consideram a educação para a cidadania como a âncora 

que sustenta comportamentos e atitudes, individuais e sociais, relacionados com fenómenos naturais, 

saúde, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Pela natureza das questões que envolve, a educação 

para a cidadania exige uma formação científica dos cidadãos, com o intuito de dotá-los de competências 

que lhes permitam contribuir para o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável (Leite, 2013). 

A ideia de educação em ciências para a cidadania está de acordo com o quarto objetivo da 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015), 

relativo à educação de qualidade e à cidadania global. Afirma este objetivo que é preciso: 

“Garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma 
cultura de paz e da não-violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição 

da cultura para o desenvolvimento sustentável.” (ONU, 2015, p.9). 

Para atingir este objetivo é necessário colocar as ciências ao serviço de uma educação de 

cidadãos autónomos e conscientes, que os prepare para a vida em democracia (Martins & Magarro, 

2010). Na mesma linha, Reis (2006) entende que educar em ciências é promover a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades e atitudes indispensáveis à vida quotidiana dos 

cidadãos.  

Há mais de uma década, Cachapuz et al (2004) consideravam necessário que a educação em 

ciências assumisse como seu objetivo prioritário a promoção de uma cultura científica de cidadãos do 

mundo, ou seja de cidadãos que entendem que as suas ações locais têm consequências globais. A 

escola deveria, por isso, formar cidadãos informados, críticos e capazes de participar 

fundamentadamente em debates científicos e de estar atentos às causas da produção do conhecimento 

científico, bem como às consequências da sua aplicação no quotidiano (Vieira, 2007). Contudo, Reis 

(2006) defende que a escola deve, também, facultar aos indivíduos uma formação que atenda às 

exigências de um mercado de trabalho onde as ciências e a tecnologia assumem uma importância 

crescente. As ideias anteriormente referidas são consistentes com a defesa da educação em ciências 

para a denominada “literacia científica” que é um dos maiores domínios de avaliação do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), da OCDE. O PISA define a literacia científica como a 

capacidade dos indivíduos para se envolverem em questões e ideias relativas às ciências, como cidadãos 

reflexivos, informados, cultos e críticos do conhecimento científico (OCDE, 2015a; OCDE, 2015b). 
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A educação em ciências para a literacia científica requer que o ensino das ciências contemple 

três dimensões que, para Hodson (1994), são necessárias para uma educação em ciências equilibrada 

e devem desenvolver-se em simultâneo: aprender ciências (adquirir conhecimentos concetuais); 

aprender acerca das ciências (desenvolver uma compreensão sobre a natureza das ciências, os métodos 

científicos e a interligação Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); aprender a fazer ciências 

(aprender a investigar e a resolver problemas). De acordo com a OCDE (2015a; 2015b), estas dimensões 

ajudam a desenvolver três competências que a literacia científica preconiza atingir, e que são relevantes 

para a educação cientifica dos cidadãos, a saber: 

  explicar os fenómenos de maneira científica e entender suas implicações para a sociedade; 

  avaliar e projetar pesquisas científicas de modo a entender a abordagem científica usada para 
identificar as questões que a ciência pode responder, determinar se os procedimentos 
utilizados são apropriados e sugerir maneiras de responder a essas perguntas; 

  interpretar dados e factos de maneira científica para determinar se as conclusões estão bem 
fundamentadas e justificadas. 

A OCDE (2015b) acrescenta ainda que, para serem bem-sucedidos em ciências, os indivíduos 

devem possuir três tipos de conhecimento: conhecimento do conteúdo, conhecimento dos 

procedimentos metodológicos usados em ciências e conhecimento dos argumentos e conceitos que os 

cientistas apresentam para justificar suas teses. Por estas razões o gosto dos alunos pelas ciências deve 

ser estimulado desde o início da escolaridade e de forma sistematizada, começando por explorar os seus 

saberes construídos e/ou usados no dia-a-dia (Cachapuz et al, 2004; Roitman, 2007; Santos et al, 2011). 

Este procedimento permite promover a motivação intrínseca dos alunos e estabelecer uma interação 

produtiva (Martins & Bulula, 2009) entre o conhecimento prévio do aluno e novo conhecimento que se 

pretende que adquira. Neste contexto, educar em ciências poderá ser uma tarefa mais fácil se os 

educadores em ciências souberem aproveitar, valorizar e utilizar aquilo que já é natural nos alunos, e 

utilizarem estratégias que ajudem os alunos a ter gosto e motivação para aprender ciências, a cultivar a 

curiosidade pelas ciências e a desenvolver o prazer de aprender significativamente (Camargo et al, 2015; 

Furman, 2009; Marinho & Costa, 2015) sobre o mundo que os rodeia. 

Assim sendo, a educação em ciências para a literacia científica é um desafio (Flaviano, 2017; 

Roitman, 2007; Viecheneski & Carletto, 2013) que é preciso vencer para alcançar a democratização do 

acesso ao conhecimento científico. Por isso, é uma ação prioritária e indispensável nos diversos níveis 

de ensino, que requer que os educadores em ciências sejam capacitados para ajudarem os seus alunos 

a enfrentar as exigências impostas pelo crescente desenvolvimento científico e tecnológico (Pro, 2011). 

Esta capacitação é importante, pois, como afirma Flaviano (2017), “a forma pela qual um professor 
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compreende as ciências está diretamente relacionada à forma como ele irá ensiná-las” (p.40). 

1.2.2. Formação inicial de professores de ciências 

Uma das metas contempladas na agenda 2030 da ONU (2015), que visa o desenvolvimento 

sustentável de todos países, é a educação de qualidade para todos. A formação inicial de professores de 

ciências constitui uma peça central para alcançar essa meta (Vieira & Santos, 2015), devendo ir além 

da mínima exigida e obrigatória para o exercício da profissão docente. Para Cabrera (2011), a formação 

inicial de professores de ciências é importante para que eles consigam concretizar os princípios em que 

assentam as reformas educativas que vão sendo implementadas nos diferentes países. Estas reformas 

visam, cada vez mais, o reconhecimento do papel das ciências e da tecnologia no desenvolvimento 

económico, cultural, social e ambiental (André et al, 2010). 

Valdés et al (2015) defendem uma formação inicial de professores que forme profissionais que 

percebam e aceitem que toda a população tem direito à educação escolar, de modo a contribuir para e 

a tirar partido dos avanços científicos e tecnológicos e a participar ativa e fundamentadamente em 

questões socio-científicas que afetam a sociedade a que pertence. De acordo com o Comité Sindical 

Europeu para a Educação (ETUCE, 2008), em geral existem dois modelos principais para formar 

professores de ciências: modelo integrado em que a formação para o exercício da docência numa dada 

área disciplinar ocorre simultaneamente com o estudo de assuntos dessa área, desde a fase inicial do 

curso; modelo sequencial ou bietápico que começa com formação na área disciplinar e, numa segunda 

fase, ocorre a formação para a docência dessa área disciplinar. Diferentes países do mundo adotam um 

dos modelos ou, então, usam combinações dos dois modelos referidos. Contudo, seja qual for o modelo 

adotado, o ETUCE (2008) defende que os responsáveis pela formação inicial de professores de ciências 

devem possuir experiência prática de ensino, devem conhecer bem o nível de ensino para o qual formam 

professores e devem ter um nível elevado de competência, para que a formação dos futuros professores 

seja de boa qualidade. 

A formação inicial de professores deve, por isso, estar ligada ao nível de ensino a que se destinam 

os professores e ter em conta os requisitos específicos da carreira docente (Latour, 2012). Assim, deve 

desenvolver competências (relativas a conhecimento disciplinar, conhecimento metodológico específico, 

conhecimento cultural geral, conhecimento profissional e conhecimento a respeito do aluno) exigidas 

para o exercício da atividade docente, de modo a capacitar os futuros professores para um bom 

desempenho profissional (André et al, 2010; Hazelkom & Ryan, 2015; Latour, 2012; Ndong, 2010; Pires 

& Malacarne, 2018). Segundo Perrenoud (2000), para ser competente a ensinar é necessário saber: 
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organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e 

fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos nas suas aprendizagens e no seu 

trabalho; trabalhar em equipa; participar na administração da escola; informar e envolver os pais; utilizar 

novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; administrar a sua própria 

formação continua. 

Há mais de 25 anos, Gil-Pérez (1991) havia já realçado competências relacionadas com aspetos 

que os professores de ciências devem saber e saber fazer para poderem ensinar ciências 

adequadamente, sendo que algumas delas são semelhantes às referidas por Perrenoud (2000). Esses 

aspetos são: conhecer a matéria a ensinar; conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo; 

possuir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e aprendizagem de ciências; ser capaz de criticar 

fundamentadamente o ensino habitual; saber preparar atividades; saber dirigir as atividades dos alunos; 

saber avaliar as aprendizagens dos alunos; e ser capaz de utilizar a investigação e a inovação.  

O desenvolvimento de competências associadas a estes aspetos requer que os cursos de 

formação inicial de professores possuam planos de estudos multidisciplinares que facultem aos futuros 

professores conhecimentos e competências básicas na(s) disciplina(s) em que exercerão a docência, na 

área da didática dessa(s) disciplina(s), na área da educação e na iniciação à prática profissional, através 

de prática pedagógica supervisionada. Esses conhecimentos e competências deverão, depois da entrada 

na vida ativa, ser desenvolvidos através de formação contínua, mais ou menos formal.  

A formação inicial de professores de ciências, em Angola, de acordo com o artigo 45º da Lei de 

Base do Sistema de Educação e Ensino (Lei nº 17/2016, de 7 outubro), efetua-se em dois níveis de 

ensino: Ensino Secundário Pedagógico e Ensino Superior Pedagógico. De acordo com os artigos 46º e 

49º dessa Lei, tanto no Ensino Secundário Pedagógico como no Ensino Superior Pedagógico, os 

indivíduos adquirem e desenvolvem “conhecimentos, hábitos, habilidades, capacidades e atitudes” que 

os capacitam para o exercício de profissão docente. No entanto, os professores formados nesses dois 

níveis de ensino deverão lecionar em níveis de ensino diferentes. Assim, no Ensino Secundário 

Pedagógico são formados professores para a educação pré-escolar (Jardim de infância), para o ensino 

primário (que vai da 1ª à 6ª classe), para o 1º ciclo do ensino secundário (que vai da 7ª à 9ª classe) e 

para o ensino de adultos (alfabetização, que inclui a 1ª e a 2ª classes; pós-alfabetização, que vai da 3ª 

à 6ª classe). Por sua vez, no Ensino Superior Pedagógico, de acordo com o artigo 49º da Lei em causa, 

são formados professores para o 2º ciclo do ensino secundário (que vai da 10ª à 12ª, no caso do ensino 

geral, e até 13ª classe, no caso do ensino secundário pedagógico). No entanto, os professores formados 

através do Ensino Superior Pedagógico ficam habilitados, também, para o exercício da atividade docente 
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nos restantes níveis e subsistemas de ensino. Isto quer dizer que os professores formados no Ensino 

Superior Pedagógico podem, caso haja necessidade, lecionar; também, nos níveis de enino anteriores 

aquele a que se destinam. 

O Ensino Secundário Pedagógico, oferecido pelas Escolas do Magistério, forma professores 

generalistas e professores de uma ou duas disciplinas. Na educação pré-escolar, no ensino primário (até 

à 6ª classe) e no ensino de adultos vigora um sistema de monodocência, em que um só professor leciona 

todas as áreas ou disciplinas curriculares. No 1º ciclo do ensino secundário os professores lecionam 

uma ou duas disciplinas.  

Por seu turno, no Ensino Superior Pedagógico, oferecido pelos Institutos Superiores Pedagógicos 

e pelas Universidades, os professores são preparados para lecionar uma disciplina específica. Estes 

professores podem lecionar no 2º ciclo do ensino secundário e no ensino superior, na categoria de 

assistente estagiário, caso tenham bom aproveitamento no percurso académico.  

No Plano de Formação de Professores 2013-2020 de Angola (PNFQ, 2013-2020) afirma-se que 

os diversos cursos de formação de professores para o 1º ciclo do ensino secundário são, atualmente, 

oferecidos e funcionam em quase todas as províncias de Angola. São exemplos desses cursos, com a 

duração de quatro anos (10ª à 13ª classe), os cursos médios de: Ensino de Língua Portuguesa, ensino 

de Inglês, ensino de Francês, ensino de Matemática e Física, ensino de Biologia e Química, ensino de 

História e Geografia, Educação Visual e Plástica, Educação Física e Educação Moral e Cívica. 

Os currículos dos cursos de Formação de Professores do 1º Ciclo do Ensino Secundário (INIDE, 

2010) incorporam, não só disciplinas vocacionadas para a atividade profissional docente, mas também 

outras que permitem a continuação dos estudos no Ensino Superior. Segundo o INIDE (2003), as 

disciplinas que constam desses planos de estudos dividem-se em três categorias: disciplinas de formação 

geral (Filosofia, Informática e outras), disciplinas de formação específica (Teoria da Educação e 

Desenvolvimento Curricular, Formação Pessoal, Social e Deontológica, Análise Sociológica da Educação, 

Administração e Gestão Escolar, Higiene e Saúde Escolar e Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem) e de formação profissional (integram disciplinas da especialidade de cada curso e das 

respetivas metodologias). Além disso, o último ano de curso, inclui um estágio, anual, que se efetua em 

escolas do 1º ciclo do ensino secundário. Este estágio visa assegurar uma componente de iniciação à 

prática profissional na formação inicial destes professores. O estágio é supervisionado por professores 

titulares das respetivas disciplinas, nas escolas onde se efetua o estágio, e é acompanhado por um 

professor da Escola de Magistério, especialista na disciplina (ou em uma das disciplinas) do curso, 

nomeado pela coordenação do respetivo curso e pela Direção Pedagógica da instituição formadora. Após 
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o estágio, o futuro professor tem que apresentar um Relatório do Estágio e que fazer um exame de 

aptidão profissional, no qual deve evidenciar competências relacionadas com “saber, saber fazer e saber 

ser” (INIDE, 2003, p. 11), incluindo: conhecimentos científicos, pedagógicos e profissionais; domínio dos 

objetivos gerais da educação e, em particular, dos do 1º ciclo do ensino secundário; capacidade para se 

integrar no Sistema Educativo, na escola e na sala de aula e para lidar com a comunidade envolvente. 

Sendo aprovado neste exame, o estagiário torna-se professor profissionalizado do 1º ciclo do ensino 

secundário de uma ou mais disciplinas, consoante o curso que frequentou. Um desses cursos é o curso 

de ensino de Matemática e Física, que habilita para a lecionação destas duas disciplinas, no 1º ciclo do 

ensino secundário geral. No seu currículo, o referido curso inclui disciplinas, entre outras, da área de 

matemática, de física, de metodologia do ensino da matemática e de metodologia do ensino da física. 

1.2.3. Relações entre as ciências e a matemática  

Desde a origem da humanidade, o homem esteve sempre preocupado em compreender a 

natureza e tentar explicar racionalmente o seu comportamento e os fenómenos que nela ocorrem 

(Almeida, 2015; Assunção, 2013). Para o efeito, o homem socorre-se das ciências que, de acordo com 

Assunção (2013), Almeida (2015) e Ernzen (2010), não são mais do que conhecimentos construídos 

pelo homem para o homem, com base nas observações do meio à sua volta, e incluem conceitos, teorias, 

modelos, hipóteses, etc. Esse pensamento é concordante com o de Longo (2016) e Pimentel (2015) 

quando estes autores afirmam que as ciências estão permanentemente presentes nas nossas vidas e 

que, através delas, estudamos a natureza, conhecemos a natureza e, desejavelmente, vivemos em 

equilíbrio com ela. 

A matemática, considerada por alguns autores (Bebiano, 2001; Borges, 2010; Morgado, 2001) 

como a ciência dos números, é uma disciplina importante para o desenvolvimento das ciências e que se 

desenvolve, também, por causa delas. Com efeito, o desenvolvimento da matemática é influenciado pelo 

meio e depende, de forma direta, dos problemas que as ciências lhe colocam (Machado & Silva, 2004). 

Assim sendo, a matemática desempenha um papel importante na evolução das ciências, contribuindo 

para a evolução contínua destas e, consequentemente, para a compreensão do mundo pelo homem 

(Bebiano, 2001; Morgado, 2001). 

Embora a matemática possa ser concetualizada como uma linguagem (Bebiano, 2001; Karam 

& Pietrocola, 2009; Morgado, 2001), há uma infinidade de pontes entre ela e as ciências que permitem 

que estas alcancem os seus objetivos face aos seus objetos de estudo. Na verdade, a partir de 

conhecimentos matemáticos compreende-se o funcionamento do cérebro, da consciência e do código 
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genético e descrevem-se e interpretam-se fenómenos naturais (Morgado, 2001). Por esta razão, vários 

autores (Barboza, 2016; Machado & Silva, 2004; Pimentel, 2015) afirmam que a importância da 

matemática para com as ciências prende-se com o papel que desempenha na resolução de problemas 

do dia-a-dia, designadamente prevendo ou teorizando sobre o mundo vivo e facilitando a construção de 

conhecimentos em outras áreas, nomeadamente na área de ciências.  

Fernandes (2007) afirmou que, apesar de tanto a história da matemática como a das ciências 

realçarem cientistas, como Isaac Newton e Galileu Galilei, que se empenharam, em simultâneo, na 

construção de conhecimento de matemática e de ciências, a relação intrínseca entre estas duas áreas 

de conhecimento não tem sido devidamente reconhecida e as interdependências entre elas não têm sido 

adequadamente trabalhadas nas escolas.  

Em Portugal, o Currículo Nacional do Ensino Básico (DBE, 2001) destaca entre outras 

competências que os indivíduos devem desenvolver, “a tendência para usar a matemática, em 

combinação com outros saberes, na compreensão de situações da realidade, bem como o sentido crítico 

relativamente à utilização de procedimentos e resultados matemáticos.” (p. 57). No caso de Angola, 

efetuada uma análise dos planos de estudo das várias áreas disciplinares, não foram encontradas 

referências ao contributo da matemática para as ciências nem destas para a matemática. Acresce que, 

ao longo dos tempos, muitas pessoas têm considerado a importância e o papel da matemática reduzidos 

a aspetos de compra e venda, esquecendo a ajuda que ela fornece no desenvolvimento do pensamento 

e do raciocínio lógico (Barboza, 2016).  

Para Machado e Silva (2004), a lógica é uma subárea da matemática que permite ao homem 

pensar de forma mais correta, utilizando mecanismos da inteligência que vão desde a simples apreensão 

(tomar conhecimento, sem negar ou afirmar um facto), até ao juízo (afirmação ou negação da relação 

entre duas ideias) e ao raciocínio (junção de dois juízos para concluir um novo juízo). Por esta razão, 

alguns autores (Latas & Moreira, 2013; Pimentel, 2015; Skora, 2012) defendem que a aprendizagem 

da matemática é relevante para as ciências, pois ela não visa facultar aos alunos apenas ferramentas 

necessárias para a sua formação académica, mas também um conjunto de competências que podem 

ser aplicadas ao longo da vida, ao atuarem no meio em que se encontrarem inseridos.  

Embora a matemática pareça ser completamente diferente das ciências (Júnior, 2013; Karam & 

Pietrocola, 2009; Ogliari, 2008), ela é uma ferramenta extremamente importante no desenvolvimento 

pessoal e na descrição matemática de fenómenos do mundo real, descrição essa que as ciências têm a 

responsabilidade de explicar. Por estas razões, alguns autores (Latas & Moreira, 2013; Santos et al, 

2015) defendem que há necessidade de uma alfabetização matemática para todos os cidadãos, no 
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sentido de dar resposta a exigências pessoais e sociais e de permitir a familiarização com o saber 

matemático necessário que possibilite aos alunos o exercício da sua cidadania. Só cidadãos com literacia 

matemática poderão compreender os significados e os conceitos construídos e reconstruídos pela 

comunidade científica para explicar e intervir no mundo natural e de cuja aplicação depende a evolução 

da humanidade (Ogliari, 2008) e da vida na Terra. 

Segundo Skora (2012) e Caniceiro (2007), a matemática constituí, não só uma herança cultural 

da humanidade, mas também uma forma de pensar, que é relevante para as ciências em aspetos que 

têm a ver com: 

- interpretação de textos e gráficos; 

- interpretação da realidade; 

- mudança de comportamento e de formas de raciocínio; 

- utilização de meios e estratégias próprios para obter resultados necessários; 

- utilização de cálculos matemáticos para verificação e confirmação dos resultados; 

- construção de uma relação entre o conhecimento matemático e o conhecimento de ciências; 

- utilização de saberes (culturais, científicos e tecnológicos) para compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas. 

Estes aspetos levam alguns autores (Ogliari, 2008; Morgado, 2001; Santos et al, 2015) a afirmar 

que a matemática lida com a quantidade, o espaço, o padrão, a estrutura e a lógica, fatores que a tornam 

relevante num mundo racionalizado e lhe conferem um potencial de instrumento das várias áreas de 

saber científico que pretendem conhecer melhor e contribuir para a evolução do Mundo.  

1.2.4. O desempenho dos alunos em física e em matemática  

De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa Online, o desempenho é o resultado de um 

conjunto de caraterísticas ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo. Assim 

sendo, o desempenho dos alunos não pode ser evidenciado pelas notas alcançadas nos clássicos testes, 

obtidas com base no acerto de respostas às questões incluídas nesses testes (Gonçalves & Barroso, 

2014). 

Para Gomes et al (2017), falar do desempenho dos alunos em física implica relacionar elementos 

que são necessários para a compreensão e a resolução de problemas de física, as quais envolvem a 

mobilização, em simultâneo, de conceitos científicos, leis, relações entre várias grandezas e ferramentas 

matemáticas (Admiral, 2016). Vários autores (Admiral, 2016; Caires et al, 2009; Karam & Pietrocola, 

2009; Pietrocola, 2002) concordam que os conhecimentos matemáticos influenciam a compreensão de 

conceitos de física. De certo modo, o pensamento perfilhado por estes autores é concordante com o de 
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Caires et al (2009), quando afirmam que o baixo índice de aprovação dos alunos em física deve-se à 

falta de preparação para manipular ferramentas matemáticas, e com o de Admiral (2016), que sustenta 

que a integração da física e da matemática é um fator determinante e capaz de promover um 

desempenho frutífero na aprendizagem de física. 

Apesar de concordarem com esse facto, Pietrocola (2002) e Karam e Pietrocla (2009) realçam 

que a matemática não é o único aspeto importante para a compreensão e a apropriação de conceitos 

físicos. Não obstante, sendo a matemática uma linguagem que permite aos físicos e demais cientistas 

estruturar o seu pensamento para aprender e compreender o mundo, o ensino de física deve propiciar 

aos estudantes meios para que desenvolvam estas capacidades (Pietrocola, 2002). No entanto, Gerab e 

Valério (2014) ressaltam que, embora exista uma relação muito próxima entre conteúdos de matemática 

e de física, o conhecimento dos primeiros não é condição suficiente para o entendimento dos segundos. 

Para Gomes et al (2017), o desempenho dos alunos em física é, também, condicionado pelas outras 

disciplinas de ciências da natureza (nomeadamente, pela Química e pela Biologia), pela capacidade de 

leitura e interpretação (ou seja, pelo domínio da língua de ensino) e, ainda, pelas disciplinas de ciências 

humanas (designadamente Geografia e História). 

Vários profissionais da educação têm veiculado a ideia de que o bom desempenho dos alunos 

em física é um fator intrínseco aos próprios alunos (Ferraz et al, 2010). Contudo, outros autores (Admiral, 

2016; Caires et al, 2009; Duarte et al, 2013; Ferraz et al, 2010; Gerab & Valério, 2014) apontam fatores 

extrínsecos, relacionados com: 

- a forma como a física é ensinada; 

- a importância reduzida que é atribuída ao ensino experimental e contextualizado; 

- a desfasagem entre o que se ensina na escola e as novas competências a desenvolver por 
cidadãos que se querem cientificamente cultos;  

- a falta de formação contínua e atualizada dos professores; 

- a falta de conhecimento da turma por parte do professor: 

- a ideia de que a física é só para alguns; 

- a falta de bases, por parte dos alunos, no início do curso. 

Os resultados da avaliação realizada no âmbito do PISA, da OCDE (2015b), apesar de não serem 

específicos para a disciplina de física, senão das ciências, revelam que Singapura lidera todos os países 

quanto ao desempenho dos alunos em ciências. Esta organização constatou um aumento significativo 

no desempenho médio dos indivíduos em ciências, entre 2006 e 2015, na Colômbia, Israel, Macau 

(China), Portugal, Qatar e Roménia. Na verdade, durante este período, nos referidos países, registou-se 

uma diminuição do percentual dos alunos com baixo desempenho (abaixo do nível dois) e um aumento 
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do percentual dos altos desempenhos (nível cinco e seis). 

No entanto, segundo a OCDE (2015b), em 33 países membros, a percentagem média obtida 

em ciências pelos meninos foi maior, em quatro pontos, do que a obtida pelas meninas. Apesar de esta 

diferença ser estatisticamente significativa, a OCDE considerou que ela não correspondia a uma diferença 

importante e/ou preocupante entre os dois grupos. Contudo, não deve deixar de merecer a atenção dos 

educadores em ciências. A título de curiosidade, refira-se que a Finlândia é o único país em que as 

meninas têm desempenho em ciências melhor do que o dos meninos.  

A matemática, por sua vez, é uma disciplina que também faz parte dos planos curriculares dos 

diferentes níveis de ensino, em diferentes países do mundo (Wisland et al, 2014). No entanto, ela é 

considerada difícil de ser aprendida e compreendida pelos alunos e pelos cidadãos, gerando-se, deste 

modo, uma insatisfação com a sua aprendizagem (Pinto, 2014; Santos et al, 2015). As dificuldades 

apresentadas pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem da matemática são, em geral, do tipo 

das mencionadas para o caso de física, visto que, a matemática é ensinada de forma tradicional, 

fomentando uma aprendizagem por memorização, a qual impede os alunos de se aperceberem da 

utilidade e da aplicação dos conteúdos matemáticos no dia-a-dia (Fernandes, 2007; Garcia & Cardoso, 

2018). 

Estas razões levam o PISA (OCDE 2015a) a considerar a matemática como uma das áreas 

principais e de grande interesse para efetuar comparações do desempenho dos alunos ao longo do 

tempo. De acordo com esta organização, a compreensão da matemática é essencial para preparar os 

jovens para viverem numa sociedade moderna. Por isso, é necessário que os jovens tenham um certo 

grau de compreensão da matemática e do raciocínio matemático, bem como do uso da matemática para 

aprender sobre um número crescente de problemas que ocorrem na vida quotidiana, inclusive no 

ambiente profissional (OCDE, 2015a). 

O PISA entende que avaliar os jovens aos 15 anos de idade, a respeito da matemática, pode 

permitir antecipar a probabilidade e a capacidade de reação dos indivíduos em várias situações 

matemáticas. Estas situações podem incluir: conduzir o raciocínio matemático; usar conceitos, 

procedimentos, factos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e prever fenómenos. Para 

que isto aconteça, a OCDE (2015a) realça a necessidade de os alunos terem experiências ricas nas suas 

aulas de matemática. 

De acordo com o PISA (OCDE, 2015a), tudo isso é designado por cultura matemática, a qual se 

define como “a capacidade que um indivíduo deve possuir para: formular, usar e interpretar a 

matemática em uma variedade de contextos; se envolver em raciocínio matemático e usar conceitos 
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matemáticos, procedimentos, factos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenómenos.” (p.16). 

Assim, a OCDE (2015a) enumera três aspetos interligados, que refletem a cultura matemática, 

e que estão relacionados com processos, conteúdos e contextos diversificados, sendo estes: 

- os processos matemáticos que os indivíduos utilizam para relacionar o contexto do problema 
com a matemática e, portanto, para resolver o problema, bem como as dificuldades que 
fundamentam esses processos; 

- os conteúdos matemáticos que devem ser usados para resolver o problema; 

- os contextos nos quais os itens devem incidir, nomeadamente contextos pessoais, profissionais, 
sociais e científicos. 

Estes aspetos, de acordo com a OCDE (2015a), devem ser comtemplados nos itens usados na 

avaliação PISA, por evidenciarem a cultura matemática dos indivíduos de 15 anos de idade. Por isso, 

devem exigir: 

- formulação de situações matemáticas, 

- uso de conceitos matemáticos, factos, procedimentos e raciocínio, 

- interpretação, aplicação e avaliação de resultados matemáticos. 

Para além da matemática, o PISA avalia também, entre outras, as competências de indivíduos 

de 15 anos em ciências, de modo a explorar e explicar as possíveis causas do baixo desempenho dos 

mesmos em diferentes países membros desta organização. Por sua vez, estes países, devem ajuizar 

sobre os resultados e, posteriormente, procurar mecanismos de melhoria das competências e das 

atitudes científicas dos alunos, com vista à resolução de problemas sociais, culturais e científico-

tecnológico (José et al, 2016; Polino et al, 2011).    

 

1.3. Objetivos da investigação 

Tendo em conta que, como foi referido anteriormente, na formação de professores em Angola 

tem havido insucesso, que o nosso conhecimento da realidade da formação inicial de professores de 

matemática e de física indica que esse insucesso não tem um padrão claro (sendo ora mais forte em 

matemática e ora mais forte em física), o que faz com que difira da tendência que se verifica em outros 

países (que aponta para maior insucesso em matemática), e que a relação dos professores com a 

disciplina determina, em parte, o rendimento dos seus alunos, esta investigação tem como objetivo geral: 

compreender o sucesso e o insucesso, em matemática e em física, dos alunos (futuros professores) de 

um curso de formação de professores do 1º ciclo do ensino secundário, de uma escola Angolana de 

formação de professores. Este objetivo geral concretiza-se através dos seguintes objetivos específicos: 

 Averiguar as razões que, na perspetiva dos alunos, os levam a ter sucesso em matemática e 
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em física; 

 Averiguar as razões que, na perspetiva dos professores, levam os alunos do respetivo curso a 
ter sucesso em matemática e em física. 

 

1.4. Importância da investigação  

Na revisão de literatura efetuada, não foi possível encontrar trabalhos centrados na compreensão 

do (in)sucesso na aprendizagem de matemática e de física nos cursos de formação de professores do 

1º ciclo em Angola, apesar de se saber que existem elevados níveis de insucesso escolar em qualquer 

uma dessas disciplinas e de, por vezes, o insucesso relativo nestas duas disciplinas ser diferente do que 

se verifica em outros países. Assim sendo, a importância desta investigação reside, basicamente, na 

compreensão das causas desse problema, tanto na perspetiva dos professores que lecionam matemática 

e física, como na dos alunos que frequentam o curso de formação de professores do 1º ciclo. As 

conclusões do estudo poderão ajudar a direção provincial da educação na análise da qualidade do ensino 

oferecido neste curso de formação inicial de professores, na avaliação qualidade da formação dos 

professores desse curso, bem como na identificação de pontos fortes e fracos no desenvolvimento do 

respetivo currículo, de modo a contribuir para minimizar os níveis de insucesso que se têm verificado e, 

acima de tudo, para melhorar as condições de aprendizagem dos alunos, futuros professores, que a 

escola oferece.  

 

1.5. Limitações da investigação 

Nesta secção apresentam-se os aspetos que funcionaram como principais limitações da 

investigação realizada. Assim, constituíram limitações da investigação os aspetos seguintes: as 

caraterísticas da amostra; os instrumentos usados para recolha de dados; e a análise de dados. 

Relativamente à amostra, o facto de a investigação se centrar em uma única instituição e em 

um único ano letivo e de haver uma única turma por cada uma das três classes, bem como um reduzido 

número de alunos em cada uma dessas turmas são fatores que condicionam os resultados do estudo 

realizado com alunos, uma vez que as turmas de 2018, que foram envolvidas no estudo, podem diferir 

consideravelmente das turmas de outro ano letivo. Isto significa que não há condições para efetuar a 

generalização dos resultados, nem mesmo à escola de formação em que se centra o estudo. No caso 

do estudo com professores, e dado que existiam poucos professores com as caraterísticas exigidas, teve 

que se envolver no estudo os professores que estavam disponíveis, apesar de alguns deles apresentarem 

dificuldades de expressão, o que condiciona a qualidade dos resultados do estudo em causa, assim como 
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a comparação das ideias dos professores com as dos alunos.  

No que diz respeito à técnica de recolha de dados, no estudo com alunos, usou-se a técnica de 

inquérito por questionário. De acordo com Fortin (2009a), o questionário tem o inconveniente de poder 

originar respostas pouco profundas e/ou desenvolvidas, bem como um elevado número de não 

respostas, especialmente quando os respondentes se sentem pouco à vontade no assunto e/ou tem 

dificuldades de leitura e de escrita. Para reduzir estas limitações, e tal como refere Fortin (2009b), deve 

ser testada a sua adequação aos respondentes, o que foi efetivamente feito. No estudo com professores, 

optou-se por usar o inquérito por entrevista como técnica de recolha de dados. Para Fortin (2009a), os 

dados recolhidos através desta técnica podem não ter a qualidade desejada devido à influência do 

entrevistador ou da sua relação com o entrevistado. A fim de reduzir a influência do entrevistador, este 

submeteu-se a algum treino prévio. Contudo, há limitações decorrentes da qualidade das respostas, 

associada à falta de domínio da língua portuguesa por parte dos respondentes que persistem apesar 

desse treino. Além disso, constatou-se que era a primeira vez que os professores estavam a ser 

entrevistados e tinham dificuldade em expressar a sua opinião sobre a disciplina que não lecionavam 

(note-se que uns lecionavam física e outros lecionavam matemática), dificuldade essa que não se 

conseguiu superar, tendo levado, em alguns casos, à não obtenção de uma resposta.  

Relativamente aos resultados, quer no caso dos alunos, quer no caso dos professores, estes 

resultam de dados que têm limitações decorrentes das dificuldades de expressão dos respondentes, as 

quais influenciam, também negativamente, o próprio processo de análise de dados, pois nem sempre 

as respostas são facilmente interpretáveis, e, consequentemente, os resultados.  

Acresce que os resultados desta investigação não permitem uma análise da influência do curso 

na evolução do sucesso em matemática nem em física. De facto, e dado que o estudo realizado com 

alunos foi um estudo transversal, em que se trabalhou com alunos que se encontravam, num dado ano, 

nas três diferentes classes, segundo Fortin (2009b) e Vilelas (2017), não é possível fazer afirmações, 

com segurança, sobre a evolução dos resultados ao longo do curso.  

No entanto, e apesar das limitações apresentadas, acreditamos que esta investigação contribuirá 

para compreender um pouco melhor o fenómeno do (in)sucesso escolar no curso de formação de 

professores de matemática e física, ainda mal conhecido. 

 

1.6. Plano geral da dissertação 

Nesta seção apresenta-se a estrutura geral da dissertação, a qual inclui cinco capítulos que foram 

organizados como se descreve de seguida. 



15 
 

O Capítulo I apresenta e contextualiza a investigação. A apresentação da investigação é efetuada 

com base nos seguintes itens: educação em ciências, formação inicial de professores, relações entre as 

ciências e a matemática, desempenho dos alunos em física e em matemática. De seguida, apresentam-

se os objetivos da investigação, a sua importância e as suas limitações. 

O Capítulo II, no qual se apresenta uma revisão de literatura relevante para o tema em questão, 

incluiu diferentes tópicos relacionados com o tema central da investigação. Estes tópicos são: o 

(in)sucesso em física: causas e consequências; o (in)sucesso em matemática: causas e consequências; 

atitudes de professores e alunos face à física; atitudes de professores e alunos face à matemática; 

avaliação das aprendizagens e (in)sucesso escolar. 

O Capítulo III, depois de uma síntese da investigação, relata a metodologia de investigação 

adotada em cada um dos dois estudos que integram a investigação relatada. Em cada estudo, é 

apresentada e fundamentada a metodologia adotada, considerando a população e a amostra 

selecionada, a técnica e o instrumento usado para recolha de dados, bem como os procedimentos 

adotados para a recolha e para o tratamento de dados. 

No Capítulo IV são apresentados, em dois subcapítulos, os resultados obtidos em cada estudo. 

Assim, o primeiro subcapítulo apresenta os resultados obtidos no estudo realizado com alunos, enquanto 

que o segundo subcapítulo apresenta os resultados obtidos no estudo realizado com professores. Cada 

um destes subcapítulos estrutura-se de acordo com as dimensões consideradas no instrumento de 

recolha de dados respetivo. À medida que vão sendo apresentados, os resultados vão sendo discutidos 

com base em estudos revistos no segundo capítulo.  

O Capítulo V apresenta as conclusões desta investigação, as implicações das mesmas para a 

para a educação em matemática e em física e para a formação de professores, bem como sugestões 

para investigações futuras. 

A dissertação inclui ainda as referências bibliográficas e os anexos. As referências, listadas por 

ordem alfabética, incluem os trabalhos utilizados e os estudos revistos para fundamentar esta 

investigação. Os anexos, numerados pela ordem por que são mencionados, apresentam documentos 

julgados relevantes para uma adequada compreensão dos estudos descritos.  
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CAPÍTULO II 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Introdução 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar a revisão de literatura efetuada para 

fundamentar a investigação aqui relatada. Assim, o capítulo inicia-se com a abordagem da problemática 

do (in)sucesso escolar em física (2.2) e em matemática (2.3), continua com a abordagem das atitudes 

de professores e alunos face à física (2.4) e à matemática (2.5) e, finalmente, foca a questão da avaliação 

das aprendizagens e do (in)sucesso escolar (2.6). 

 

2.2. O (in)sucesso em física: causas e consequências 

Nesta seção abordaremos o conceito do (in)sucesso escolar, bem como os fatores que podem 

estar na base do insucesso escolar na disciplina de física. Para tal, precisamos de analisar o significado 

dos conceitos de sucesso e de insucesso escolar, a fim de adotar uma definição para os mesmos, e de 

analisar os níveis de insucesso em física, bem como os respetivos fatores explicativos, em diversos países 

do mundo e, em particular, em Angola.  

Para Belo (2017) e Miranda (2010), o termo sucesso é um termo de origem latina, que deriva 

de sucessu (m) e que significa com êxito, com aproveitamento, bem concluído, com alcance de objetivos, 

etc. Contrariamente ao sucessu, o insucesso tem a ver com mau resultado, falta de êxito, fracasso, 

reprovações sucessivas, repetências, atrasos, abandono, desadaptação, desinteresse, desmotivação, 

desastre, desistência, etc. (Ferreira, 2009; Gonçalves, 2009; Miranda; 2010; Rosa; 2013), ou seja, tem 

a ver com o não alcance dos objetivos previstos. O insucesso escolar ocorre quando há um baixo 

rendimento escolar, insuficiente para alcançar os objetivos mínimos exigidos a qualquer aluno para poder 

transitar de ano (Ferreira, 2009; Tchifulezi, 2016).  

O insucesso escolar desperta o interesse de muitos investigadores da área da Educação (Belo, 

2017; Benavente, 1990; Hidalgo, 2014; Tchifulezi, 2016) por ser um aspeto que causa dificuldades a 

várias famílias, especialmente às mais desfavorecidas, as quais têm dificuldade em encontrar formas de 

o contrariar.  

O conceito de insucesso escolar surgiu nos meados do seculo XX (Benavente, 1990; Hidalgo, 

2014; Miranda, 2010; Perrenoud, 2002) quando começou a considerar-se que a escola se destina a 

todas as crianças e que a sua frequência constitui uma forma de diminuir as diferenças entre classes 
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sociais e de combater as desigualdades sociais. A adoção destas ideias levou os governos a introduzirem 

princípios como a obrigatoriedade, a universalidade e a gratuidade do ensino. Uma das consequências 

da introdução destes princípios foi o ensino de massas (Miranda, 2010). No entanto, a massificação do 

ensino não conduziu ao que se esperava (diminuição das desigualdades sociais), visto que as 

desigualdades sociais transformaram-se em desigualdades escolares (Benavente, 1990), dando origem 

a elevados índices de reprovação, evasão escolar e exclusão (Hidalgo, 2014; Machado et al, 2011). 

A nível mundial, vários autores que têm estudado o insucesso escolar (Benavente, 1990; Hidalgo, 

2014; Machado et al, 2011; Miranda, 2010; Perrenoud, 2002; Rosa, 2013) consideram que o facto de 

haver insucesso (isto é, de não se atingir os objetivos mínimos) pode dever-se a fatores pessoais, sociais, 

políticos, escolares e familiares, ou seja, a fatores intrínsecos e a fatores extrínsecos ao próprio indivíduo.  

Perrenoud (2002) e Zonta e Meira (2007) apontam fatores que parecem ser apenas do âmbito 

da escola e das políticas educativas. Estes fatores têm a ver com: políticas públicas inadequadas; procura 

de resultados a curto prazo; falha na condução das reformas educativas; volume de recursos insuficiente 

para a educação; organização muito burocrática das escolas e falta de perspetivas de mudança; 

desarticulação entre metodologias de ensino, materiais didáticos e conteúdos; insuficiente formação dos 

professores; remuneração indigna e desvalorização social dos professores; péssimas condições de 

trabalho para os docentes. 

Miranda (2010) aponta fatores que agrupou em causas internas e causas externas à instituição 

de formação. As causas internas têm a ver com as habilitações académicas e a formação profissional do 

corpo docente, com conflitos institucionais, com as relações professor/aluno, aluno/aluno, pessoal 

auxiliar/aluno e professor/pessoal auxiliar, e com a existência e disponibilidade de equipamentos e 

materiais didáticos. As causas externas incluem as caraterísticas socioeconómicas e culturais da 

comunidade educativa, a origem sociocultural dos alunos e o modo como se processa a inculturação, o 

reconhecimento da profissão, as habilitações académicas dos pais e encarregados de educação, o tipo 

de habitação em que vivem e a distância desta à escola, etc. 

Para Rosa (2013), o insucesso escolar tem causas diversas que agrupa em causas de ordem 

pessoal, familiar e escolar. Ao nível pessoal, o insucesso tem a ver com falta de vontade e de motivação 

para aprender ou com qualquer outro sentimento ligado a fracasso. Ao nível familiar, pode ser causado 

pelo baixo nível académico e cultural dos pais, pelo baixo nível económico da família, pelo meio onde 

vive a família, pelas expetativas dos pais face ao futuro do filho, etc. Ao nível escolar, o insucesso pode 

dever-se a fatores como a complexidade e o afastamento dos conteúdos escolares face aos problemas 

reais, a inadequação do horário escolar, o ambiente escolar, o estilo de liderança da escola, a 
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inadequação das estratégias e dos modelos pedagógicos utilizados, a falta ou a inadequação da formação 

inicial e contínua dos professores, o tipo de avaliação de desempenho docente e as políticas educativas. 

Para o caso particular de Angola, não se encontra muita literatura na área. A pouca informação 

disponível foi disponibilizada por Paulo Custódio (2010) que, numa entrevista à Agência Angola Press 

(ANGOP), afirma que as causas do insucesso escolar em Angola têm a ver com as condições precárias 

que as escolas colocam à disposição dos seus utentes, com as condições das famílias e com a fraca 

entrega dos alunos ao processo de ensino e aprendizagem. Num trabalho recente, centrado na mesma 

área, Tchifulezi (2016) afirma que o insucesso escolar em Angola é particularmente grave e que precisa 

de prevenção e intervenção, desde o clima escolar (negativo), às capacidades económicas das famílias 

e à questão de transporte casa-escola. Esta afirmação é concordante com a situação alarmante ocorrida 

em Namibe (conhecida como Moçâmedes, na era colonial) e que foi divulgada pela Televisão Publica de 

Angola (TPA), no dia 08 de dezembro de 2017. Assim, numa província que se considera piloto em 

matéria de educação (em Angola), 90% dos alunos do 1º ciclo reprovaram. Tchifulezi (2016) e Belo 

(2017) identificaram causas desse insucesso relacionadas com: a dificuldade de integração dos alunos 

na escola e com problemas de relacionamento interpessoal no seio da comunidade escolar; a 

necessidade de assumir responsabilidades familiares e começar a trabalhar cedo; com dificuldades em 

suportar o custo diário dos transportes e com a considerável distância de casa à escola. 

Em geral, as causas do insucesso escolar na disciplina de física, em Angola, não se afastam das 

causas pessoais, institucionais, familiares e políticas anteriormente referidas. Isto é concordante com 

Chamsine (2014) quando afirma que as causas do insucesso escolar são originadas por uma ampla 

gama de fatores psicológicos, fisiológicos, sociológicos, culturais, etc.  

Contudo, as causas do insucesso escolar na disciplina de física podem ter, também, a ver com 

a forma como ela é vista por professores e alunos (Castro et al, 2014). Na verdade, a física é vista como 

um conjunto diversificado de expressões matemáticas destinadas à resolução de problemas, mais ou 

menos fechados e pouco desafiantes (Chiquetto, 2011). O problema reside em que “os estudantes não 

veem ali uma descrição do mundo e também não veem como tirar proveito daquilo” (p. 3). Esta imagem 

da física torna-a muito pouco atraente para os alunos (Castro et al, 2014) e deve-se ao facto de as 

respetivas aulas se restringirem, na sua maioria, aos assuntos programáticos, que nem sempre são 

percecionados como interessantes pelo aluno, e enfatizarem a resolução de problemas quantitativos, 

que requerem o uso de ferramentas matemáticas, ignorando a contextualização social, ambiental e no 

cotidiano do aluno, sem o motivarem para explicar o porquê do que observam. 

Diversos autores (Castro et al, 2014; Cima et al, 2017; Chiquetto, 2011; Clement et al, 2014; 
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Ferreira et al, 2010; Guirado et al, 2013; Polino et al, 2011; Souza & Cabral, 2015; Rufini et al, 2014), 

que têm estudado a problemática do insucesso na área de física, apontam várias causas do insucesso 

escolar. Agrupámos essas causas, em função da sua origem, em causas relativas aos professores, aos 

alunos, às escolas e sistemas educativos e às famílias e ao seu nível cultural e económico, como se 

mostra na tabela 1. 

Tabela 1 
Síntese das causas de insucesso escolar em física (elaborada com base na literatura) 

Origens das causas Causas  

Causas relativas aos 
professores 
 

- Aulas baseadas na transmissão/receção; 
- Ênfase na memorização de conceitos e teorias; 
- Desconsideração do conhecimento prévio do aluno; 
- Recurso a abordagens didáticas descontextualizadas; 
- Reduzido recurso a atividades práticas (ex.: laboratoriais, de campo, cooperativas); 
- Dependência de manuais escolares não ideais;  
- Formação insuficiente ou não atualizada;  
- Inadequado relacionamento com os alunos. 

Causas relativas aos 

alunos 

 

- Dificuldades em matemática; 
- Dificuldades na escrita, na leitura e na interpretação de textos; 
- Falta de interesse e motivação para estudo autónomo; 
- Fraco relacionamento com o professor;  
- Dificuldade de integração da componente prática com a teórica; 
- Caraterísticas físicas e psicológicas. 

Causas relativas às 

escolas e aos sistemas 

educativos 

 

- Foco em exames externos; 
- Desatualização dos currículos; 
- Redução de tempo curricular; 
- Elevada complexidade dos conteúdos; 
- Falta de laboratórios nas escolas; 
- Inadequada avaliação do desempenho docente; 
- Escassez de formação contínua relevante para os professores; 
- Inadequadas políticas salariais. 

Causas familiares, 

culturais e económicas 

- Transmissão de uma imagem negativa da física; 
- Baixo nível socioeconómico da família; 
- Reduzida formação académica dos pais e encarregados de educação; 
- Falta de apoio e envolvimento dos pais; 
- Falta de diálogo com os educadores e a escola. 

 

Para Campbell (2015), o insucesso escolar que ocorre num dado momento pode contribuir, no 

futuro, para o aumento de dificuldades escolares, a desmotivação e desistência, a reação negativa face 

à disciplina e ao professor, o abandono escolar, dificuldades no mercado de trabalho e no emprego e, 

consequentemente, salário incertos. Acresce que o insucesso escolar torna-se o primeiro fator para a 

perturbação mental dos alunos, afetando-os, não só no âmbito social e económico, como também no 

plano educacional e cultural (Belo, 2017). Este autor acrescenta, ainda, que, entre várias consequências 

que o insucesso escolar pode ter nos alunos, ele influencia a sua vida pessoal, provocando um baixo 

autoconceito, facto que tem repercussões negativas na autoestima da pessoa, também, enquanto 

cidadão.  
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Há mais de dez anos, a OCDE (2007) considerava já que a compreensão das ciências era 

fundamental para qualquer indivíduo, na sua qualidade de cidadão do mundo moderno. Uma vez que a 

física faz parte integrante das ciências, as competências de indivíduos de 15 anos, em ciências, que têm 

vindo a ser avaliadas pelo PISA (OCDE, 2007), são também relevantes para a física. Desde 2006 que o 

PISA (OCDE, 2007) se preocupa em avaliar, periodicamente e, por vezes, com maior incidência do que 

a das outras áreas, a literacia científica dos referidos indivíduos, de países da OCDE e de alguns outros 

países convidados a participar no estudo. Embora os resultados tenham vindo a melhorar, há ainda 

muitos países em que são bastante baixos. 

Como foi referido no capítulo I, para a OCDE, desenvolver literacia científica tem a ver com dotar 

os indivíduos de conhecimento científico e da capacidade de usar esse conhecimento para identificar 

questões científicas, adquirir novos conhecimentos e explicar os fenómenos cientificamente (OCDE, 

2007). Esta definição foi mais aprofundada no último estudo, PISA 2015, da OCDE (2016b), que 

considerou a literacia científica como a capacidade de um indivíduo para se envolver em questões sobre 

ciências e para compreender ideias científicas, como um cidadão reflexivo, sendo capaz de participar 

num discurso racional sobre as ciências e a tecnologia. Deste modo, as competências avaliadas pelo 

PISA compreendem a explicação científica de fenómenos, a avaliação e o planeamento de experiências 

científicas e a interpretação de dados e evidências científicas, com foco em sistemas físicos, em sistemas 

vivos, nos sistemas terra e espaço e nos sistemas tecnológicos (OCDE, 2007).  

A avaliação PISA, em 2006, envolveu 30 países membros da OCDE e 27 países convidados, 

perfazendo no total 57 países e de cerca de 400 mil jovens, com idade dos 15 anos. Nesse ano, a média 

da OCDE em literacia científica foi de 500 pontos e os participantes finlandeses foram os que obtiveram 

melhor desempenho (563 pontos). 

De acordo com Ferreira et al (2007), Portugal participou no PISA desde a primeira avaliação, em 

2000. Contudo, considerando os anos em que o PISA priorizou a literacia científica (2006 e 2015), 

constatou-se que Portugal tem vindo a subir ligeiramente e que, em 2015, ficou pela primeira vez acima 

da média da OCDE em ciências, embora com apenas mais 8 pontos. De facto, Portugal obteve 501 

pontos contra os 493 pontos da média da OCDE. 

A Tunísia foi o único país africano que participou desde o início neste estudo e a sua pontuação 

em literacia científica foi, em 2006, de 386 (OCDE, 2007). Em 2015, para além da Tunísia, houve 

também a participação, pela primeira vez, da Argélia. A Tunísia obteve, novamente, 386 pontos e a 

Argélia alcançou 376 pontos, contra os 493 pontos da média da OCDE (OCDE, 2016b), o que significa 

que qualquer um dos dois países africanos ficou abaixo da média da OCDE. Angola ainda não participou 
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em nenhum estudo PISA. Os relativamente maus resultados alcançados pelos outros países africanos 

suscitam curiosidade de saber qual seria o desempenho dos angolanos comparativamente com o dos 

outros países envolvidos no PISA. 

Para além de dados quantitativos, alguns dos quais foram anteriormente referidos, a OCDE 

disponibiliza também dados qualitativos que mostram que: 

“A maioria dos estudantes que foram submetidos aos testes PISA 2015 expressou grande interesse em 
assuntos científicos e reconheceu o importante papel de ciências no mundo, mas apenas uma minoria 
declarou participar em atividades relacionadas com as ciências. Tanto meninos quanto meninas, 
estudantes em ambientes favorecidos ou desfavorecidos, relacionam-se com as ciências de diferentes 

maneiras e veem-se a realizar tarefas relacionadas com as ciências no futuro.” (OCDE, 2016b, p. 6). 

Finalmente, e como realça a OCDE (2016a), o insucesso escolar não é originado por um único 

fator, isolado, mas sim por uma combinação de fatores que colocam diferentes obstáculos aos alunos, 

por vezes, afetando-os para toda a vida. Assim, a luta contra o insucesso escolar é imprescindível e 

requer uma abordagem multidimensional, adaptada aos contextos nacional e local dos alunos, 

destinatários da mesma. 

 

2.3. O (in)sucesso em matemática: causas e consequências  

Há cerca de dez anos, a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) elaborou um relatório 

(SPM, 2009) no qual argumentava que: 

“A matemática é uma das matérias mais importantes para a formação dos nossos técnicos e dos cidadãos 
do futuro. Estamos no século XXI. É urgente formar técnicos competentes, capazes de competir num 
mercado internacionalizado e numa economia em que o conhecimento tem uma importância cada vez 
maior.” (p. 2).  

Na mesma linha, Brandão (2015) afirmou que “a matemática serve […] para promover o 

desenvolvimento das crianças e jovens, estimulando-os para a vida social e para o exercício da 

cidadania.” (p. 75). Na verdade, a matemática é uma disciplina de elevada importância, pois o 

conhecimento matemático pode ser utilizado pelo homem para a resolução de problemas do quotidiano, 

para descrever e explicar o mundo físico, bem como para fazer comparação, classificação, ordenação, 

medição e quantificação (Sousa, 2016) no dia a dia pessoal ou profissional. 

Apesar desta importância, desde a antiguidade, sempre foram relatados problemas no que 

respeita à aprendizagem da matemática pelos alunos (Brandão, 2015). Acresce que, de acordo com 

diversos autores (Almeida, 2011; Peixoto et al, 2010; Viveiros & Lopes, 2008), o insucesso escolar em 

matemática é um problema que persiste apesar dos muitos estudos realizados nesta área temática. Há 

13 anos atrás, Fernandes e Silva (2005) afirmavam que: 
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“O conceito de insucesso escolar em matemática é definido praticamente sempre, em termos do aluno, 
significando que este não atingiu as competências de um nível de ensino, tem fraco aproveitamento 
escolar, não está motivado para a disciplina, revela incapacidade/dificuldade em matemática e não 
domina certos processos matemáticos.” (p. 2807). 

Contudo, as causas do insucesso em matemática são várias e, de acordo com Aguiar (2013) e 

Almeida (2011), podem ser intrínsecas ao próprio aluno ou extrínsecas a ele, tendo, neste caso, origem, 

por exemplo, nos professores, nas escolas, nos sistemas de ensino ou nas políticas educativas, nos pais 

e encarregados de educação e na sociedade em geral.  

Contrariamente a Fernandes e Silva (2005), também Viveiros e Lopes (2008) afirmam que o 

insucesso escolar em matemática, apesar de depender da origem socioeconómica dos alunos, não 

depende só destes. Para estes autores, o insucesso escolar depende de fatores tais como a formação 

inicial e contínua de professores, as metodologias de ensino utilizadas por estes, os critérios de avaliação 

das aprendizagens dos alunos, os conteúdos programáticos a aprender pelos alunos, as condições de 

trabalho docente e os materiais didáticos utilizados.   

Atendendo a todos estes fatores, o insucesso escolar em matemática é uma situação 

preocupante, não só para os alunos, mas também, para professores, educadores e membros das 

direções escolares, visto que muitas são as causas que precisam de combater a fim de encontrarem 

soluções satisfatórias para reduzirem o insucesso (Brandão, 2015). Para este autor, grande parte do 

problema reside no facto de os professores continuarem a privilegiar um ensino de matemática orientado 

para a mecanização e a memorização, sem contextualização no dia-a-dia dos alunos, dos conhecimentos 

a aprender. Para minimizar o insucesso escolar na disciplina em causa, Viveiros e Lopes (2008) 

defendem um ensino de matemática contextualizado e capaz de responder às exigências do mundo atual 

e que contribua para uma melhor inserção dos jovens na sociedade moderna.  

A sociedade também tem responsabilidade no insucesso em matemática, pois, como afirmaram 

Fernandes e Silva (2005), a imagem negativa da matemática (como um bicho-de-sete-cabeças) que 

veicula aos jovens acaba por incutir nos alunos desmotivação, desinteresse e até medo pela disciplina.  

Com base em estudos realizados por diversos autores (Aguiar, 2013; Almeida, 2011; Araújo & 

Cabrita, 2015; Brandão, 2015; Fernandes & Silva, 2005; Fernandes et al, 2013; Gonçalves, 2017; 

Oliveira, 2010; Peixoto et al, 2010; Pereira, 2010; Sousa, 2016; Viveiros & Lopes, 2008), e tal como 

para a física, foi efetuada uma síntese das diferentes causas de insucesso escolar na disciplina de 

matemática que se apresenta na tabela 2.  
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Tabela 2  
Síntese das causas de insucesso escolar em matemática (elaborada com base na literatura)  

Origens das causas Causas  

Causas relativas aos 
professores 
 

- Práticas pedagógicas não ajustadas aos alunos; 
- Recurso a métodos de ensino tradicionais; 
- Pouca diversificação das estratégias utilizadas nas aulas; 
- Falta de conhecimentos matemáticos e didáticos; 
- Falta de competências de comunicação; 
- Uso de linguagem complexa; 
- Falta de vocação para ser professor; 
- Inexistência de trabalho colaborativo entre docentes; 
- Falta de autoridade na sala de aula; 
- Não reconhecimento do esforço do aluno; 
- Adoção de ideias estereotipadas sobre o ensino e a aprendizagem. 

Causas relativas aos 

alunos 

 

- Dificuldades de aprendizagem; 
- Fraca autoestima;  
- Falta de domínio da linguagem matemática; 
- Fracas de competências de cálculo;  
- Falta de concentração nas aulas; 
- Falta de motivação, interesse, empenho e autonomia; 
- Falta de métodos e hábitos de estudo; 
- Inexistência de trabalho colaborativo entre alunos; 
- Interiorização de medo face à matemática. 

Causas relativas às 

escolas e sistemas 

educativos 

- Inadequação (extensão e atualidade) dos programas escolares; 
- Admissão massiva de alunos; 
- Elevada dimensão e heterogeneidade das turmas;  
- Inadequação da formação de professores; 
- Inadequação do recrutamento de docentes; 
- Falta de materiais didáticos; 
- Falta de aulas de apoio. 

Causas familiares, 

culturais e económicas 

- Desestruturação das famílias; 
- Baixo nível sociocultural das famílias; 
- Baixo nível económico das famílias; 
- Veiculação de uma imagem negativa da matemática; 
- Falta de apoio e envolvimento dos pais; 
- Falta de diálogo com os educadores e a escola. 

 

O estudo PISA, da OCDE (2004), realizado há mais de 15 anos (em 2003), centrou-se na literacia 

matemática e visou, nessa altura, avaliar as competências que têm a ver com a capacidade dos alunos 

para usar os conhecimentos e habilidades matemáticas, para analisar, raciocinar e comunicar 

eficazmente, e para resolver e interpretar problemas relacionados com diferentes situações e desafios 

da vida real. Assim sendo, em 2003, o PISA definiu a literacia matemática como:  

“a capacidade de identificar e entender o papel que empenham as matemáticas no mundo atual, fazer 
julgamentos bem fundamentados, usar as matemáticas e comprometer-se com elas de maneira que elas 
possam satisfazer as necessidades da vida do indivíduo como cidadão construtivo, comprometido e 
pensativo” (OCDE, 2004, p. 26). 

O último estudo PISA que teve mais foco na matemática realizou-se em 2012. No que concerne 

à definição da literacia matemática usada em 2003, o PISA 2012 modernizou-a e definiu-a como “a 
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capacidade dos indivíduos racionarem matematicamente e usarem conceitos matemáticos, 

procedimentos, factos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenómenos” (OCDE, 2014, p. 25). 

O estudo PISA 2012, envolveu 34 países da OCDE e 31 países associados, perfazendo um total de 65 

países (OCDE, 2014). A média da OCDE nesse ano foi de 494 pontos e foi Shangai - China que obteve 

a pontuação mais alta, 613 pontos. Nesse ano, Portugal foi um dos países que aumentou a percentagem 

de alunos de maior rendimento e, em simultâneo, reduziu a percentagem de alunos abaixo do nível dois, 

tendo alcançado uma média de 489 pontos. A Tunísia, único país africano que participou nesse estudo 

internacional, obteve 388 pontos, tendo ficado abaixo da média da OCDE. 

Para OCDE (2014), o domínio da matemática é um forte preditor de resultados futuros e positivos 

para os jovens e adultos. No entanto, a OCDE (2014) afirma que “a literacia matemática não é um 

atributo que um indivíduo tenha ou não tenha; em vez disso, é uma habilidade que pode ser desenvolvida 

ao longo da vida.” (p. 25). Assim, os países da OCDE investem, anualmente, cerca de 230 bilhões de 

dólares na educação matemática. Esses países entendem que as competências básicas em matemática 

têm um grande impacto no futuro profissional dos indivíduos. 

De acordo com Coelho (2008), o insucesso escolar continua a afetar muitos jovens. Para este 

autor, os maus resultados na disciplina de matemática, para além de originarem insucesso escolar, dão 

origem a situações como abandono escolar, envolvimento em profissões não desejadas e/ou a empregos 

mal remunerados. Esta ideia é concordante com o PISA 2012 quando considera que as habilidades 

deficientes em matemática limitam, de alguma forma, o acesso das pessoas a empregos mais bem 

pagos e mais recompensadores.  

Para além disso, o estudo PISA 2012 salientou, também, que as pessoas com fortes bases 

matemáticas são mais propensas a se voluntariar e a se ver como atores, e não como objetos, de 

processos políticos e são ainda mais propensos a confiar nos outros. Sendo assim, “a matemática 

permanece como um aspeto distinto e importante das competências dos alunos que compromete a 

carreira dos jovens, filtrando a entrada num vasto leque de profissões científicas e técnicas que 

apresentam níveis elevados de empregabilidade e de remuneração.” (Coelho, 2008, p. 672). Nesta linha, 

como defendem Araújo e Cabrita (2015), motivar os alunos para a aprendizagem da matemática é torná-

los cidadãos mais autónomos e críticos. 

 

2.4. Atitudes de professores e alunos face à física 

Ao longo dos anos, o conceito de atitude tem evoluído bastante (Reid, 2006; Erdemir & Bakirci, 

2009), mas ainda não apresenta um significado totalmente consensual. O Dicionário online de Português 
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(s/d) define atitude como uma maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição 

interna ou por uma circunstância determinada. Para Shrigley et al (1983), as atitudes incluem cognição, 

afetos e comportamentos, ou seja, envolvem conhecer, sentir e agir, são influenciadas pela sociedade e 

não são herdadas, mas sim aprendidas. Na verdade, as atitudes podem ser originadas pelas opiniões de 

pais, colegas, amigos, irmãos mais velhos, professores etc. (Reid 2006). Esta visão é partilhada por 

Erdemir (2009) quando afirma que os seres humanos não nascem com atitudes, mas antes aprendem-

nas ao longo da vida. 

Shrigley et al (1983) consideram que o conceito de atitude é o conceito central, do domínio 

afetivo, na educação em ciências, pois, de certa forma, determina o comportamento do professor e do 

aluno na sala de aula dessas disciplinas (Munck, 2007; Shrigley et al 1983) e o modo como as emoções 

são geridas (Kaya & Boyuk, 2011). As atitudes estão associadas a experiências vividas (Munck, 2007; 

Gonçalves 2012), mas afetam, de modo diverso, diferentes indivíduos (Erdemir, 2009). No entanto, as 

atitudes negativas parecem afetar mais do que as atitudes positivas (Gonçalves, 2012), o que é 

especialmente preocupante pelo facto de, uma vez desenvolvidas, as atitudes terem tendência para 

permanecer inalteradas ao longo do tempo (Reid, 2006; Gonçalves, 2012). 

No entanto, o conhecimento e a compreensão das atitudes podem proporcionar uma visão do 

que, provavelmente, acontece na sala de aula (Munck, 2007; Zint, 2002), ajudar na melhoria do 

desenvolvimento profissional dos professores e na aprendizagem dos alunos (Zint, 2002) e facultar uma 

compreensão da reduzida procura de algumas áreas das ciências, em diversos países do mundo (Reid, 

2006). A este respeito, constata-se que a física é mais problemática do que a química ou a biologia 

(Erdemir, 2009), sendo evitada por causa de ser considerada difícil por alunos de todos níveis de 

escolaridade, incluindo de pós-graduação. 

Para Gonçalves (2012), as atitudes dos alunos para com as ciências podem ter origem em 

fatores internos, tais como o interesse pela disciplina ou as caraterísticas de rapazes e raparigas, ou em 

fatores externos, tais como opiniões de pais e colegas (por exemplo, sobre escolhas vocacionais) ou 

caraterísticas dos professores e metodologias de ensino por eles utilizadas. Segundo Kaya e Boyuk 

(2011), quando se fala de atitudes para com a física, é necessário clarificar o significado destas atitudes 

e, por isso, deve distinguir-se quatro tipos de atitudes: atitudes face à física enquanto ciência; atitudes 

face aos assuntos do âmbito da física; atitudes face à aprendizagem de física; e atitudes científicas, ou 

seja, atitudes que se pensa que os cientistas possuem. Este trabalho concentra-se nas atitudes face à 

física enquanto disciplina ou ciência que, de acordo com Kaya e Boyuk (2011), desempenha um papel 

importantíssimo na explicação, prevenção e interpretação de fenómenos que ocorrem na natureza. 
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Apesar da importância do assunto em apreço, poucos são os estudos que se centram nas 

atitudes de professores face à física. No entanto, com base nos trabalhos de Julieta et al (2016), Kaya e 

Boyuk (2011) e Munck (2007) identificámos e agrupámos algumas opiniões de professores que têm 

subjacente uma atitude face à física e que podem influenciar as atitudes dos alunos face a esta disciplina. 

Assim, os professores: 

- valorizam mais o carácter instrumental da matemática na física do que os conceitos desta; 

- realizam aulas de física sem motivação, diversificação de métodos e técnicas de abordagem de 
conteúdos de física; 

- não mostram aos alunos a importância da física na sociedade, na tecnologia e na vida diária. 

Relativamente às atitudes dos alunos face à disciplina de física, Stefan e Ciomos (2010) afirmam 

que elas são fundamentais no desenvolvimento das competências dos mesmos em ciências naturais e 

matemática e envolvem motivação, interesse e sentido de autoeficácia. De acordo com diversos autores 

(Ricardo & Freire, 2007; Stefan & Ciomos, 2010), os alunos apresentam atitudes diferentes face à física, 

umas mais positivas do que outras: 

- utiliza muitos cálculos e muitas fórmulas e pode, mesmo, reduzir-se a cálculos matemáticos; 

- é uma ciência dinâmica, mas que trata de assuntos difíceis e que envolve muitos cálculos;  

- é complexa, mas serve para fazer descobertas e para entender as coisas simples do quotidiano; 

- é chata e cansativa;  

- é mais para homens do que para mulheres; 

 - é uma ciência boa para estudar e tornar-se cientista. 

Analisando essas ideias, constata-se que as ideias desfavoráveis à física sobrepõem-se, em 

número, às ideias favoráveis e que as favoráveis estão, por vezes, associadas a ideias negativas o que 

evidencia uma atitude pouco positiva face à ciência em causa. 

Cima et al (2017) consideram que falar das atitudes de professores e alunos face à física é tocar 

num problema que tem várias causas que, às vezes, são difíceis de eliminar pelos alunos, professores e 

escolas. De acordo com Erdemir (2009) e Varol (2014), a probabilidade de as atitudes dos alunos 

influenciarem o seu sucesso nos cursos de ciências, em geral, e no de física, em particular, é maior do 

que a probabilidade de o sucesso no curso influenciar as atitudes dos alunos face à física, para as tornar 

mais positivas.  

Cima et al (2017) e Ricardo e Freire (2007) entendem que o interesse pela física e a sua 

frequente redução nos alunos está diretamente associado à educação escolar, à atuação dos professores 

de física e aos aspetos estruturais de ensino. As atitudes negativas dos professores face à física podem 

resultar da formação inicial e/ou continua, da falta de discussões epistemológicas e históricas acerca 
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das teorias físicas e da forma como a física vem sendo veiculada pelos manuais escolares (Ricardo & 

Freire, 2007; Rosa & Rosa, 2005). O problema reside no facto de os professores adotarem práticas de 

ensino ultrapassadas (Ricardo & Freire, 2007), que não motivam nem ativam o aluno. Além disso, apesar 

de as listas de exercícios quantitativos terem vindo a sofrer reduções contínuas, os manuais escolares, 

continuam a apresentar a física como uma ciência acabada (Ricardo & Freire, 2007), quantitativa e que 

requer treino. Alguns autores (Ricardo & Freire, 2007; Kaya & Boyuk, 2011) consideram também muito 

prejudicial o discurso de alguns professores que apresenta a física como uma disciplina difícil e destinada 

a homens. Estes factos distorcem as reais caraterísticas da física (Roda & Rosa, 2005) e dissociam-na 

do quotidiano do aluno e dos fenómenos que ocorrem no mundo, fazendo com que o aluno, por um 

lado, se afaste cada vez mais desta ciência (Menegotto, 2006; Hecker et al, 2001) e, por outro lado, 

tenha dificuldades crescentes em aprendê-la. Quando assenta na memorização de expressões 

matemáticas e em ideias acabadas, a física entra conflito com o mundo atual e com a era de informação, 

onde se privilegia a construção e a reconstrução de conhecimentos.  

Gil (2010) e Menegotto (2006) argumentam que, para uma melhor compreensão da física pelos 

alunos, é preciso que os professores tenham consciência que o exercício da sua profissão pode mudar, 

no sentido positivo ou negativo, as atitudes dos alunos. Conforme Stefan e Ciomos (2010), esta 

consciência ajudaria a dinamizar as escolas, motivaria os alunos, criaria desafios na aprendizagem e 

contribuiria para a melhoria das atitudes dos alunos.  

Alguns autores (Bozelli & Nardi 2005; Kaya & Boyuk, 2011) consideram que, ensinar e aprender 

a física pode tornar-se fácil se, ao longo do processo, os novos fenómenos forem comparados com 

fenómenos semelhantes já vivenciados pelos alunos. Sendo assim, e como os conceitos de física 

envolvem, também, um certo grau de abstração, os professores devem usar metodologias ativas para 

manterem a atenção dos alunos e, para isso, os professores de física devem ser, eles próprios, os 

primeiros a gostar de física (Kaya & Boyuk 2011). Tal como afirma Munck (2007), os professores que 

têm atitudes positivas face às ciências levam os seus alunos a ter, também, atitudes positivas e a 

conseguir um melhor desempenho escolar. Assim sendo, e como defendem Julieta et al (2016), nas 

suas práticas letivas, os professores de física devem:  

- promover atitudes positivas nos alunos para com o assunto a tratar (fomentando o diálogo, 
criando espaço para os alunos intervirem, envolvendo os alunos nos temas a tratar); 

- manter, apesar das possíveis dificuldades, expectativas positivas em relação aos alunos; 

- oferecer apoio e incentivo aos alunos que têm dificuldades; 

- enfrentar com calma os possíveis problemas que surgem na sala de aula; 

- promover um bom relacionamento interpessoal na sala de aula. 
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Sabendo que as atitudes dos alunos podem permanecer inalteráveis, os professores devem, de 

certo modo, conhecer as caraterísticas individuais dos alunos e, desta forma, procurar prestar atenção 

individualizada a cada um dos alunos, com vista a uma mudança positiva das suas atitudes (Stefan e 

Ciomos 2010).  

 

2.5. Atitudes de professores e alunos face à matemática 

A perceção pública de complexidade associada à matemática gera muitas dificuldades no seu 

ensino e na sua aprendizagem (Gomes & Sabião, 2018). Acresce que, como refere Mattos (2013), a 

postura e a atuação de alguns professores de matemática, não só impedem os professores de combater 

as atitudes negativas dos alunos como reforçam essas atitudes. Alguns autores (Costa & Costa, 2013; 

Lopes & Ferreira, 2011; Mendes & Carmo, 2014; Neta, 2014) concordam que os professores deveriam 

ser elementos centrais na mudança dessas atitudes dos alunos, mas reconhecem que os próprios 

professores, muitas vezes, apresentam crenças e valores face à matemática que têm implicações diretas 

e negativas nas atitudes dos alunos. Estes aspetos fazem com que o ensino de matemática apresente 

continuamente problemas que parecem não ter solução, nem ao nível dos professores nem ao nível dos 

alunos (Wisland et al, 2014).  

A partir da leitura de alguns estudos sobre esta temática (Crespo & Micelli, 2013; Fassis et al, 

2014; Mattos, 2013; Mendes, 2012), elencámos algumas conceções dos professores e caraterísticas da 

sua prática que podem induzir atitudes negativas face à matemática, como se segue:  

- consideram a matemática como uma ciência acabada; 

- consideram a matemática útil apenas para resolução de exercícios e para estudos posteriores; 

- consideram que a matemática dever ser estudada apenas por alunos inteligentes; 

- não fomentam a curiosidade dos alunos face a situações que envolvem matemática;  

- não são criativos nem dinâmicos nas salas de aula; 

- não sabem auxiliar adequadamente os seus alunos na resolução de situações matemáticas, 

- mantêm coercivamente a disciplina na sala de aula. 

Segundo Mendes e Carmo (2014), alguns alunos tentam compreender a importância da 

matemática na vida quotidiana, mas nem assim deixam de manifestar uma insatisfação generalizada 

face a essa disciplina. Devido a classificações baixas, dificuldades de compreensão de conceitos e de 

resolução adequada de problemas de matemática (Mendes & Carmo, 2014; Wisland et al, 2014), é 

frequente deparar com alunos sem interesse, motivação, gosto pelas matemáticas.  

As atitudes não são observadas de forma direta, mas antes são inferidas com base em respostas 
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avaliativas, relativas às ideias de gostar ou não gostar, aprovar ou desaprovar, aproximar ou evitar, atrair 

ou repelir, etc. (Costa & Costa, 2013). Assim, em alguns estudos foi solicitado aos alunos que 

escrevessem o que sabiam sobre a palavra matemática. A maioria dos alunos explicitaram ideias que 

evidenciam atitudes desfavoráveis em relação à matemática, na medida em que, como sugerem esses 

estudos (Costa & Costa, 2013; Gomes & Sabião, 2018; Lopes & Ferreira, 2012; Mattos, 2013; Mendes, 

2012), consideram que a matemática: 

- é muito difícil, assusta e provoca sentimentos de aversão, nomeadamente esquiva, sono, 
ansiedade, tristeza e pesadelo; 

- é como uma selva de números, sem saída; 

- provoca inquietude, descontentamento, irritação e impaciência; 

- é difícil e complexa; 

- provoca sentimentos de fuga que tornam difícil desenvolver uma relação afetiva com 
professores de matemática; 

- é muito complexa e destina-se apenas a alunos inteligentes e aos que vão seguir cursos de 
engenharia; 

- é um bloqueio no seu sucesso escolar. 

Mendes e Carmo (2014) afirmam que ensinar não é fácil, sendo que requer conhecimentos de 

conteúdos e de conceitos, habilidades e capacidade de identificar o que o aluno já sabe acerca do que 

se quer ensinar e, ainda, de mantê-lo interessado e motivado para avançar. Além disso, Mendes (2012) 

considera que as opiniões anteriormente referidas, e que são perfilhadas por professores, podem 

constituir uma barreira à aprendizagem dos alunos. Assim, seria injusto culpabilizar os alunos pela falta 

de sucesso na aprendizagem de matemática, uma vez que as dificuldades destes podem resultar da 

atuação dos professores na sala de aula e do seu reduzido domínio de alguns conteúdos (Mendes & 

Carmo, 2014).  

Para Mattos (2013), uma boa aprendizagem da matemática pelos alunos depende, em grande 

parte, da sua motivação e curiosidade, cuja promoção é tarefa dos professores. A consideração da 

matemática como uma ciência acabada e uma ferramenta usada para resolução de exercícios é uma 

visão retrograda e negativa (Crespo & Micelli, 2013). Estes autores enfatizam que, ao pensar de tal 

maneira, os professores tornam-se uma pedra no sapato do aluno e não geram nas suas aulas ambientes 

que permitam ao aluno criar, explorar, cultivar e construir o seu próprio conhecimento. Além disso, 

Wisland et al (2014) realçam que existem vários fatores que podem concorrer para esta situação: fatores 

sociais e económicos e fatores de ordem curricular, associados à didática e inerentes à formação de 

professores. 
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A sociedade influencia negativamente os alunos (Neta, 2014) na medida em que o antigo 

discurso de que a matemática é muito difícil faz com que continue a ser uma disciplina na qual a maioria 

dos alunos reprovam (Costa & Costa, 2013). Acresce que os alunos desenvolvem atitudes negativas face 

à matemática nas suas vivências diárias porque a matemática é um produto cultural criado pelo homem 

que vive num determinado ambiente (Crespo & Micelli, 2013).  

Mendes (2012) argumenta que a ansiedade pode ser uma das principais causas das atitudes 

negativas dos alunos face à matemática. A ansiedade é um conjunto de reações emocionais negativas 

que os alunos apresentam durante a aprendizagem, nomeadamente de matemática (Mendes, 2012; 

Mendes & Carmo, 2014). A ansiedade face à matemática relaciona-se com a dificuldade de aprender os 

conceitos ou conteúdos de matemática. No entanto, essa dificuldade pode, por seu turno, ter causas 

diversas, como experiências vividas no quotidiano e situações que ocorrem em sala de aula.  

Segundo Gomes e Sabião (2018), a dificuldade de aprender conceitos de matemática 

reside na “Discalculia” que, de acordo com esses autores, tem implicações no domínio da leitura 

e/ou de escrita, na compreensão global do que se trata num texto e com o próprio processo de 

desenvolvimento da linguagem. Aqueles autores afirmam que qualquer indivíduo que tiver este 

distúrbio está sujeito a ter dificuldades com tabuadas, sequências numéricas etc. Gomes e 

Sabião (2018) referem também a “Acalculia” que, contrariamente à Discalculia, tem a ver com 

fatores físicos (trauma, por exemplo) e está diretamente ligada a dificuldades de calcular. Embora 

os dois distúrbios tenham um impacto considerável na aprendizagem de matemática, os autores 

afirmam que não existem muitos trabalhos científicos voltados para os mesmos. Por essa razão, 

Henklain et al. (2017) defendem que devem ser realizados estudos que permitam identificar 

necessidades e dificuldades específicas do ensino e da aprendizagem da matemática. 

No entanto, as escolas devem ir procurando formas de garantir um ensino que promova 

nos alunos emoções positivas face à matemática (Mendes, 2012). Para tal, precisa-se que 

professores, pais e/ou encarregados de educação estejam atentos e observem as atitudes dos 

alunos e o modo como vão, embora lentamente, mudando ao longo do tempo (Lopes & Ferreira, 

2011). De acordo com estes autores, este facto pode ajudar na medida que permitirá saber se 

são as atitudes dos alunos ou, talvez, as dos professores que precisam ser alteradas. Mattos 

(2013) realça a importância de considerar a inter-relação entre professores e alunos no processo 

de mudança das atitudes destes, e defende que o ensino e a aprendizagem da matemática não 

pode estar restrito, apenas, à componente cognitiva, mas deve ser alargado, à componente 



31 
 

afetiva.  

De acordo com Lopes e Ferreira (2011), é da inteira responsabilidade do professor 

planear, realizar e gerir a dinâmica das aulas, mas o empenho do aluno e o seu comportamento 

não podem ser descartados enquanto fatores de sucesso. Assim sendo, o professor deve possuir 

conhecimentos de conteúdos concetuais e estar munido de técnicas e estratégias metodológicas 

(Gomes & Sabião, 2018) que lhe permitam envolver o aluno na dinâmica da aula, de forma 

agradável e, quanto baste, desafiadora.  

No entanto, Neta (2014) argumenta que as atitudes dos pais e/ou encarregados de 

educação são fundamentais e determinantes na aprendizagem dos alunos em matemática, 

desde tenra idade. Contudo, os pais e/ou encarregados de educação olham para a escola como 

a melhor e única solução para as atitudes dos seus filhos (Lopes & Ferreira 2011). Muitas vezes 

alegam não ter tempo para cuidar dos seus filhos, por razões de ocupação e serviço. Para Neta 

(2014), as atitudes dos alunos são boas quando estes são motivados, interessados e 

compreendem a importância do que aprendem, ao contrário são desagradáveis.  

 

2.6. Avaliação das aprendizagens e (in)sucesso escolar 

O conceito de avaliação tem vindo a evoluir e tem sido definido de várias maneiras, mas todas 

as definições se centram na obtenção de informação para produção de um juízo de valor e uma tomada 

de decisão (Abrantes, 2002; Duarte, 2015; Ferreira, 2010; Luckesi, 2005; Peralta, 2002). Assim sendo, 

nesta secção adotaremos o conceito de avaliação, tal como foi definido por Peralta (2002), que afirma 

que “a avaliação é a recolha sistemática de informação sobre a qual se possa formular um juízo de valor 

que facilita a tomada de decisões” (p. 27). Esta definição foi um pouco mais expandida ou modificada 

por Martins et al (2010) que sustentam que “a avaliação é uma recolha sistemática de informação sobre 

alguém ou algo que possibilite a formulação de um juízo de valor, uma apreciação fundamentada que, 

por sua vez, sustente a tomada de decisões.” (p. 15). Por isso, e como refere Abrantes (2002), a 

avaliação envolve interpretação, reflexão, informação e decisão. Para permitir a produção de um bom 

juízo de valor e conduzir à tomada de boa decisão, alguns autores (Abrantes, 2002; Fernandes, 2007; 

Luckesi, 2005; Martins et al, 2010; Peralta, 2002) alertam para o facto de que a recolha de dados deverá 

recorrer a uma diversidade de instrumentos e técnicas, que sejam adequadas para garantir uma eficaz 

recolha de informação sobre o que se pretende avaliar.  

Luckesi (2000) e Matos (2011) consideram, no entanto, que avaliar é medir, comparar, regular 
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e verificar o grau de cumprimento dos objetivos fixados numa determinada ação de ensino e 

aprendizagem. A este respeito, Pacheco (2002) afirma que “não é possível avaliar as aprendizagens […], 

se os professores e os órgãos escolares não estabelecerem formas justas de julgar o que os alunos 

fazem no interior da sala de aula.” (p. 58). Além disso, para avaliar é necessário critérios, dimensões e 

níveis, regras e normas bem definidos e relativos às competências a desenvolver (Fernandes, 2007; 

Pacheco 2002; Rodrigues, 2012). Para estes autores, a não definição desses elementos ou a sua 

definição de forma pouco clara, deverá conduzir a um juízo de valor afastado da realidade vivenciada 

pelos alunos. Segundo Pacheco (2002), não existe um quadro fixo de critérios de avaliação das 

aprendizagens dos alunos, visto que as escolas e os professores que nelas trabalham são diferentes e 

terão, certamente, algumas ideias diferentes. Do ponto de vista ético e social da escola, os critérios que 

as escolas/professores adotarem devem ser do conhecimento dos alunos e dos seus encarregados de 

educação e ser negociados com eles. Apesar de salientar que não existe um quadro fixo de critérios, 

Pacheco (2002) apresentou alguns que podem ser úteis, quer no âmbito da sala de aula quer fora dela. 

Esses critérios são: 

- periodicidade da avaliação;  

- intervenientes na recolha de informação (alunos, professores, encarregados de educação e 
outros intervenientes no processo educativo);  

- natureza da informação (qualitativa, quantitativa);  

- função da avaliação (controlar, melhorar, seriar, certificar, etc.);  

- instrumentos de comunicação e publicitação da avaliação. 

De acordo com Luckesi (2000), a avaliação das aprendizagens constitui um importante 

instrumento pedagógico que auxilia cada professor e cada aluno na busca e na construção de si mesmo 

e do seu melhor desempenho educativo. Nesta mesma lógica, em Portugal, o Decreto-Lei nº 139/2012, 

de 5 de julho, no seu art.º 23, define a avaliação das aprendizagens como “um processo regulador do 

ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades 

desenvolvidas pelo aluno.” (p. 3481).  

A avaliação, tal como anteriormente foi definida, refere-se a aprendizagens e difere da avaliação 

institucional. Segundo Sordi e Ludke (2009), esta última centra-se nas escolas (instituições) com vista a 

analisar a qualidade do ensino que oferecem e a monitorizar, ao nível macro ou micro, os processos de 

ensino, de modo a garantir a eficiência e a relevância social das mesmas. 

Para Sordi e Ludke (2009), sem avaliação das aprendizagens o processo educativo cairia num 

abismo, pois não disporia de um olhar estratégico que visasse no geral, melhorar a qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem. Para que seja bem-sucedida, a avaliação das aprendizagens deve aproximar 
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os alunos, colher suas ideias e contextualizá-las para depois explicar (Luckesi, 2000; Sordi & Ludke, 

2009) os fenómenos em causa. 

Na literatura, distinguem-se três modalidades de avaliação das aprendizagens, que alguns 

autores designam por “tipos de avaliação” (Cortesão, 2002), “funções de avaliação” (Ferreira, 2010) e 

“formas de avaliação” (Duarte, 2015). Nesta dissertação, e concordando com o último autor, assumimos 

a designação “formas de avaliação.”. De acordo com alguns autores (Sordi & Ludke, 2009; Matos, 2011; 

Fernandes, 2007), estas três formas de avaliação, que devem ser utilizadas de forma sistemática, podem 

ser sintetizadas como se segue:  

- avaliação diagnóstica: incide no conhecimento prévio dos alunos, constituindo-se como um 
ponto de partida para a identificação das competências e das caraterísticas dos alunos, bem 
como dos conhecimentos que possuem acerca de um dado conteúdo curricular que ainda vai 
ser ensinado ou de conteúdos relevante para uma boa aprendizagem desse conteúdo. Efetua-
se antes do ensino de um tema ou no início de uma unidade curricular ou de um período e 
interessa aos professores para conduzirem o ensino de modo mais vantajoso para os alunos 
(Cortesão, 2002; Fernandes, 2007; Ferreira, 2010; Leite, 2002).  

- avaliação formativa: incide nas aprendizagens que os alunos estão a realizar. Serve para 
informar os professores acerca das aprendizagens realizadas pelos alunos sobre os assuntos 
que tentou ensinar-lhes, com o intuito de reforçar aprendizagens bem-sucedidas e de reajustar 
metodologias de ensino e/ou de adotar estratégias de remediação que permitam melhorar as 
aprendizagens não alcançadas pelos alunos (Cortesão, 2002; Ferreira, 2010; Fernandes, 
2007; Leite, 2002). De acordo com Leite (2002) e Perrenoud (2012), esta modalidade de 
avaliação deve realizar-se ao longo do processo de ensino e aprendizagem, do princípio ao fim, 
e só será formativa se resultar na regulação da ação pedagógica, de modo a promover as 
aprendizagens. Interessa aos professores, aos alunos e aos encarregados de educação, bem 
como aos restantes intervenientes no sistema educativo, uma vez que todos eles se preocupam 
com a formação dos estudantes. 

- avaliação sumativa: visa a classificação e certificação do desempenho dos alunos e traduz um 
juízo global sobre tudo o que aprenderam (Matos, 2011; Santiago, 2015). Tal como afirma 
Fernandes (2007), “deve ocorrer apenas para fazer balanços globais sobre o que os alunos 
sabem e são capazes de fazer.” (p. 588). Realiza-se, por isso, no final de uma unidade 
curricular, de um período ou de um ano letivo (Cortesão, 2002; Ferreira, 2010; Leite, 2002). 
Nos termos da Lei Portuguesa (DL 139/2012, p. 3481), a “avaliação sumativa dá origem a 

uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo 
do aluno”, pelo que interessa aos professores, aos alunos e aos encarregados de educação. 
No entanto, devido à sua função certificadora, ela interessa também aos empregadores, a 
quem disponibiliza informação sobre a formação do candidato a profissional. 

A avaliação das aprendizagens pode ser contínua ou periódica. De acordo com Matos (2011), a 

avaliação é contínua quando é realizada de forma permanente, acompanhando o processo de ensino e 

aprendizagem. Como refere este autor, uma avaliação contínua é essencialmente formativa e permite 

aos interessados obter continuamente informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, de 
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modo a reajustar o processo e as estratégias de ensino, sempre que isso seja necessário. Uma avaliação 

periódica ocorre em momentos fixados para o efeito e, ao contrário do antecedente, envolve um juízo 

global, a realizar no fim de um dado período de ensino, sobre o percurso do aluno e o grau de 

desenvolvimento que atingiu (Matos, 2011) até ao momento em que é efetuada a avaliação. 

No contexto da avaliação das aprendizagens, deve distinguir-se, também: a avaliação das 

aprendizagens interna, efetuada pelos professores da turma (Fernandes, 2007; Matos, 2011; Santiago, 

2015), com caráter predominantemente formativo (Fernandes, 2007); a avaliação externa, efetuada a 

nível nacional, da responsabilidade dos Ministérios da Educação, que se concretiza através de exames 

nacionais (Fernandes, 2007; Matos, 2011; Santiago; 2015), e tem carater sumativo e um peso na 

progressão e certificação dos alunos que depende dos países; e a avaliação internacional, da 

responsabilidade de organizações internacionais com responsabilidade no domínio da educação (ex. a 

OCDE é responsável pelo PISA), que, segundo Fernandes (2007), é externa às escolas e aos sistemas 

educativos, e visa a discussão da qualidade da educação nos diversos países participantes. 

Se a avaliação das aprendizagens não for devidamente planeada e implementada, pode constituir 

um fator de insucesso e retenção dos alunos nos níveis de ensino em que se encontram (Casanova, 

2015; Fernandes, 2007). Contudo, segundo Duarte (2015) e Luckesi (2005), a avaliação vai se 

reduzindo, cada vez mais, à componente sumativa, centrada na classificação, afastando-se das 

componentes diagnóstica e formativa, centradas na identificação de dificuldade ou falhas nas 

aprendizagens, que seriam as mais úteis em termos de redução do insucesso. Acresce que, para além 

de os professores avaliarem do jeito que foram avaliados durante a sua formação inicial, certos 

professores não se preocupam com a aprendizagem dos alunos (Luckesi, 2005), mas tão somente com 

a preparação dos alunos para responderem às perguntas dos mesmos (Fernandes, 2007), pois as notas 

dos alunos parecem ser o objetivo primordial da ação educativa. Uma avaliação com estas caraterísticas 

é antidemocrática e contribui para a retenção e o fenómeno de insucesso escolar (Dantes et al, 2017; 

Fernandes, 2007; Chagas et al, 2015). 

Considerar um aluno como fraco, incapaz, incompetente e desprovido de possibilidades de 

sucesso escolar quando reprova numa avaliação é um erro a evitar, visto que, ao sofrer estas retaliações, 

pode desenvolver atitudes promotoras de sentimentos de aversão, desmotivação e desgosto (Chagas et 

al, 2015; Casanova, 2015). Indo mais longe, estes autores afirmam que reprovar numa avaliação não 

significa que o aluno não aprendeu. A reprovação do aluno numa situação de avaliação ou a sua retenção 

num dado nível de escolaridade podem estar ligados à forma de avaliação que é utilizada pelo professor, 

pelo que uma reprovação deve merecer sempre uma análise profunda, quer pelo professor quer pela 
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direção da escola (Chagas et al, 2015; Fernandes, 2007; Luckesi, 2005).  

Para alguns autores (Casanova 2015; Fernandes, 2007; Luckesi, 2005; Peralta, 2002), os 

professores devem avaliar de acordo com o nível dos alunos e a forma como se desenvolve o currículo 

na sala de aula. Assim, o professor precisa de ter bases sólidas em matéria de avaliação e deve conhecer 

o nível e as caraterísticas dos sujeitos a avaliar (Casanova, 2015). Acresce que, para Carneiro (2012) e 

Martins et al (2010), a avaliação das aprendizagens deve, obrigatoriamente, ser vista como um outro 

momento em que os alunos aprendem, e não como um mero ato de quantificação das aprendizagens 

realizadas. Isto requer uma mudança, não só nas práticas, mas também nas conceções dos professores 

acerca da avaliação das aprendizagens, o que, segundo Duarte (2015), pode exigir formação de 

professores em avaliação. Contudo, “[…] a mudança das práticas de avaliação deve ser acompanhada 

por uma transformação do ensino, da gestão da turma, de uma atenção especial aos alunos com 

dificuldades.” (Perrenoud, 2012, p. 177).  

Dada a importância das ciências e da matemática no desenvolvimento social, cultural e 

económico da sociedade, a nível mundial (Vieira & Vieira, 2013), a Comissão Europeia (2011), há já sete 

anos atrás, alertava os decisores políticos no sentido de multiplicarem esforços e ajudarem as escolas 

no combate ao insucesso escolar em ciências e em matemática. De acordo com esta organização, o 

desempenho dos alunos em ciências e em matemática deve aumentar para melhorar as competências 

de participação ativa dos cidadãos, a inclusão social, a inserção no mercado de trabalho e a realização 

pessoal. Embora que haja responsabilidades a vários níveis, o insucesso escolar, tanto em ciências como 

em matemática, tem sempre origem em fatores sociais, institucionais e individuais (Pereira, 2012).  

Caluzi et al (2011) afirmam que os manuais escolares de ciências apresentam e abordam as 

ciências de maneira superficial (abordagem simplista de conteúdos), sem considerarem a natureza das 

ciências, o processo de construção do conhecimento científico, nem a imagem dos cientistas. Por seu 

turno, Vieira e Vieira (2013) consideram que a falta de domínio da matemática por parte dos alunos e a 

forma como se vem sendo ensinada contribui para o insucesso em ciências. Estes autores consideram 

também que o ensino de matemática deveria auxiliar a sociedade a mudar as atitudes desfavoráveis que 

esta apresenta face à disciplina em causa, promovendo uma cultura efetiva de raciocínio critico e de 

análise e resolução de problemas sociais. Não obstante, o ensino de matemática parece estar longe de 

adotar estes princípios pedagógicos, apesar de que, como afirma Matos (2008), “[…] a matemática é 

essencialmente uma linguagem e, aprender a sua sintaxe, aprendemos o seu significado.” (p. 13).  

De acordo com a Comissão Europeia (2011), para além de contexto familiar, concorre para o 

insucesso em matemática a qualidade de ensino, a organização dos sistemas de ensino e as 
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caraterísticas e práticas dos professores. Segundo esta organização, apesar da atualização dos 

programas de matemática e de ciências, os professores, os verdadeiros responsáveis pela mudança, 

carecem de muito apoio para poderem implementar um ensino capaz de conduzir mais alunos ao 

sucesso educativo. Assim, combater o insucesso em ciências e em matemática exige que os professores, 

enquanto condutores do ensino e da aprendizagem dos alunos, sejam confiantes, motivados e orientados 

para o sucesso dos alunos (Vieira & Vieira, 2013) e conhecedores dos conteúdos concetuais, 

epistemológicos e didáticos. Além disso, devem dar uma atenção especial às aplicações da matemática 

e à sua relação com as ciências e trabalhar nas suas aulas a relação das ciências com o quotidiano 

(Vieira & Vieira, 2013). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

3.1. Introdução 

Este capítulo visa descrever e fundamentar a metodologia utilizada na investigação relatada nesta 

dissertação. Assim, o capítulo começa com uma síntese da investigação que apresenta, de forma sucinta, 

e carateriza os dois estudos realizados, evidenciando a sua complementaridade (3.2.). De seguida, 

aborda a metodologia utilizada no estudo com alunos (3.3.) e no estudo com professores (3.3). Qualquer 

um destes dois últimos subcapítulos inclui quatro subsecções: população e amostra, técnica e 

instrumento de recolha de dados, procedimentos usados na recolha de dados e, finalmente, 

procedimentos usados no tratamento de dados. 

 

3.2. Síntese da investigação 

Para a concretização desta investigação foram realizados dois estudos complementares, cujos 

resultados, depois de relacionados, permitiram alcançar o objetivo geral da Investigação, apresentado 

em 1.3 e centrado na compreensão do sucesso/insucesso em física e em matemática, na formação de 

professores do 1º ciclo do ensino secundário, numa escola de formação de professores, em Angola. 

Esses estudos são: estudo 1, sobre as perspetivas dos alunos, que permitiu alcançar o objetivo especifico 

número 1; estudo 2, sobre as perspetivas de professores, que permitiu alcançar o objetivo específico 

número 2. O estudo 1 envolveu alunos de uma escola de formação de professores angolana, ou seja, 

uma escola de ensino médio que, ao longo de quatro anos (da 10ª à 13ª classe) forma professores para 

o 1º ciclo do ensino secundário angolano. Tendo em conta a situação problemática que nos propomos 

abordar neste estudo, considerámos preferível envolver apenas alunos da 11ª, 12ª e 13ª, a fim de 

trabalharmos com alunos (futuros professores) que já têm alguma experiência de aprendizagem e de 

sucesso/insucesso em física e em matemática neste nível de ensino, o que lhes permite pronunciar-se 

(com conhecimento de causa) sobre o assunto em questão. Sendo assim, trabalhou-se com as turmas 

(inteiras) das três classes (uma turma por classe) mencionadas, do curso de formação de professores 

do 1º ciclo do ensino secundário, opção de matemática e física, num total de 75 estudantes. Para recolha 

de dados, foi usada a técnica de inquérito por questionário, sendo aplicado aos alunos um questionário 

que incluía algumas perguntas fechadas e algumas perguntas abertas, que lhes permitiram pronunciar-

se livremente sobre o assunto em causa neste estudo. 
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O estudo 2 envolveu professores de matemática e professores de física (formadores de 

professores) que têm lecionado as respetivas disciplinas na escola de formação em causa, durante os 

três anos anteriores ao ano da recolha de dados, ou seja, desde 2015 inclusive. O número de professores 

nestas condições foi de oito professores. Para recolher os dados necessários para alcançar o objetivo do 

estudo foi usada a técnica de inquérito por entrevista, sendo elaborado um guião no qual se apoiou a 

entrevista individual que foi realizado com os professores em causa. Essa entrevista foi concebida de 

modo a ter uma estrutura o mais próxima possível do questionário que foi aplicado aos alunos (para 

permitir a comparação), a fim de permitir perceber o modo como os professores explicam o (in)sucesso 

escolar dos alunos em matemática e em física.  

Para alcançar o objetivo geral do estudo, foram comparados os resultados obtidos com alunos e 

com professores, de modo que fossem identificadas as razões apontadas, simultaneamente, pelos dois 

grupos de sujeitos e as razões apontadas por apenas um deles. 

 

3.3. Estudo com alunos 

3.3.1. População e amostra 

Uma das caraterísticas muito importantes da investigação em educação é o facto de esta ser 

empírica, ou seja, exigir uma recolha de dados junto de sujeitos ou documentos que facultem ao 

investigador as informações necessárias para alcançar os objetivos da investigação. Segundo diversos 

autores (Fortin, 2009a; Hill & Hill, 2016; McMillan & Schumacher, 2001; Vilelas, 2009), no caso da 

investigação quantitativa, a população é um grupo de elementos (casos, espécies, processos, indivíduos, 

eventos, objetos, famílias, instituições, empresas etc.) que obedecem a critérios específicos ou que 

apresentam caraterísticas comuns, grupo esse ao qual se pretende generalizar os resultados. 

Este estudo é quantitativo, não experimental, e mais propriamente do tipo descritivo, no sentido 

que lhe é dado por McMillan e Schumacher (2001). Este tipo de estudos descreve, por exemplo, 

caraterísticas sociodemográficas, atitudes, opiniões, conhecimentos, etc. de um dado grupo que se 

pretende estudar. Como estes estudos descritivos se caraterizam por envolverem todo o grupo a estudar, 

não foi necessário a extração de uma amostra, pelo que se trabalhou com toda a população. Sendo 

assim, o estudo incidiu nas turmas da 11ª, 12ª e 13ª classes (havia uma turma em cada classe) do 

curso de matemática e física de uma escola de formação de professores do 1º ciclo do ensino secundário 

angolano. A tabela 3 sintetiza as caraterísticas pessoais dos alunos participantes no estudo em causa. 
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Tabela 3  
Caraterísticas pessoais dos alunos inquiridos 

(N= 75) 

Variáveis Categorias 
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

Género Masculino 26 89,7 22 78,6 16 88,8 

Feminino 3 10,3 6 21,4 2 11,1 

Idade 
(anos) 

14 - 16 3 10,3 0 0,0 0 0,0 

17 - 19 15 51,7 12 42,9 2 11,1 

20 - 22 6 20,7 10 35,7 5 27,7 

> 22 5 17,2 6 21,4 11 61,1 

     

Os dados apresentados nesta tabela mostram que, em qualquer uma das classes, o curso é 

frequentado maioritariamente por meninos. Assim, estes dados evidenciam um desequilíbrio entre os 

dois géneros, muito maior do que o identificado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2018) que 

aponta, no ensino secundário Angolano, para uma proporção de 100 homens para 85 mulheres.  

No que diz respeito à idade, o art.º 31 (organização do ensino secundário geral) da Lei 17/2016, 

de 7 de outubro, refere que, este nível deve ser frequentado por alunos dos 15 anos aos 17 anos. Por 

isso, seria de esperar que, na 11ª classe predominassem os alunos de 15/16 anos, na 12ª classe 

predominassem os de 16/17 anos e na 13ª classe os de 17/18 anos. Contudo, analisando os dados 

desta tabela, constata-se que a maior parte dos alunos, em qualquer uma das classes, têm idades 

superiores às idades de referência. Note-se que mais de 60% dos alunos da 13ª classe afirmaram ter 

idades superiores a 22 anos, em vez dos 18 anos previstos na Lei 17/2016. 

Analisando os dados relativos ao rendimento escolar dos alunos, no final do ano anterior à 

recolha de dados, em matemática e em física (tabela 4), constata-se que nenhum aluno afirmou ter tido 

classificação inferior a 10 valores nem superior a 18 valores. Além disso, tanto na 11ª como na 13ª 

classe, a maioria dos alunos afirmaram que tinham tido aproveitamento de 10 a 12 valores 

(aproveitamento baixo) mas não há um padrão claro de resultados, nem dentro nem entre disciplinas.  

Tabela 4  
Rendimento escolar dos alunos inquiridos 

(N= 75) 

Disciplinas Classificações 
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

Matemática 10 - 12 26 89,7 8 28,6 17 94,4 

13 - 15 2 6,9 17 60,7 1 5,6 

16 - 18 1 3,4 3 10,7 0 0,0 

Física 10 - 12 22 75,9 19 67,8 17 94,4 

13 - 15 7 24,1 8 28,6 1 5,6 

16 - 18 0 0,0 1 3,6 0 0,0 
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3.3.2. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Foi utlizado, para o estudo com alunos, o inquérito por questionário, o qual, segundo McMillan 

e Schumacher (2001) e Fortin (2009a), é uma das técnicas frequentemente utilizada pela maioria dos 

investigadores da área da educação para recolher os dados, uma vez que o questionário, instrumento 

que permite concretizá-la, pode ser aplicado a qualquer tipo de população, desde que saiba ler. O 

questionário é, de acordo com alguns autores (Fortin, 2009a; McMillan & Schumacher, 2001; Vilelas, 

2009), um instrumento de recolha de dados que exige que os sujeitos respondam por escrito a um 

conjunto estruturado de questões, cuja finalidade é explorar informações factuais (sobre acontecimentos 

ou fenómenos), opiniões, reações, crenças, atitudes, conhecimentos, sentimentos, etc.  

Para atingirmos o objetivo do estudo, o questionário abrangeu as seguintes dimensões (tabela 

5): caraterização do aluno e da sua situação escolar; motivação profissional do aluno; representações 

sobre o (in)sucesso em matemática e em física; relação entre o insucesso em matemática e em física; 

conceções de (in)sucesso; perceções sobre as causas do (in)sucesso nas duas áreas disciplinares e 

medidas a adotar para colmatar o insucesso. Para cada dimensão foram definidos os diversos objetivos 

específicos a alcançar.  

De seguida, procurou-se, na literatura da especialidade, instrumentos que abrangessem as 

dimensões e os objetivos que se pretendia alcançar. O questionário foi adaptado de outros previamente 

desenvolvidos por Aguiar (2013) e Fernandes (2007), tendo em conta as dimensões anteriormente 

referidas. Segundo Hill e Hill (2016), a adaptação do instrumento a partir da literatura já existente ajuda 

o investigador a encontrar variáveis importantes a incluir no seu instrumento.  

O questionário contém perguntas de resposta aberta e de escolha múltipla, seguidas de pedido 

de justificação. As perguntas de resposta aberta e as justificações são respondidas por palavras dos 

sujeitos (McMillan & Schumacher, 2001), o que faz com que estes não sofram influência de terceiros. 

Para Hill e Hill (2016), nas perguntas fechadas o sujeito deve optar por uma das alternativas de resposta 

fornecidas pelo investigador o que facilita a análise de dados. Contudo, essas alternativas podem 

influenciar o respondente pelo que foram evitadas, sempre que isso podia ser problemático.  

Depois de ser elaborada, a sua primeira versão do questionário foi submetida para análise da 

sua validade de conteúdo. Para o efeito, foi submetida à apreciação de três especialistas em educação 

em ciências que se pronunciaram sobre: a relevância e pertinência das dimensões consideradas face ao 

objetivo do estudo; a adequação dos objetivos específicos a cada dimensão; a adequação das perguntas 

aos objetivos; a qualidade técnica das perguntas; aspetos em falta. Os especialistas concordaram com 

as dimensões e respetivos objetivos e, no questionário, sugeriram a reformulação da redação de alguns 
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pedidos de justificação. Assim, por exemplo, na pergunta 5.1 sugeriram que se passasse de ‘explique a 

sua opção’ para ‘explique as razões da sua escolha’. O questionário foi reformulado, de acordo com as 

sugestões dos especialistas.  

De seguida, testou-se com professores angolanos para analisar a sua adequação aos 

respondentes. Com isso pretendia-se perceber até que ponto os respondentes seriam capazes de 

compreender e responder às perguntas. Neste caso, foi sugerida a troca da palavra colmatar pela palavra 

combater e sentiu-se a necessidade de introduzir pequenas alterações nas perguntas 14, 15, 16 e 17, 

pois os testados centraram-se em causas pessoais (em vez de se pronunciarem sobre causas comuns). 

Finalmente, foi revista a matriz (apresentada na tabela 5) e dado por concluído o questionário 

(disponibilizado no Anexo 1).  

Tabela 5  
Matriz do questionário aplicado a alunos, futuros professores de física e matemática 

Dimensões Objetivos Nº questão 

Caraterísticas pessoais dos alunos Caraterizar os alunos quanto ao género 
Caraterizar os alunos quanto à idade 

1 
2 

Caraterísticas escolares dos alunos Caraterizar os sujeitos quanto ao rendimento escolar 3, 4 

Motivações profissionais dos alunos Caraterizar a relação dos alunos com a matemática  
Caraterizar a relação dos alunos com a física  
Indagar as razões que levaram os alunos a escolher um curso 
de formação de professores de matemática e física 

5, 5.1 
6, 6.1 
 
7, 8 

Representações 
sobre o 
(in)sucesso em 
matemática e 
em física 

Do próprio Caraterizar as representações dos alunos sobre o seu próprio 
(in)sucesso em matemática  
Caraterizar as representações dos alunos sobre o seu próprio 
(in)sucesso em física 

 
9, 9.1 
 
10, 10.1 

De terceiros Caraterizar as representações dos alunos sobre o (in)sucesso 
dos seus colegas em matemática 
Caraterizar as representações dos alunos sobre o (in)sucesso 
dos seus colegas em física  

 
11, 11.1 
 
12, 12.1 

Relação entre o insucesso em 
matemática e em física 

Averiguar a relação que os alunos estabelecem entre o 
insucesso em matemática e em física 

 
13, 13.1 

Conceções de 
(in)sucesso 

Conceções de 
sucesso 

Averiguar as conceções dos alunos sobre o conceito do 
sucesso escolar 

 
18 

Conceções de 
insucesso 

Averiguar as conceções dos alunos sobre o conceito do 
insucesso escolar 

 
19 

Perceções 
sobre as 
causas do 
(in)sucesso 

Perceções sobre as 
causas do 
(in)sucesso em 
matemática  

Averiguar as perceções dos alunos sobre as possíveis causas 
do insucesso em matemática 
Averiguar as perceções dos alunos sobre as possíveis causas 
do sucesso em matemática 

 
14 
 
16 

Perceções sobre as 
causas do 
(in)sucesso em 
física 

Averiguar as perceções dos alunos sobre as possíveis causas 
do insucesso em física 
Averiguar as perceções dos alunos sobre as possíveis causas 
do sucesso em física 

 
16 
 
17 

Medidas a adotar para colmatar o 
insucesso 

Identificar as medidas que, segundo os alunos, devem ser 
adotadas para combater o insucesso em matemática  
Identificar as medidas que, segundo os alunos, devem ser 
adotadas para combater o insucesso em física 

 
20 
 
21 
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3.3.3. Procedimentos de recolha de dados 

A recolha de dados foi efetuada pelo investigador, na escola de formação de professores do 1º 

ciclo do ensino secundário Angolano em que se centrou este trabalho. Para tal, o investigador solicitou 

autorização, mediante uma carta dirigida ao diretor do gabinete provincial da educação (Anexo 2), para 

ter acesso à população alvo do estudo.  

Obtida a autorização (Anexo 3), o investigador contactou a escola e os sujeitos para obter o seu 

consentimento e marcar a data de aplicação do questionário, que deveria ser respondido 

individualmente. Antes dessa aplicação, explicou os objetivos do estudo e garantiu o anonimato e a 

confidencialidade dos dados que foram recolhidos nas salas normais, na presença do investigador.  

A recolha de dados foi efetuada durante a primeira semana de aulas do 3º trimestre e, talvez 

por isso, em cada uma das classes, faltaram três ou quatro alunos no momento da recolha de dados.  

3.3.4. Procedimentos de tratamento de dados  

Uma vez que se previu no questionário questões de resposta livre e pedidos de justificação de 

respostas a questões de escolha múltipla, para cada questão ou justificação foi necessário definir um 

conjunto de categorias emergentes (ou seja, a posterior, a partir das respostas obtidas) que, de seguida, 

foram usadas para análise das respostas dos alunos à pergunta em causa. E de realçar que uma resposta 

foi considerada em mais do que uma categoria, sempre que apresentava mais do que uma razão ou 

ideias. Foram registadas as frequências absolutas obtidas para cada categoria e efetuado o cálculo da 

respetiva percentagem de respostas na categoria em causa.  

Os resultados obtidos para cada questão foram organizados numa tabela que será apresentada 

no capítulo referente a apresentação e análise dos resultados. Nesse mesmo capítulo, serão incluídos 

excertos de respostas dos alunos que suportarão as inferências efetuadas a partir das respostas obtidas. 

Esses excertos são identificados por um código de tipo Ex-yz, em que E significa estudante, x corresponde 

à classe a que pertence e yz ao número de ordem atribuído ao estudante, autor do excerto em questão 

 

3.4. Estudo com professores 

3.4.1. População e amostra 

Para a obtenção de informações necessárias para alcançar os objetivos deste estudo, foi preciso 

realizar um estudo qualitativo, Segundo Bogdan (2013) e Fortin (2009a), estes estudos têm como 

objetivo essencial compreender ou descrever em profundidade, por exemplo, factos e perceções pessoais 
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sobre fenómenos sociais ainda mal conhecidos.  

Para alcançar o objetivo do estudo, era necessário trabalhar com os professores que lecionaram 

física e/ou matemática nos três anos anteriores à recolha de dados, ou seja, a partir de 2015 inclusive, 

por serem estes que acompanharam os alunos a partir da 10ª e até à 13ª e por estarem, por isso, 

familiarizados com o respetivo sucesso e insucesso. Dado que havia apenas oito professores nessas 

condições, não foi necessário selecionar uma amostra. Tal como refere Fortin (2009a), quando a 

dimensão da população é muito pequena deve-se trabalhar com todos os elementos. Assim, o estudo 

envolveu os oito professores que costumavam lecionar física e matemática em uma escola de formação 

de professores do 1º ciclo do ensino secundário angolano. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 6, constata-se que, em qualquer uma das 

disciplinas, os professores entrevistados são todos do género masculino, o que revela um desequilíbrio 

muito maior do que o que se verifica na realidade, pois, no ensino médio, há algumas mulheres a lecionar 

inclusivamente matemática e ciências. 

Tabela 6 
Caraterísticas pessoais dos professores entrevistados (f) 

(N=8) 

Variáveis Categorias 
Matemática 

(n=4) 
Física 
(n=4) 

Género Masculino 4 4 

Feminino 0 0 

Idade 
(anos) 

21-30 0 1 

31-40 3 2 

41-50 0 0 

>50 1 1 

 

No que respeita à idade, os dois grupos são relativamente semelhantes. Assim, não existe, em 

nenhum dos grupos, um professor com 41-50 anos, mas existe um professor com mais de 50 anos, em 

cada grupo. Os dois grupos apresentam apenas uma ligeira diferença nos intervalos de 21-30 e 31-40 

anos, sendo que: no primeiro intervalo há um professor de física, mas não há nenhum de matemática; 

no segundo intervalo há três professores de matemática e dois professores de física. 

Os dados apresentados na tabela 7 mostram que todos os professores têm formação superior. 

Contudo, enquanto que os professores de matemática são todos licenciados, no caso dos de física três 

são licenciados e um é bacharel. Estas habilitações estão de acordo com as que são exigidas por lei para 

exercer atividade docente nas escolas de ensino médio, ou seja no tipo de escola em que se centra esta 

investigação.  
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Tabela 7  
Habilitações académicas dos professores entrevistados (f) 

(N=8) 

Habilitações académicas 
Matemática 

(n=4) 
Física 
(n=4) 

Bacharelato 0 1 

Licenciatura 4 3 

 

A tabela 8 mostra que há um certo equilibro entre os dois grupos de professores quanto ao 

tempo de serviço docente, embora os professores mais experientes tenham mais de 20 anos de serviço, 

no caso de física, e em matemática estejam no intervalo de 16-20 anos de serviço. Quanto ao tempo de 

lecionação das duas disciplinas, ambas as disciplinas têm um professor no grupo 1-5 anos e apenas a 

física tem um professor no grupo 16-30 anos. Os restantes professores pertencem ao grupo 6-10 anos 

de serviço. Conclui-se assim que, embora já com alguma experiência docente, os dois grupos de 

professores são relativamente novos na profissão. 

Tabela 8 
Experiência profissional dos professores entrevistados (f) 

(N=8) 

Variáveis Categorias 
Matemática 

(n=4) 
Física 
(n=4) 

Tempo de serviço docente  
(anos) 

1 – 5  1 1 

6 – 10  2 2 

11 – 15  0 0 

16 – 20  1 0 

> 20   0 1 

Tempo de lecionação da disciplina 
(anos) 

1 – 5   1 1 

6 – 10   2 3 

11 – 15   0 0 

16 – 20  1 0 

 

3.4.2. Técnica e instrumento de recolha de dados 

Para este estudo adotámos o inquérito por entrevista como técnica de recolha de dados. Fortin 

(2009a) afirma que a entrevista é a principal técnica de recolha de dados nas investigações qualitativas 

as quais visam compreender factos, fenómenos, etc. A entrevista é, portanto, uma forma particular de 

comunicação verbal entre o entrevistador e o entrevistado, utilizada para recolher dados numa linguagem 

própria dos sujeitos e que permitem ao investigador perceber o modo como um dado facto ou fenómeno 

é interpretado pelos sujeitos (De Ketele & Roegiers, 1993; Bogdan, 2013; Fortin, 2009a). De acordo com 

Fortin (2009a), a entrevista pode ser estruturada (dirigida), semiestruturada (semi-dirigida) não 

estruturada (não dirigida).  

De modo a atingir o objetivo do estudo, optou-se por uma entrevista semiestruturada que se 
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apoia num guião que contém um conjunto de questões a colocar a todos os entrevistados, mas dá uma 

certa liberdade ao entrevistador, pois permite-lhe acrescentar, durante a própria entrevista, outras 

perguntas que considere necessárias para aprofundar ou esclarecer as respostas que cada entrevistado 

dá às questões que são comuns a todos. Considerou-se necessário que a entrevista incluísse dimensões 

(tabela 9) semelhantes às do questionário que foi aplicado aos alunos.  

Tabela 9  
Matriz da entrevista a aplicar a professores da escola de formação de professores 

Dimensões Objetivos Nº questão 

Caraterísticas pessoais dos 
professores 

Caraterizar os professores quanto ao género 
Caraterizar os professores quanto à idade 

1 
2 

Caraterísticas 
profissionais 
dos professores 

Habilitações 
académicas 

Caraterizar os professores quanto ao nível de formação académica 
Identificar a área científica de formação académica 

3 
4 

Experiência 
profissional 

Caraterizar os professores quanto à disciplina que lecionam 
Caraterizar os professores quanto ao tempo de serviço docente 

7, 9 
5 

Motivações profissionais dos 
professores 

Indagar as razões que levaram os professores a escolher essa 
profissão 
Indagar as razões que levaram os professores a escolher lecionar a 
disciplina que lecionam [Matemática ou Física] 
Caraterizar o gosto dos professores pela disciplina que lecionam 

 
6 
 
8 
10, 10.1 

Representações 
sobre o 
(in)sucesso dos 
alunos em 
Matemática e 
em Física  

No geral Caraterizar as representações dos professores sobre o (in)sucesso 
dos alunos em Matemática  
Caraterizar as representações dos professores sobre o (in)sucesso 
dos alunos em Física 

 
11, 11.1 
 
15, 15.1 

No curso de 
formação de 
professores 

Caraterizar as representações dos professores sobre o (in)sucesso 
dos alunos na componente de Matemática  
Caraterizar as representações dos professores sobre o (in)sucesso 
dos alunos na componente de Física  

 
12, 12.1 
 
16, 16.1 

Relação entre o insucesso escolar 
em Matemática e em Física 

Averiguar a relação que os professores estabelecem entre o 
insucesso em Matemática e em Física 
Averiguar as representações dos professores sobre a relação entre o 
insucesso em Matemática e em Física. 

 
19, 19.1 
 
20, 20.1 

Conceções sobre (in)sucesso 
escolar  

Averiguar as conceções perfilhados pelos professores sobre o 
conceito de sucesso escolar 

 
21 

Averiguar as conceções perfilhados pelos professores sobre o 
conceito de insucesso escolar 

 
22 

Perceções sobre as causas do 
(in)sucesso em Matemática e em 
Física 

Averiguar as perceções dos professores sobre as possíveis causas do 
insucesso em Matemática 
Averiguar as perceções dos professores sobre as possíveis causas do 
sucesso em Matemática 
Averiguar as perceções dos professores sobre as possíveis causas do 
insucesso em Física 
Averiguar as perceções dos professores sobre as possíveis causas do 
sucesso em Física 

 
13 
 
14 
 
17 
 
18 

Proposta de medidas a adotar para 
colmatar o insucesso 

Identificar as medidas que, segundo os professores, devem ser 
adotadas para combater o insucesso em Matemática  
Identificar as medidas que, segundo os professores devem ser 
adotadas par combater o insucesso em Física 

 
23 
 
24 

Conclusão Averiguar se o entrevistado pretende acrescentar mais alguma ideia 25 

 

Assim, para além da caraterização pessoal e profissional do professor, inclui as seguintes 
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dimensões: motivações profissionais dos professores, representações sobre o (in)sucesso dos alunos em 

matemática e física, relação entre o insucesso escolar em matemática e em física, conceções sobre 

(in)sucesso escolar, representações sobres as causas do (in)sucesso nas duas áreas disciplinares e 

propostas de medidas a adotar para colmatar o insucesso.  

Tal como no caso do questionário, foram definidos objetivos específicos a alcançar no âmbito de 

cada dimensão (tabela 8). De seguida, procurou-se na literatura guiões de entrevista que pudessem ser 

usados ou adaptados. Não se tendo encontrado nenhum que pudesse ser usado, o guião da entrevista 

também foi adaptado de Aguiar (2013) e Fernandes (2007). Depois de se elaborar a primeira versão do 

guião, festa foi submetida para análise da sua validade de conteúdo, com as mesmas finalidades e 

usando os mesmos especialistas referidos para o caso do questionário. Os especialistas sugeriram alguns 

acertos na formulação de algumas questões, para simplificar a redação (questão 10) ou para as ajustar 

melhor aos objetivos (questões 11 e 15). De seguida foi testada a sua adequação com dois dos 

professores de ciências angolanos (um professor que leciona matemática e outro que leciona física), que 

tal como no questionário, sugeriram a troca da palavra colmatar pela palavra combater, nas perguntas 

23 e 24. Note-se que este teste serviu, também, para treino do entrevistador na utilização do guião e na 

condução da entrevista. Depois, foi revista a matriz (tabela 9) e foi dado por concluído o guião que pode 

ser consultado no Anexo 4. 

3.4.3. Procedimentos de recolha de dados 

A recolha de dados foi efetuada através da entrevista descrita na secção anterior, realizada pelo 

investigador na escola de formação de professores selecionada para o estudo, na mesma ocasião em 

que foi efetuada a recolha de dados junto dos alunos, mas de forma separada. A entrevista realizou-se 

de forma individual e foram entrevistados dois ou três professores por dia (para permitir ao investigador 

um bom desempenho no papel de entrevistador), em horários que eles consideravam apropriados. O 

investigador apresentou, a cada entrevistado, os objetivos do estudo, solicitou permissão para efetuar o 

registo, em áudio, da entrevista e garantiu o anonimato e a confidencialidade dos dados. No local da 

entrevista estava apenas o entrevistado e o entrevistador. As entrevistas demoraram entre 15 e 20 

minutos. 

Depois da recolha, os registos das entrevistas foram devidamente guardados para tratamento 

pelo investigador. As gravações serão preservadas pelo investigador, durante três anos, em lugar seguro, 

sem acesso de terceiros. 
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3.4.4. Procedimentos de tratamento de dados  

As entrevistas foram transcritas para posterior análise. No Anexo 5 apresenta-se a transcrição de 

duas dessas entrevistas. Foram apenas omitidas passagens em que a conversa, por razões alheias à 

nossa vontade, se afastou da entrevista. 

Para Bogdan e Biklen (2013), a análise de dados verbais requer maior cuidado e capacidade do 

investigador na análise, compreensão e interpretação para que os significados do entrevistado sejam 

apurados com a menor distorção possível. Além disso, o recurso a categorias de análise reduz a 

subjetividade. Assim, para cada pergunta, que correspondeu, em geral, a uma variável, as respostas 

foram classificadas com base num conjunto de categorias definidas para o efeito. Sempre que possível 

usou-se as categorias utilizadas no estudo com alunos.  

Depois, os dados obtidos foram comparados com os recolhidos junto dos alunos e, assim, 

permitiram a comparação das opiniões dos dois grupos de participantes de maneira a alcançar o objetivo 

geral desta investigação. Para analisar as respostas dadas e permitir a coerência na análise das 

entrevistas, os professores entrevistados foram identificados por um código de tipo Mxy e Fxy, em que M 

e F significam matemática e física, e xy ao número de ordem atribuído ao professor em cada uma destas 

disciplinas.  
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CAPÍTULO IV 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Introdução 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com os dados recolhidos, junto 

dos alunos (através de um questionário) e dos professores (através de uma entrevista) que participaram 

nos estudos realizados para se alcançar o objetivo desta investigação. Assim sendo, o capítulo inicia-se 

com a apresentação dos resultados relativos ao estudo realizado com alunos (4.2), seguindo-se-lhe a 

apresentação dos dados obtidos ao estudo efetuado com professores (4.3). 

 

4.2. Resultados obtidos no estudo com alunos 

Este subcapítulo visa apresentar os resultados obtidos no estudo que envolveu alunos, com o 

intuito de atingir o objetivo específico que foi preconizado para o mesmo. O subcapítulo começa por 

abordar a motivação profissional dos alunos (4.2.1) e, depois, centra-se nas suas perspetivas sobre a 

existência de (in)sucesso escolar em matemática e em física (4.2.2) e a relação entre o insucesso escolar 

em matemática e em física (4.2.3), nas suas conceções de (in)sucesso escolar (4.2.4), nas suas 

perceções sobre as causas do (in)sucesso em matemática e em física (4.2.5) para, finalmente, abordar 

as medidas que os alunos propõem para combater o fenómeno do insucesso escolar (4.2.6).  

4.2.1. Motivação profissional dos alunos 

Nesta secção consideram-se os resultados obtidos através de quatro questões que, no 

questionário (Anexo 1), pertencem à dimensão centrada na motivação profissional dos alunos.  

Quando questionados sobre o seu gosto pela matemática (questão 5) e pela física (questão 6), 

nenhum aluno afirmou que não gostava nada de matemática nem de física (tabela 10), o que pode 

indiciar uma boa atitude destes futuros professores face ao ensino e à aprendizagem destas disciplinas. 

Contudo, e como indicam os dados apresentados na mesma tabela, as percentagens de alunos que 

afirmaram gostar muito de matemática são superiores às de alunos que afirmaram gostar muito de física, 

sendo essas percentagens mais baixas e as diferenças entre elas menores na 13ª classe. Este facto, que 

contraria o previsto com base na literatura revista (Fernandes & Silva, 2005), sugere que os alunos da 

13ª classe gostam menos de matemática e de física do que os colegas das duas classes anteriores. Uma 

vez que o estudo aqui descrito é um estudo transversal, como alertam Fortin (2009b) e Vilelas (2017), 
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não se pode afirmar com segurança e apenas com base nestes dados, que o gosto dos alunos pela 

matemática e pela física diminui da 12ª para a 13ª classe. Contudo, seria interessante perceber se esse 

menor gosto tem a ver com as caraterísticas da turma da 13ª classe ou se tem a ver com outros fatores, 

pois não é desejável que, à media que se aproximam do final da sua formação como professores, passem 

a gostar menos da(s) disciplina(s) que irão lecionar no futuro. 

Tabela 10 
Gosto dos alunos inquiridos pela matemática e pela física  

(N=73) 

Disciplinas Níveis de gosto 
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

Matemática Gosto muito 20 69,0 14 50,0 7 38,9 

Gosto 7 24,1 13 46,4 9 50,0 

Gosto pouco 2 6,9 1 3,6 2 11,1 

Não gosto nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Física Gosto muito 8 27,6 11 39,3 6 33,3 

Gosto 16 55,2 16 57,1 12 66,7 

Gosto pouco 5 17,2 1 3,6 0 0,0 

Não gosto nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Os alunos foram solicitados a justificar o nível de gosto pela matemática que expressaram em 

resposta à questão 5. Essas justificações foram analisadas, depois de serem divididas em dois grupos. 

As justificações referentes a gostar ou gostar muito de matemática são apresentadas na tabela 11. 

Tabela 11 
Razões que levam alguns estudantes a gostar ou a gostar muito de matemática 

(N=70) 

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=27) 
12ª classe 

(n=27) 
13ª classe 

(n=16) 

f % f % f % 

A-Gosta de conteúdos 
tratados na matemática 

A1-Cálculos e números 4 14,8 7 25,9 0 0,0 

A2-Lógica 2 7,4 0 0,0 0 0,0 

B-Foi influenciado B1-Por professores 1 3,7 1 3,7 1 6,3 

B2-Por familiares 1 3,7 3 11,1 0 0,0 

C-Domina bem a matemática 6 22,2 7 25,9 3 18,8 

D-Vê utilidade na 
matemática 

D1-Para resolução de problemas (RP) 7 25,9 0 0,0 2 12,5 

D2-Para RP do quotidiano 6 22,2 11 40,7 3 18,8 

D3-Para compreender outras disciplinas 3 11,1 2 7,4 1 6,3 

D4-Para desenvolver o pensamento 6 22,2 6 22,2 6 37,5 

E-Tem o sonho de estudar matemática  3 11,1 7 25,9 6 37,5 

F-Pensa que gostará de ensinar matemática 3 11,1 3 11,1 1 6,3 

G-Gosta de ciências exatas 2 7,4 2 7,4 2 12,5 

H-Não responde 2 7,4 0 0,0 0 0,0 

 

No que respeita às justificações para gostar ou gostar muito de matemática, a tabela 11 mostra 

que elas assentam em razões que são muito variadas e, além disso, houve alunos que apresentaram 
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mais do que uma razão. Essas razões, centram-se nos conteúdos (A), nas caraterísticas (G) e na utilidade 

(D) da disciplina, nas habilidades (C) e interesses (E) e expetativas profissionais (F) dos alunos e, ainda, 

na influência de terceiros (B). As razões apontadas por percentagens de estudantes mais elevadas 

(embora, na maior parte dos casos, inferiores a 25%) e próximas entre si, nas três classes, são C, D2 e 

D4. Conclui-se, por isso, que há uma diversidade de razões que fazem com que estes alunos, futuros 

professores, gostem de matemática, e que diferentes alunos dizem gostar de matemática por razões 

bastante diferentes. Estes resultados diferem um pouco dos obtidos em diversos outros estudos (Ferreira 

et al, 2013; Kessels et al, 2006; Makgato, 2007; Oliveira, 2010; Howie, 2003; Singh et al, 2002), nos 

quais os alunos evidenciam não gostar de matemática, devido, em muitos casos, às caraterísticas da 

própria disciplina. 

Na tabela 12 apresentam-se exemplos de respostas que ilustram a categorização efetuada e que 

mostram como os alunos exprimem o seu elevado gosto pela matemática e se referem às razões que o 

originam. 

Tabela 12 
Exemplos de respostas apresentadas pelos alunos para justificarem o facto de gostarem ou gostarem 

muito de matemática 

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas 

A-Gosta de 
conteúdos 
tratados na 
matemática 

A1-Cálculos e números “Gosto muito porque é uma disciplina que me permite fazer cálculos […] 
(E12-17)” 

A2-Lógica “Porque a matemática é uma disciplina que estuda o pensamento lógico.” 
(E11-25) 

B-Foi 
influenciado 

B1-Por professores “A partir do Iº ciclo devido do meu professor de 7ª à 9ª classe que me 
incentivou muito.” (E13-02) 

B2-Por familiares “Gosto muito desta disciplina porque desde o meu ensino primário, os meus 
pais foram-me dando algumas explicações chaves no caso da matemática 
[…].” (E12-09) 

C-Domina bem a matemática “Desde o primário sempre tive domínio por matemática, no segundo ciclo 
ainda mais, então isso despertou o meu gosto pela matemática.” (E12-03)  

D-Vê utilidade 
na matemática 

D1-Para resolução de 
problemas 

“Eu gosto desta disciplina porque me ajuda resolver problemas mais rápido 
e possível.” (E13-10) 

D2-Para RP do quotidiano “Gosto muito da matemática porque é a disciplina que ajuda na resolução 
dos problemas do dia-a-dia.” (E11-17) 

D3-Para compreender 
outras disciplinas 

“Porque facilita o entendimento de outras disciplinas.” (E13-16) 

D4-Para desenvolver o 
pensamento 

“Eu gosto muito da matemática porque vejo a matemática é uma ciência 
da vida, quem entende a matemática a mente processa muito rápido e 
analisa bem as coias.” (E11-11) 

E-Tem o sonho de estudar matemática  “Entrei cá na escola de Magistério com objetivo de estudar a matemática 
na universidade, o meu sonho e compreender bem a disciplina de 
matemática” (E13-01) 

F-Pensa que gostará de ensinar 
matemática 

“[…] a fazer o curso de matemática na escola de formação de professores 
para ser futuro professor de matemática, essa é a causa que eu escolhi a 
matemática gosto muito.” (E11-15) 

G-Gosta de ciências exatas “[…] porque a matemática é uma ciência exata.” (E12-02) 
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Curiosamente, as respostas mais explícitas são as que se referem à influência de familiares (B2) 

ou professores (B1) e ao domínio que o aluno possui da própria matemática (C), o qual se traduz em 

motivação intrínseca, que, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), é importante para originar 

aprendizagem significativa. 

A tabela 13 apresenta as justificações dos alunos (uma minoria) que afirmaram gostar pouco de 

matemática. As razões avançadas por esses alunos são, em alguns casos, intrínsecas e, em outros casos, 

extrínsecas aos estudantes. As razões extrínsecas, referem-se: à inadequação das metodologias de 

ensino utilizadas pelos professores, as quais, segundo os alunos da 11ª e da 13ª classe, pouco 

favorecem e ou dificultam a aprendizagem; e à complexidade da matemática. 

No que concerne às razões intrínsecas aos próprios alunos, foram mencionadas a falta de 

interesse pela matemática e o baixo desempenho em matemática. Estas razões, que são também 

mencionadas na literatura (Fernandes & Silva, 2005; Oliveira, 2010; Viveiros & Lopes, 2008), embora 

devam ser combatidas, são pouco relevantes devido à sua baixa frequência.  

Tabela 13 
Razões que levam alguns estudantes a gostar pouco de matemática (f) 

(N=5) 

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=2) 
12ª classe 

(n=1) 
13ª classe 

(n=2) 

A-Teve professores 
inadequados 

A1-Em termos de metodologia de ensino 0 1 1 

A2-Em termos de relacionamento com os alunos 0 0 1 

B-Não se interessa pela disciplina 2 0 0 

C-Tem baixo desempenho na disciplina 1 0 1 

D-Considera a matemática como algo complexo 0 0 1 

 

Na tabela 14, apresentam-se-exemplos de respostas que os alunos deram para justificarem o 

facto de terem afirmado que gostam pouco de matemática.  

Tabela 14 

Exemplos de respostas dadas pelos alunos que gostam pouco de matemática  

Categorias  Subcategorias Exemplos das respostas 

A-Teve 
professores 
inadequados 

A1-Em termos de metodologia de 
ensino 

“Gosto pouco da matemática porque os professores dão mal as 

aulas.” (E12-28) 
A2-Em termos de relacionamento 
com os alunos 

“O comportamento de alguns professores não é adequado […]” 
(E13-05) 

B-Não se interessa pela disciplina “Eu gosto pouco desta disciplina. A partir do primeiro ciclo me 
dedicava pouco porque muitos diziam que a matemática só serve 
na escola; no trabalho não.” (E11-11) 

C-Tem baixo desempenho na disciplina “O que eu sempre quis foi respirar outras áreas e essa mudança 
radical acabou-me fazendo uma outra pessoa e com raiva das 
negativas acabei não gostando desta disciplina.” (E11-20) 

D-Considera a matemática como algo complexo “[…] matemática […] tornou-se muito difícil e não consigo entender 

se o problema é meu ou dos professores.” (E13-13) 
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Constata-se que os professores voltam a aparecer, mas agora como responsáveis pelo 

afastamento, pelo menos afetivo, de alguns alunos face à matemática, devido ao modo como dão as 

aulas e/ou como se relacionam com os alunos. Estas razões foram também referidas por autores como 

Pereira (2010) e Oliveira (2010). A complexidade da matemática, o baixo desempenho dos alunos e a 

falta de interesse pela disciplina são outros fatores mencionados por estes alunos, o que os coloca em 

consonância com a literatura revista (Fernandes & Silva, 2005; Oliveira, 2010; Pinto, 2014, Viveiros & 

Lopes, 2008) 

No caso da Física, as razões apresentadas pelos alunos para gostarem ou gostarem muito de 

física, apresentadas na tabela 15, são semelhantes às apresentadas para o caso da matemática (tabela 

11). Contudo, em física, na causa D (vê utilidade na física), os alunos, das três classes, destacam o facto 

de a física permitir o estudo de fenómenos naturais (D5). Esta razão foi também identificada por autores 

como Krapp e Prenzel (2011) e Raved e Assaraf (2011). 

Tabela 15 
Razões que levam alguns estudantes a gostar ou a gostar muito de física 

(N=68)  

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=24) 
12ª classe 

(n=27) 
13ª classe 

(n=17) 

f % f % f % 

A-Gosta de conteúdos 
tratados na física 

A1-Cálculos e números 1 4,2 1 3,7 0 0,0 

A2-Lógica 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B-Foi influenciado B1-Por professores 1 4,2 2 7,4 2 11,8 

B2-Por familiares 0 0,0 2 7,4 0 0,0 

C-Domina bem a física 1 4,2 5 18,5 3 17,6 

D-Vê utilidade na física D1-Para resolução de problemas 2 8,3 0 0,0 1 5,9 

D2-Para RP do quotidiano 2 8,3 5 18,5 1 5,9 

D3-Para compreender outras 
disciplinas 

0 0,0 2 7,4 2 11,8 

D4-Para desenvolver o 
pensamento 

2 8,3 4 14,8 1 5,9 

D5-Para estudar os fenómenos 
naturais 

13 54,2 13 48,1 10 58,8 

E-Gosta de ciências exatas 0 0,0 0 0,0 1 5,9 

F-Tem sonho de estudar a Física  3 12,5 2 7,4 0 0,0 

 

Apesar de a física usar a matemática como um instrumento (Karam & Pietrocola, 2009) para 

interpretar os fenómenos naturais, poucos alunos da 10ª e da 11ª classe justificaram o gosto pela física 

com base na matemática (11ª classe - 4,2%; 12ª classe - 3,7%) e nenhum dos alunos finalistas da 13ª 

classe o fez. Por outro lado, o domínio da física foi considerado como uma razão para gostar de física 

por parte de alguns alunos, em todas as classes, pese embora facto de a percentagem de alunos da 11ª 

classe (4,2%) que o afirmaram, quando comparada com as das outras classes (18,5% e 17,6% na 12ª e 
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13ª classe, respetivamente), ser muito baixa.  

As razões pelas quais os estudantes afirmaram gostar ou gostar muito de física são ilustradas 

na tabela 16, através de exemplos de respostas dadas pelos participantes no estudo, sendo possível 

contatar que as respostas relativas a influência na escolha e utilidade da física são bastante explícitas.  

Tabela 16 
Exemplos de respostas dadas pelos estudantes que gostam ou gostam muito de física 

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas 

A-Gosta de conteúdos 
tratados na física 

A1-Cálculos e números “[…] a física permite calcular os movimentos e os fenómenos que 
ocorrem no mundo.” (E11-09) 

B-Foi influenciado B1-Por professores “Gosto muito porque desde a 7ª classe o professor incentivava muito 
os alunos e isso nos dava um gosto.” (E13-05) 

B2-Por familiares “Eu gosto muito porque quando era ainda bebé o meu pai optou em me 
dar o nome do Físico Alemão (Kepler), isto fez que eu me interessasse 
e gostar de física.” (E12-05) 

C-Domina bem a física “Gosto da física por causa do domínio da mesma nas classes 
anteriores.” (E12-18) 

D-Vê utilidade na 
física 

D1-Para RP Gosto da física porque ajuda na resolução de problemas” (E11-17) 

D2-Para RP do 
quotidiano 

“Gosto muito porque a física me permite resolver qualquer assunto da 
minha vida.” (E11-08) 

D3-Para compreender 
outras disciplinas 

“Gosto porque eu quero fazer a engenharia e aí tem muita física e isso 
vai-me facilitar em certos problemas.” (E13-12) 

D4-Para desenvolver o 
pensamento 

“Eu gosto tanto de física porque a física é boa ciência, é a ciência de 
raciocínio por isso eu gosto muito.” (E11-11) 

D5-para estudar os 
fenómenos naturais 

“Gosto muito porque estuda tudo que é natureza.” (E11-24) 

E-Gosta de ciências exatas “[…] me dedico muito nas ciências exatas.” (E13-13) 

F-Tem o sonho de estudar a física “Gosto muito porque é onde está o meu sonho de estudar a física.” 
(E12-22) 

 

As razões pelas quais os alunos têm gostado pouco de física são apresentadas na tabela 17. Tal 

como aconteceu em matemática (tabela 13), também em física as razões evocadas são extrínsecas e 

intrínsecas aos alunos.  

Tabela 17 
Razões que levam alguns estudantes a gostar pouco de física (f) 

(N=7) 

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=5) 
12ª classe 

(n=1) 
13ª classe 

(n=1) 

A-Teve professores 
inadequados 

A1-Em termos de metodologia de ensino 2 0 0 

A2-Em termos de metodologia de avaliação 1 0 0 

B-Não se interessa pela disciplina 1 0 0 

C-Considera que a física é complexa 1 0 1 

D-Tem dificuldades em compreender a física 2 2 0 

 

As razões extrínsecas dizem respeito ao modo de atuação de professores (A) e à complexidade 

de física (C). No primeiro caso, são referidas razões relativas a metodologias de ensino (A1) e de avaliação 
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das aprendizagens (A2), centradas em provas, mas estas razões são apresentadas apenas por alunos 

da 11ª classe. Contudo, este tipo de razões foi também encontrado nos estudos realizados por Cima et 

al (2017) e por Ricardo e Freire (2007). A razão C foi também referenciada por diversos autores (Cima 

et al, 2017; Ricardo & Freire, 2007; Stefan & Ciomos, 2010). As razões de ordem intrínseca incluem a 

falta de interesse pela física (B) e as dificuldades em compreender a física (D), sendo que esta última 

causa (D) foi também referida por Fernandes (2007). 

A tabela 18 apresenta exemplos de respostas dos estudantes que afirmaram gostar pouco de 

física e que ilustram a categorização apresentada na tabela 17. Essas respostas evidenciam como o 

modo de atuação dos professores e a falta de compreensão da física pelos alunos pode afetar a relação 

destes com a disciplina. 

Tabela 18 
Exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem gostar pouco de física  

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas 

A-Teve professores 
inadequados 

A1-Em termos de metodologia 
de ensino 

“Gosto pouco […] os professores pela forma de lecionar.” (E11-
29) 

A2-Em termos de metodologia 
de avaliação 

“Gosto pouco […] porque os professores carregam muito a 
prova e não consigo descodificar nada e no fim fico sem êxitos.” 
(E11-29) 

B-Não se interessa pela disciplina “Não sei mesmo como dizer, mas tudo começou na 9ª classe. 
Mesmo com tanto esforço nunca cheguei a satisfação e daí 
comecei a ver que não adianta nada tanto lutar.” (E11-25) 

C-Considera que a física é complexa “A física é uma disciplina muito complexa.” (E13-11) 

D-Tem dificuldades em compreender a física “Gosto pouco devido das dificuldades que tenho da mesma.” 
(E12-26) 

 

Os estudantes foram questionados sobre as razões que os levaram a escolher um curso de 

formação de professores (questão 7). Os dados apresentados na tabela 19 sugerem que os estudantes 

foram influenciados por uma diversidade de razões: de cariz pessoal; de tipo social; de índole escolar; e 

profissional. Contudo, o desejo de ser professor (A) foi a causa em que se registaram mais de metade 

das respostas dos alunos de todas as classes.  

Sendo uma escola de formação de professores, estas percentagens indicam que a maior parte 

dos professores que saem desta escola estão no curso por vontade própria (A), o que pode contribuir 

positivamente para o desempenho escolar dos mesmos alunos, bem como para o seu desempenho 

profissional futuro. Em segundo lugar ficou a vontade de querer contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade (D), o que é compatível com os objetivos de desenvolvimento sustentável, um dos maiores 

desafios das sociedades atuais, segundo a ONU (2015), que só poderá ser alcançado através da 

educação.  
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Tabela 19 
Razões que levaram os alunos a escolher um curso de formação de professores 

 (N=75) 

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

A- Quer ser professor 18 62,1 21 75,0 10 55,6 

B-Foi influenciado 
B1-Por professores 0 0,0 3 10,7 1 5,6 

B2-Por familiares 2 6,9 3 10,7 0 0,0 

C-É um curso que leva a emprego devido a haver falta de professores 5 17,2 1 3,6 1 5,6 

D-Quer contribuir para o desenvolvimento da sociedade 7 24,1 4 14,3 7 38,9 

E-É o curso/escola que consegue frequentar 2 6,9 1 3,6 4 22,2 

F-Há-poucas vagas nos outros cursos/escolas 1 3,4 1 3,6 0 0,0 

G- Esta escola faculta formação de qualidade em matemática e física 0 0,0 3 10,7 1 5,6 

 

A tabela 20 apresenta exemplos de respostas que ilustram as diversas causas consideradas na 

análise dos dados referentes às razões que levaram os alunos a escolher um curso de formação de 

professores. Pode constatar-se a força das razões intrínsecas, como A e D, e também como, em alguns 

casos, foi a escolha possível (E) ou o resultado de uma influência familiar (B2) ou docente (B1). 

Tabela 20 
Exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem a escolha de um curso de formação de 

professores  

Categorias  Subcategorias Exemplos das respostas  

A-Quer ser professor “O que me levou a escolher um curso de formação de professores é 
que desde o 1º ciclo já sonhava ser professor.” (E12-11) 

B-Foi influenciado B1-Por professores “[...] vendo os meus professores que davam aulas e dai surgiu a ideia 
de que eu também serei professor um dia.” (E13-17) 

B2-Por familiares “Meu pai é professor e sempre que ia trabalhar eu gostava de seguir e 
ver o que fazia.” (E11-13) 

C- É um curso que leva a emprego devido a 
haver falta de professores 

“O que me levou a escolher um curso de formação de professores, 
devido do mercado de emprego [...].” (E13-02)  
“[...] e pelas situações que estamos a viver no país de falta de 
professores de certas disciplinas” (E11-09) 

D-Quer contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade 

“A minha escolha foi desde minha infância, porque tinha sempre 
espírito de formar homens para servir a nação.” (E13-10) 

E-É o curso/escola que consegue frequentar “O que me levou a fazer o curso de formação de professores não foi a 
minha própria vontade. Foi por carência de meios financeiros para 
frequentar o ensino técnico profissional ou curso de medicina.” (E11-
01) 

F-Há-poucas vagas nos outros cursos/escolas “[...] por falta de vagas em outras escolas.” (E11-18) 

G-Esta escola faculta formação de qualidade 
em matemática e física  

“Foi a qualidade da formação que oferece.” (E12-08) 
“Eu nunca sonhei ser professor, o que me levou nesta formação é o 
amor que tenho pela matemática e física.” (E12-25) 

 

A tabela 21 apresenta as razões que segundo os alunos os levaram a escolher a opção de 

matemática e física no curso de formação de professores. Os alunos referiram muitas razões, que vão 

desde razões centradas nos seus gostos pessoais e profissionais (A) até ao interesse em estudar algo 
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útil (G) ou à vontade de contribuir para mudar imagens sociais da física (D e H). No entanto, a única 

razão que foi mencionada por, pelo menos, um terço dos alunos foi a que tem a ver com o bom domínio 

das duas disciplinas (F2). Esta razão, combinada com a razão E (Tem bom desempenho nas disciplinas 

praticas/ciências extas), evidencia a importância que pode ter o ser bom aluno em uma disciplina no 

futuro profissional desse aluno. 

É curioso o facto de alguns alunos, embora em percentagens muito reduzidas, afirmarem que 

escolheram esta opção por quererem combater o mito de que a matemática e a física são difíceis (D). 

Esta razão também foi invocada por participantes em estudos realizados por autores como Brandão 

(2015), Ricardo e Freire (2007) e Stefan e Ciomos (2010). 

Tabela 21 
Razões que levaram os alunos a escolher a opção de matemática e física 

(N= 75) 

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

A-Quer ser 
professor 

A1-De matemática 1 3,4 0 0,0 1 5,6 

A2-De física 0 0,0 1 3,6 0 0,0 

A3-De matemática /física 3 10,3 2 7,1 2 11,1 

B-Foi influenciado B1-Por professores 0 0,0 0 0,0 1 5,6 

B2-Por colegas 0 0,0 1 3,6 1 5,6 

B3-Por familiares 0 0,0 3 10,7 0 0,0 

C-Nota que há carência de professores de matemática e 
física no país 

3 10,3 1 3,6 0 0,0 

D-Quer contribuir para combater o mito de que estas 
disciplinas são difíceis  

3 10,3 1 3,6 1 5,6 

E-Tem bom desempenho em ciências 6 20,7 4 14,3 2 11,1 

F-Domina bem o 
assunto 

F1-Matemática   2 6,9 1 3,6 1 5,6 

F2-As duas disciplinas 10 34,5 13 46,4 10 55,6 

G-Vê utilidade 
neste curso 

G1-Facilita os estudos de engenharia 2 6,9 2 7,1 1 5,6 

G2-Desenvolve o pensamento lógico 2 6,9 0 0,0 1 5,6 

G3-Ajuda na RP do dia-a-dia 2 6,9 2 7,1 1 5,6 

G4-Ajuda na compreensão dos 
fenómenos naturais  

2 6,9 0 0,0 0 0,0 

H-Quer contribuir para combater o mito de que as meninas 
não gostam de fazer este curso 

0 0,0 1 3,6 0 0,0 

 

Na tabela 22 são apresentados exemplos de respostas que ilustram as diversificadas categorias 

de resposta criadas para classificar as respostas dadas pelos alunos para justificarem ter feito uma opção 

por um curso de formação de professores de matemática e física. É curioso o modo como alguns alunos 

referiram a sua vontade e de contribuírem para acabar com mitos sobre a física e a matemática, seja 

em termos de dificuldade (D) seja em termos de género (H). 
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Tabela 22 
Exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem a escolha da opção de matemática e física 

Categorias  Subcategorias Exemplos das respostas 

A-Quer ser 
professor 

A1-De matemática “Escolhi esta opção porque é aqui onde foi o meu sonho desde então que 
um dia irei ser professor de matemática.” (E13-15) 

A2-De física “Gosto tanto de física e, é a disciplina que irei mais lecionar” (E12-28) 

A3-De matemática /física “Para ser bom quadro ou um bom professor de matemática e física na 
sociedade.” (E11-15) 

B-Foi 
influenciado 

B1-Por professores “Escolhi esta opção porque desde o início dos meus estudos (…) meus 
professores de matemática e física no 1º ciclo me davam o gosto de 
seguir esta opção.” (E13-17) 

B2-Por colegas “[…] colegas que me achavam boa nessas disciplinas, mas eu tive que 
concordar porque muitos acreditaram em mi me disseram que sou 
capaz.” (E12-12) 

B3-Por familiares “Como já disse foram os meus tios […].” (E12-12) 

C-Nota que há carência de professores de 
matemática e física no país 

“Para ser bom quadro […] e também temos carência de professores de 
matemática e física no nosso país.” (E11-15) 

D-Quer contribuir para combater o mito de que 
estas disciplinas são difíceis  

“Porque sendo essas disciplinas que muitos acham difíceis eu gosto de 
dar o meu contributo para melhorar a visão dos alunos ou seja das 
pessoas que acham que essas disciplinas são difíceis de lecionar.” (E11-
21) 

E-Tem bom desempenho em ciências “Gosto das ciências exatas.” (E11-13) 

F-Domina 
bem o 
assunto 

F1-Matemática   “Escolhi esta opção porque desde o início dos meus estudos eu dominava 
a matemática.” (E13-17) 

F2-As duas disciplinas “Porque tenho um de domínio nas duas disciplinas e o gosto nas 
mesmas.” (E13-16) 

G-Vê utilidade 
neste curso 

G1-Facilita os estudos de 
engenharia 

“Para poder me facilitar na faculdade no curso de que pretendo fazer que 
é no ramo da engenharia.” (E13-12) 

G2-Desenvolve o pensamento 
lógico 

“Eu fiz a escolha desta opção porque me leva a um raciocínio logico e 
avançado no mundo da ciência.” (E13-10) 

G3-Ajuda na RP do dia-a-dia “Para aprender e analisar o que ocorre no dia-a-dia.” (E11-08) 

G4-Ajuda na compreensão dos 
fenómenos naturais  

“[…] e a física me ensina os fenómenos naturais.” (E11-09) 

H-Quer contribuir para combater o mito de que 
as meninas não gostam deste curso 

“Porque não são todas mulheres que escolhem a opção de matemática 
e física porque sentem medo porque são bicho-de-sete-cabeças.” (E12-
10) 

 

4.2.2. Perspetivas dos alunos sobre a existência de (in)sucesso em matemática e física 

Esta secção centra-se nas perspetivas dos alunos sobre a existência de (in)sucesso escolar em 

matemática e em física. Os alunos foram questionados sobre o nível de sucesso que consideram que 

têm tido na componente de matemática do seu curso (questão 9). Deviam responder escolhendo uma 

de cinco opções de resposta disponibilizadas, as quais foram usadas como categorias a priori, para 

efeitos de análise de dados, e são apresentadas na tabela 23. Enquanto que os alunos da 11ª classe se 

dividem entre o sucesso (40%) e o insucesso (40%), cerca de 70% dos alunos da 12ª e da 13ª classe 

concentram-se em duas categorias consecutivas (Nem sucesso nem insucesso e Sucesso). No entanto, 

é na 13ª classe que se verifica a menor percentagem de alunos que consideram ter tido sucesso, o que, 

apesar da reduzida dimensão deste grupo, não é um indicador muito bom para o seu futuro, como 
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professores de matemática. Contudo, este resultado é concordante com o obtido em estudos da autoria 

de Almeida (2011), Peixoto et al (2010) e Viveiros e Lopes (2008), que constataram elevados níveis de 

insucesso em matemática e que afirmaram que, o insucesso escolar em matemática é um problema 

que persiste ao longo dos tempos no mundo. 

Tabela 23 
Nível de sucesso que os alunos dizem ter tido na componente de matemática do seu curso 

(N=75) 

Classes 
Insucesso total Insucesso 

Nem sucesso nem 
insucesso 

Sucesso Sucesso total 

f % f % f % f % f % 

11ª (n= 29) 1 3,4 11 40,0 5 17,2 11 40,0 1 3,4 

12ª (n= 28) 0 0,0 6 21,4 8 28,6 13 46,4 1 3,6 

13ª (n= 18) 0 0,0 3 16,7 8 44,4 5 27,7 2 11,1 

 

Através da questão 9.1, os alunos foram questionados sobre as razões pelas quais pensam que 

tiveram o nível de sucesso que referiram em resposta à questão 9. A tabela 24 apresenta o resultado da 

análise das respostas dos alunos das três classes que disseram ter tido sucesso ou sucesso total. As 

causas a que estes alunos atribuem o sucesso ou o sucesso total que têm tido são as mesmas nas três 

classes, com exceção da 11ª classe, em que ninguém considerou os bons professores (D) como sendo 

causa desse sucesso. Contudo, esta causa foi a referida por maior percentagem (71,4%) de alunos da 

13ª classe, o que pode significar que os alunos precisam de tempo para reconhecerem a importância 

dos professores. De realçar que 40% ou mais dos alunos da 12ª e da 13ª classe atribuíram o sucesso 

ou o sucesso total ao trabalho que eles próprios (B), mais concretamente ao trabalho individual que 

realizam (B2). Algumas das razões apresentadas na tabela 24, nomeadamente as relativas às causas 

B1 e C, foram, também, referidas em estudos da autoria de Coelho (2008) e Peixoto et al (2010), 

respetivamente. 

Tabela 24  
Razões que levam os alunos a ter tido sucesso ou sucesso total em matemática  

(N=34) 

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=12) 
12ª classe 

(n=15) 
13ª classe 

(n=7) 

f  % f % f % 

A-Compreende bem a matéria  3 25,0 10 66,7 1 14,3 

B-Dedica-se /Trabalha muito B1-Em grupo 1 8,3 1 6,7 0 0,0 

B2-Individualmente 2 16,7 4 40,0 3 42,9 

C-Domina bem os conteúdos  4 33,3 1 6,7 1 14,3 

D-Teve ou tem bons professores  0 0,0 3 30,0 5 71,4 

E-Não responde 2 16,7 0 0,0 0 0,0 

 

A tabela 25 contém exemplos de respostas através das quais os alunos apresentaram as diversas 
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razões do sucesso ou sucesso total que consideram ter tido na componente de matemática. É de realçar 

a resposta que evidencia o reconhecimento do papel dos bons professores ao longo do percurso escolar 

dos alunos e também do trabalho que estes realizam.  

Tabela 25 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões do ‘sucesso’ ou do ‘sucesso total’ na componente de 

matemática  

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas  

A-Compreende bem a matéria  “Porque compreendo bem a matemática” (E11-03) 

B-Dedica-se / 
Trabalha muito 

B1-Em grupo “[…] a minha disposição e os trabalhos em grupos” (E11-04) 

B2-Individualmente “Porque reviso muito” (E12-13) 

C-Domina bem os conteúdos  “Digo isso sucesso porque na minha turma media de 65% de 
alunos tem sucesso e 35% tem insucesso em matemática, porque 
a maioria domina bem as matérias” (E11-10) 

D-Teve ou tem bons professores  “Tenho um sucesso total de matemática porque tive no meu 
percurso bons professores de matemática” (E13-13)   

 

O grupo de alunos que alegaram não ter tido sucesso nem insucesso, referiam causas 

associadas a comportamentos inadequados deles próprios (B) ou dos docentes (A) e à falta de condições 

para a aprendizagem (tabela 26), causas estas já anteriormente identificadas por Oliveira (2010). É de 

notar que os alunos da 11ª classe não atribuíram culpa a si próprios, mas apenas aos docentes. Na 

verdade, enfatizaram a utilização de metodologias inadequadas de ensino (A1), aspeto também realçado 

por alguns colegas das outras duas classes e identificado por Oliveira (2010). Algumas causas foram 

identificadas por apenas um ou dois alunos, pelo que devem ser relativizadas. No entanto, aspetos como 

a colocação inadequada de professores (A4), que faz com que os docentes tenham que lecionar 

disciplinas para as quais não têm formação adequada, e a falta de condições de aprendizagem (C), não 

podem deixar de causar preocupação. 

Tabela 26 
Razões que levam os alunos a não ter tido sucesso nem insucesso em matemática  

  (N=21)  

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=5) 
12ª classe 

(n=8) 
13ª classe 

(n=8) 

f % f % f % 

A-Práticas docentes 
inadequadas 

A1-Medologias de ensino utilizadas  5 100 1 12,5 1 12,5 

A2-Metodologias de avaliação 0 0,0 3 37,5 1 12,5 

A3-Relacionamento inadequado entre 
professor e aluno 

0 0,0 0 0,0 1 12,5 

A4-Má colocação de professores  0 0,0 0 0,0 1 12,5 

B-Práticas estudantis 
inadequadas 

B1-De trabalho em Grupo 0 0,0 3 37,5 0 0,0 

B2-De trabalho individual 0 0,0 3 37,5 2 25,0 

C-Falta de condições de aprendizagem 0 0,0 0 0,0 2 25,0 

 

A tabela 27 apresenta exemplos de respostas que evidenciam as razões pelas quais os alunos 
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dizem não ter tido sucesso nem insucesso na componente de matemática. Note-se a variedade de 

respostas relacionadas com as práticas docentes inadequadas, umas que os próprios professores 

poderiam colmatar (A1 e A2) e outras que em que podem ter mais dificuldade em intervir, por terem a 

ver com o sistema político (A3) e educativo (A4). 

Tabela 27 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões de nem terem tido sucesso nem terem tido 

insucesso em matemática  

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas 

A-Práticas 
docentes 
inadequadas 

A1-Medologias de ensino 
utilizadas  

“[…] a falta de explicação profunda por parte de professores” (E12-04) 

A2-Metodologias de avaliação “Porque várias vezes tem sido por causa dos professores que dão 
sempre provas difíceis e complicadas, mas fazer o que se já estamos 
aqui para estudá-la” (E12-12) 

A3-Relacionamento 
inadequado entre professor e 
aluno 

“Um dos pontos, os professores são vingadores e por outro lado os 
assuntos partidários influenciam também, a má fé de alguns 
professores contra os alunos.” (E13-08) 

A4-Má colocação de 
professores  

“Isso tem acontecido devido da colocação de professores errados no 
lugar certo” (E13-18) 

B-Práticas 
estudantis 
inadequadas 

B1-De trabalho em grupo “Falta de agrupamento para revisões” (E12-06) 

B2-De trabalho individual “Porque ultimamente já não reviso mais” (E12-15) 

C-Falta de condições de aprendizagem “Porque não temos condições de aprendizagens favoráveis” (E13-09) 

 

A tabela 28 apresenta as razões a que os alunos consideram dever-se o insucesso ou o insucesso 

total que têm tido em matemática (questão 9.1).  

Tabela 28 
Razões que levam os alunos a ter tido insucesso ou insucesso total na componente de matemática  

  (N=20  

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=12) 
12ª classe 

(n=5) 
13ª classe 

(n=3) 

f % f % f % 

A-Não entende/compreende a matéria  4 33,3 0 0,0 0 0,0 

B-A matemática é muito difícil 1 8,3 0 0,0 0 0,0 

C-As práticas docentes 
são inadequadas 

C1-Em termo de metodologias de ensino 3 25,0 1 20,0 1 33,3 

C2-Em termo de metodologia de avaliação 1 8,3 1 20,0 1 33,3 

D-Práticas estudantis 
inadequadas 

D1-De revisão em grupo 2 16,7 0 0,0 0 0,0 

D2-De revisão individual 0 0,0 1 20,0 0 0,0 

D3-Falta de interesse/dedicação 2 16,7 1 20,0 0 0,0 

E-Há problemas com 
professores 

E1-Trocas ao longo do ano letivo 0 0,0 2 40,0 0 0,0 

E2-Falta de formação  3 25,0 0 0,0 3 100 

 

Diversas causas foram mencionadas pelos alunos, mas poucas foram as referidas, 

simultaneamente, por alunos das três classes. As razões referidas por todas as classes têm a ver com 

prática docente inadequada em termos de metodologias de ensino (C1) e de avaliação das aprendizagens 

(C2). O uso de metodologias de ensino inadequadas foi, também, identificado como causa de insucesso 
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em estudos realizados por Aguiar (2013), Almeida (2011) e Oliveira (2010). Este facto indicia uma 

formação inicial de professores inadequada ou insuficiente, a qual se alia à falta de formação dos 

professores (E2), referida por alunos da 11ª e da 13ª classe. Esta razão também foi identificada por 

Makgato (2007) e Oliveira (2010). É de realçar que alguns alunos da 11ª classe atribuíram o insucesso 

ao facto de não entenderem ou compreenderem as matérias lecionadas pelos seus professores (A) ou 

ao facto de a matemática ser muito difícil (B). Na literatura revista, a causa A já foi também referenciada 

por Oliveira (2010) e a causa B por Pinto (2014), por Santos et al (2015), e por Viveiros e Lopes (2008).  

A tabela 29 apresenta exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideraram que têm 

tido insucesso ou insucesso total na componente de matemática. A análise dessas respostas mostra 

que, embora nem sempre sejam totalmente explícitos, os alunos identificam e conseguem explicar os 

problemas que, na opinião deles, os professores apresentam, assim como as consequências que a 

mudança de professores (E1), durante o ano, tem para a sua aprendizagem. 

Tabela 29 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões de terem tido insucesso ou insucesso total em 

matemática  

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas 

A-Não entende/compreende a matéria  “Porque não entendo a matemática” (E11-12)  

B-A matemática é muito difícil “Porque muitos encaram a matemática como um bicho de 
sete cabeças” (E11-26) 

C-Práticas 
docentes 
inadequadas 

C1-Em termo de 
metodologias de ensino 

“Isso tem acontecido porque alguns professores de 
matemática não lecionam bem” (E11-09) 

C2-Em termo de 
metodologia de avaliação 

“Penso que isso tem acontecido por causa de elaboração das 
provas por parte dos professores sabendo que o aluno tem 
capacidade de fazer N exercícios de uma forma, mas o senhor 
coloca X exercícios de diferentes formas” (E13-15) 

D-Práticas 
estudantis 
inadequadas 

D1-De revisão em Grupo “[…] acho que a causa está na falta de revisão com colegas” 
(E11-12)  

D2-De revisão individual “Penso que isso tem acontecido por falta de revisão individual 
[…]” (E11-27) 

D3-De interesse/ dedicação “[…] e também pela falta de dedicação de alguns colegas na 
disciplina de matemática” (E11-09) 

E-Considera que 
há problemas 
com professores 

E1-Trocas ao longo do ano 
letivo 

“Por causa de troca de professores no decorrer de ano letivo 
e cada um deles vem expor o que melhor entende e nisto 
acabamos de ser desviados na profundidade dos 
conhecimentos desta disciplina” (E12-08) 

E2-Falta de formação  “Isso tem acontecido porque há professores que […] às vezes 
também nem fazem o curso de formação de professores” 
(E11-28) 

 

A tabela 30 apresenta os resultados obtidos após a análise de dados recolhidos com a questão 

10, que visava caraterizar a opinião dos alunos sobre o nível de sucesso que consideravam ter tido na 

componente de física do seu curso. Estes resultados mostram uma situação semelhante à que se 
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verificou na componente de matemática (tabela 23). Assim, na 11ª classe os alunos estão distribuídos 

entre insucesso 34,5% e sucesso 34,5% enquanto que mais de 70% dos alunos da 12ª e da 13ª classe 

estão distribuídos entre nem sucesso nem insucesso e sucesso. Contudo, contrariamente ao que se 

verificou na componente de matemática, é na 11ª classe que se verifica a menor percentagem de alunos 

com perceção de sucesso. Além disso, comparando as percentagens contidas nesta tabela com as 

apresentadas na tabela 23, consta-se que os alunos têm uma perceção de que o sucesso em física é 

ligeiramente superior ao sucesso em matemática, o que está de acordo com a literatura revista.  

Tabela 30 
Nível de sucesso que os alunos dizem ter tido na componente de física do seu curso 

(N=75) 

Classes Insucesso Total Insucesso 
Nem sucesso nem 

insucesso 
Sucesso Sucesso Total 

f % f % f % f % f % 

11ª (n= 29) 3 10,3 10 34,5 6 20,7 10 34,5 0 0,0 

12ª (n= 28) 0 0,0 2 7,1 13 46,4 12 42,9 1 3,6 

13ª (n= 18) 0 0,0 3 16,7 6 33,3 8 44,4 1 5,6 

 

Quando questionados por que pensavam que tinham esse nível de (in)sucesso (questão 10.1), 

o grupo de alunos que consideravam que tinham tido sucesso ou sucesso total invocaram diversos 

aspetos (tabela 31), incluindo aspetos relacionados com uma adequada prática docente (A) e com os 

próprios alunos (B, C e D)  

Tabela 31 
Razões que levam os alunos a ter tido sucesso ou sucesso total na componente de física 

(N=32) 

Categorias  Subcategorias 
11ª classe 

(n=10) 
12ª classe 

(n=13) 
13ª classe 

(n=9) 

f % f % f % 
A-Considera que a 
prática docente 
favorece o sucesso  

A1-Através da metodologia de ensino 2 20,0 6 46,6 4 44,4 

A2-Através de estratégias de motivação 0 0,0 1 7,7 2 22,2 

A3-Através do relacionamento entre professor 
e alunos 

0 0,0 0 0,0 2 22,2 

B-Considera que compreendem os conteúdos  2 20,0 3 23,1 0 0,0 

C-Considera que os alunos dominam bem os conteúdos  2 20,0 2 15,4 0 0,0 

D-Considera que os alunos dedicam muito/esforço  1 10,0 2 15,4 2 22,2 

E-Considera que a física, por não envolver apenas cálculos, 
favorece o sucesso 

2 20,0 0 0,0 0 0,0 

 

No que tange à boa prática docente, as três classes consideraram que o uso de uma boa 

metodologia de ensino (A1) favorece o sucesso. Esta foi mesmo a razão referida por maiores 

percentagens de alunos, especialmente na 12ª e na 13ª classe (cerca de 46,6% e 44,4%, respetivamente) 

e por uma percentagem um pouco menor (20%) na 11ª classe. Esta razão também já foi identificada 
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anteriormente, por Guirado et al (2013) e Ferreira et al (2013). A outra razão mencionada pelas três 

classes é relativa aos próprios alunos, que consideraram que o sucesso é favorecido pela sua dedicação 

ou esforço (D). Refira-se que dois alunos da 11ª classe consideraram que o facto de a física não envolver 

apenas cálculos (E) faz com eles tenham tido sucesso nessa área disciplinar. A tabela 32 apresenta 

exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem o sucesso ou o sucesso total que 

consideraram ter tido na componente de física, as quais suportam as afirmações que acabam de ser 

feitas. 

Tabela 32 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões do sucesso ou do sucesso total na componente de 

física 

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas  

A-Considera que 
a prática docente 
favorece o 
sucesso  

A1-Através da metodologia de ensino “O meu professor tem explicado muito bem a sua aula” 
(E12-01) 

A2-Através de estratégias de motivação “O meu professor me motiva muito através da sua forma de 

lecionar e explicar” (E12-23) 

A3-Através do relacionamento entre 
professor e alunos 

“Na disciplina de física temos boa liberdade estudantil […]” 

(E13-01) 

B-Considera que compreendem os conteúdos  “Porque temos entendido os conteúdos de física e responder” 
(E12-02) 

C-Considera que os alunos dominam bem os conteúdos  “Porque nas minhas médias trimestrais nunca tive nota 

abaixo de 13 valores” (E11-05) 

D-Considera que os alunos dedicam muito/esforço  “Isso tem acontecido porque eu tenho-me aplicado na medida 

do possível” (E12-09) 

E-Considera que a física, por não envolver apenas 
cálculos, favorece o sucesso 

“Os alunos aproveitam aquela parte da teoria e aprovam” 

(E11-26) 

“Porque na física não há só cálculos” (E11-13) 

 

A tabela 33 apresentada os resultados referentes aos alunos que consideram não terem tido 

sucesso nem insucesso em física. A razões de ordem metodológica (A) são referidas por, pelo menos 

um terço, dos alunos das três classes e já foi referenciada nos estudos realizados por Cima et al (2017) 

e por Makgato (2007). As outras razões são referidas por diferentes pares de classes ou por uma única 

classe. As razões referidas apenas por alunos da 11ª e da 12ª classe dizem respeito a falta de 

interesse/trabalho individual (B2) por parte dos alunos e ao facto de percecionarem a física como sendo 

muito complexa (D). A 12ª e a 13ª classes identificaram em comum aspetos que têm a ver com falta de 

recursos didáticos (C) adequados para o ensino da física. Note-se que, na literatura revista, as razões 

associadas à causa A1 foram também referidas por Makgato (2007), enquanto que as associadas à 

causa C se encontram referidas nos estudos realizados por Cima et al (2017), Ricardo e Freire (2007) e 

Stefan e Ciomos (2010).  
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Tabela 33 
Razões que levam os alunos a não terem tido sucesso nem insucesso na componente de física 

 (N=25) 

Categorias  Subcategorias 

11ª classe 
(n=6) 

12ª classe 
(n=13) 

13ª classe 
(n=6) 

f % f % f % 

A-Considera que a prática 
docente dificulta o sucesso  

A1-Através da metodologia de ensino 2 33,3 4 30,9 5 83,4 

A2-Através de estratégias de 
motivação 

0 0,0 3 23,1 0 0,0 

A3-Através do relacionamento entre 
professor e alunos 

0 0,0 0 0,0 1 16,7 

B-Considera que as 
práticas estudantis são 
inadequadas 

B1-Trabalho em grupo  0 0.0 1 7,8 0 0,0 

B2-Interesse/Trabalho individual 
1 16,7 2 15,4 0 0,0 

C-Considera que há falta de recursos didáticos 0 0,0 3 23,1 1 16,7 

D-Considera que a física é muito complexa 3 50,0 3 23,1 0 0,0 

 

A tabela 34 contém exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem as razões pelas 

quais consideraram que não têm tido sucesso nem insucesso na componente de física. Analisando estes 

exemplos de respostas parece que os alunos tendem a realçar o insucesso face ao sucesso, pois talvez 

considerem que aquele, por ser o mais problemático, é o que precisa de justificação. É de realçar que 

uma das respostas que ilustra A1 (E12-18) indica que a física tem carecido de aulas laboratoriais, 

lecionadas em laboratórios convencionais ou em laboratórios equipados com materiais que alguns 

autores (ex.: Machado, 2019) designam simples ou de baixo custo. 

Tabela 34 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões de nem terem tido sucesso nem insucesso na 

componente de física 

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas  

A-Considera que a 
prática docente 
dificulta o sucesso 
através  

A1-Da metodologia de ensino “Pela má explicação de professores e […]” (E12-06)  

“Por não termos praticados [no laboratório] alguns 

assuntos teóricos” (E12-18) 

A2-Da metodologia de avaliação “A matéria ou conteúdo foi sempre bem dado, mas como 

já disse é a forma que os professores aplicam as avaliações 

e as provas” (E12-25)   

A3-Do relacionamento entre 
professor e alunos 

“Por falta de interação de professores com alunos […]” 

(E13-12) 

B-Considera que há 
falta de 

B1-Trabalho em Grupo  “[…] e por falta de grupo de revisões” (E12-06)  

B2-Interesse/Trabalho individual “[…] e falta também de muita revisão” (E12-15) 

C-Considera que há falta de recursos didáticos “Não temos livros que nos permitam investigar” (E12-15) 

DC-Considera que a física é muito complexa “[…] a física é mesmo muito complicada” (E12-12) 

 

A tabela 35 apresenta os resultados relativos aos alunos que disseram ter tido insucesso ou 

insucesso total na componente de física. As razões avançadas por estes alunos são diversas, mas 

semelhantes às mencionadas para o caso da matemática (tabela 28), sendo que apenas uma delas (B2) 
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é referida pelas três classes. É de realçar que alunos do 11º ano afirmaram ter tido dificuldades na 

compreensão das matérias lecionadas pelos seus professores (A). Esta mesma razão encontra-se 

referenciada no estudo realizado por Fernandes (2007). Apesar de diversos fatores poderem estar 

associados a esta razão, ela é consistente com o facto de os alunos referirem o uso de metodologias de 

ensino inadequadas, em ambas as disciplinas, o que pode significar que a não compreensão das 

matérias pode ser devida a essas práticas. 

Tabela 35 
Razões que levam os alunos a ter tido insucesso ou insucesso total na componente de física  

  (N=18)  

Categorias  Subcategorias 

11ª classe 
(n=13) 

12ª classe 
(n=2) 

13ª classe 
(n=3) 

f % f % f % 

A-Considera que não compreende a matéria  5 38,5 0 0,0 0,0 0,0 

B-Considera que as práticas 
docentes favorecem o 
insucesso 

B1-Através de metodologias de ensino 7 53,9 0 0,0 2 66,6 

B2-Através de metodologias de avaliação 
4 30,8 2 100 1 33,3 

C-Considera que as práticas 
estudantis são inadequadas 

C1-Trabalho em Grupo  0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

C2-Interesse/Trabalho individual 1 7,7 1 50,0 0,0 0,0 

D-Considera que há falta de recursos didáticos 1 7,7 0 0,0 0,0 0,0 

 

A tabela 36 apresenta exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem o facto de 

terem tido insucesso ou insucesso total na componente de física. Constata-se a referência explícita à 

falta de recursos didáticos (D), designadamente de laboratório, e ao uso de metodologias de ensino não 

inclusivas (B1).  

Tabela 36 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões de terem tido insucesso ou insucesso total na 

componente de física 

Categorias  Subcategorias Exemplos de respostas 

A-Considera que não compreende a matéria  “[…] e também por falta de compreensão” (E11-27) 

B-Considera práticas 
docentes favorecem o 
insucesso  

B1- Através de metodologias de 
ensino 

“[é preciso] que também se aplica uma metodologia que seja 

explicita para todos e não apenas para alguns” (E11-21) 

B2- Através de metodologias de 
avaliação 

“[…], mas o problema grava é a prova que ele dá, muito difícil” 

(E12-10) 

C-Considera que as 
práticas estudantis 
são inadequadas 

C1-Trabalho em Grupo  “[…] porque certos colegas não gostam de revisar […]” (E11-
09) 

C2-Interesse/ Trabalho 
individual 

“Porque eu não tenho tido a vida de revisar a disciplina […]” 

(E12-21) 

D-Considera que há falta de recursos didáticos 
“Porque só temos visto a teoria nada de prática. Não temos 

laboratório na escola somos limitados na física” (E11-03) 

 

Os alunos foram questionados sobre o nível de (in)sucesso dos seus colegas na componente de 

matemática (questão 11), tendo-lhes sido dadas três opções de resposta que, para efeitos de análise de 
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dados, foram depois usadas como categorias a priori. A maior parte dos alunos da 11ª e da 13ª classe 

(55,2% e 61,1% respetivamente) afirmaram que a maior parte dos seus colegas têm tido insucesso, 

embora alguns tenham tido sucesso (tabela 37). Pelo contrário, a maioria dos alunos da 12ª classe 

(60,7%) consideraram que a maior parte dos seus colegas têm tido sucesso embora alguns tenham tido 

insucesso. Existe, portanto, uma diferença de perspetivas sobre o sucesso dos colegas em matemática, 

entre os alunos principiantes e concludentes do curso, por um lado, e os alunos que se encontram na 

classe intermédia, por outro lado. As perspetivas podem corresponder, ou não, ao sucesso ou ao 

insucesso que realmente existe. Contudo, no ano em causa, verificou-se, de facto, uma variação de 

resultados em matemática, grande e descontínua, ao longo das três classes, com a 12ª classe a 

apresentar média mais baixa. 

Tabela 37 
Opiniões dos alunos sobre o (in)sucesso de seus colegas na componente de matemática 

(N=75) 

Classes 

A maior parte dos colegas tem tido 
sucesso, mas alguns têm tido 

insucesso 

Tem havido aproximadamente 
tantos colegas a ter sucesso 

como a ter a insucesso 

A maior parte dos colegas 
tem tido insucesso, mas 
alguns têm tido sucesso 

f % f % f % 

11ª (n= 29) 8 27,6 5 17,2 16 55,2 

12ª (n= 28) 17 60,7 4 14,3 7 25,0 

13ª (n= 18) 6 33,3 1 5,6 11 61,1 

 

Os alunos foram solicitados a justificar as suas escolhas relativas às perceções sobre (in)sucesso 

(questão 11.1), tendo essas razões sido categorizadas com base em categorias definidas a posteriori. 

Na tabela 38 apresentam-se as razões que os alunos que consideraram que a maior parte dos seus 

colegas tem tido sucesso, mas que alguns têm tido insucesso em matemática, avançaram para justificar 

essa opinião.  

Constatou-se que as justificações dos alunos se centraram ou na primeira parte (A maior parte 

dos colegas tem tido sucesso) ou na segunda parte (mas alguns têm tido insucesso) da opção de 

resposta. Segundo os que se centraram na primeira parte, o sucesso da maior parte dos seus colegas 

depende dos próprios alunos, sendo resultado da dedicação e do esforço pessoal (A1) ou do 

entendimento e da revisão constante das matérias (A2). Ter à sua disposição professores que motivam 

e/ou ensinam bem (B) os seus alunos é um aspeto que, segundo os alunos da 12ª e 13ª classes, 

favorece o sucesso. É de salientar que estas razões já foram referenciadas anteriormente, em situação 

equivalente, mas centrada no sucesso em física (tabela 24).  

Na opinião dos alunos que se centraram na segunda parte da opção de resposta, o insucesso 

de alguns dos seus colegas em matemática está associado, em parte: aos professores, sendo devido ao 
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mau relacionamento entre professores e alunos (D1) e ao uso de metodologias de ensino inadequadas 

(D2); e aos próprios alunos, em termos de falta de dedicação e/ou revisão (E1) dos conteúdos, de falta 

de colaboração entre os alunos (E2) e da falta de domínio ou de bases (E3) de assuntos necessários 

para sustentar os conhecimentos aprendidos. Estas razões foram anteriormente avançadas (tabela 26) 

pelos alunos, para o caso da matemática. Além disso, a razão D2 é também referida na literatura, 

nomeadamente em estudos realizados por Oliveira (2010), por Almeida (2011) e por Aguiar (2013); a 

razão E3 encontra-se referida em estudos da autoria de Peixoto et al (2010), de Oliveira (2010) e de 

Brandão (2015), enquanto que as razões E1 e E2 foram referenciadas nos estudos realizados por Oliveira 

(2010) e por Aguiar (2013), respetivamente. 

Tabela 38 
Razões que, segundo os alunos, levam a maior parte dos seus colegas a ter sucesso e alguns a ter 

insucesso em matemática 
(N=31) 

Ênfase Categoria Subcategorias 
11ª classe 

(n=8) 
12ª classe 

(n=17) 
13ª classe 

(n=6) 

f % f % f % 

No sucesso 
da maior 
parte dos 
colegas 

A- Caraterísticas 
estudantis 
adequadas  

A1-Dedica-se/esforça-se muito 0 0,0 2 11,8 2 33,3 

A2-Entende bem/revê a matéria 4 50,0 6 35,3 1 16,7 

B-Professores motivam/ensinam bem  0 0,0 1 5,9 2 33,3 

C-Não responde 3 37,5 0 0,0 0 0,0 

No 
insucesso 
da minoria 
dos colegas  

D-Prática 
docente 
inadequada 

D1-Em termos de relacionamento 0 0,0 0 0,0 1 16,7 

D2-Em termos de metodologia de 
ensino 

0 0,0 2 11,8 0 0,0 

E- Caraterísticas 
estudantis 
inadequadas 

E1-Revisões/dedicação  1 12,5 6 35,3 1 16,7 

E2-Colaboração entre colegas 0 0,0 2 11,8 0 0,0 

E3-Bases ou domínio dos assuntos  1 12,5 1 5,9 0 0,0 

 

A tabela 39 apresenta exemplos de respostas, bastante explicitas, dadas pelos alunos que 

enfatizaram o sucesso da maioria dos colegas em matemática, para justificarem esse sucesso.  

Tabela 39 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que, segundo os alunos que enfatizaram o sucesso 

da maioria, levam a maior parte dos seus colegas a ter sucesso na componente de matemática 

Categoria Subcategoria Exemplos de respostas  

A- Caraterísticas estudantis 
adequadas  

A1-Dedica-se/esforça-se 
muito 

“Porque aquilo que eu vejo que acontece na minha turma, 
tem mesmo colegas tiram notas altas, porque eles se 
dedicam muito mesmo” (E11-10) 

A2-Entende bem/revê a 
matéria 

“Porque muitos colegas da minha turma entendem mais a 
matemática do que outras disciplinas (E11-16) 

B-Professores motivam/ensinam bem  “Isto acontece porque o professor quando apresenta seus 
conteúdos motiva os alunos e dá bem a sua aula” (E13-03) 

 

A tabela 40 apresenta exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideraram que alguns 
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dos seus colegas têm tido insucesso em matemática, para justificarem esse insucesso. As razões são 

sintéticas, mas identificam a causa, quer no caso dos professores quer no caso dos alunos. 

Tabela 40 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que, segundo os alunos que enfatizaram o insucesso 

da maioria, levam alguns dos seus colegas a ter insucesso na componente de matemática 

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

D-Prática docente 
inadequada 

D1-Em termos de 
relacionamento 

“O professor […], fica muito fechado e não motiva os alunos” 
(E12-10) 

D2-Em termos de 
metodologia de ensino 

“O professor não tem paciência de explicar […]” (E12-10) 

E- Caraterísticas 
estudantis 
inadequadas 

E1-Revisões/dedicação  “Acontece por falta de revisões em grupo […]” (E12-04) 

E2-Colaboração entre 
colegas 

“Isso acontece porque há falta de colaboração na nossa parte no 
que tange a revisão” (E12-21) 

E3-Bases ou domínio dos 
assuntos  

“Porque outros colegas dão menos importância à matemática, 
ora também tem a ver com a formação de base” (E12-13) 

 

As razões avançadas pelo grupo de alunos que alegava que tem havido tantos colegas a ter 

sucesso como a ter insucesso em matemática são apresentadas na tabela 41.  

Tabela 41 
Razões que levam alguns alunos a considerar que tem havido aproximadamente tantos colegas a ter 

sucesso como a ter insucesso em matemática  
(N=10) 

Categorias Subcategorias 

11ª classe 
(n=5) 

12ª classe 
(n=4) 

13ª classe 
(n=1) 

f % f % f % 

A-A compreensão e a capacidade de assimilação diferem de aluno 
para aluno 

2 40,0 1 25,0 1 100 

B-A prática docente é 
inadequada 

B1-Em termos de metodologia de ensino 1 20,0 2 50,0 0 0,0 

B2-Em termos de metodologia de avaliação 0 0,0 1 25,0 0 0,0 

C-As caraterísticas 
estudantis são 
inadequadas 

C1-Em termos de dedicação/revisão 1 20.0 2 50,0 0 0,0 

C2-Em termos de compreensão/ 
entendimento 

1 20,0 0 0,0 0 0,0 

 

De entre as diversas razões contidas nesta tabela, algumas delas são apresentadas por uma 

única classe (B2 e C2), uma delas é apresentada por alunos das três classes (A) e as restantes são 

apresentadas por pares de classes (A). Estas razões também foram anteriormente mencionadas como 

sendo razões que levam alguns colegas a ter tido insucesso em matemática (tabela 38).  

A tabela 42 contém exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideraram que tem havido 

quase tantos colegas a ter sucesso como insucesso, na componente de matemática. Deve ser realçado 

que, mais uma vez, os alunos tendem a justificar apenas o insucesso dos colegas, ignorando que era 

preciso justificar porque disseram que tem havido tantos colegas a ter sucesso como a ter insucesso em 

matemática. Uma dessas respostas explica bem com base nas diferenças individuais (A) e outra com 
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base na aleatoriedade da avaliação (B2), que não respeita o lecionado. 

Tabela 42 
Exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideram que tem havido aproximadamente tantos 

colegas a ter sucesso como a ter insucesso em matemática  

Categorias Subcategorias Exemplos de respostas 

A-A compreensão e a capacidade de assimilação 
diferem de aluno para aluno 

“Por causa da assimilação de cada um é diferente de outro, 
então a forma de entender ou compreender também é 
diferente” (E13-16) 

B-A prática 
docente é 
inadequada 

B1-Em termos de metodologia de 
ensino 

“[…] mas também o professor tem influenciado no insucesso, 
a explicação de conteúdos não é satisfatória” (E12-03) 

B2-Em termos de metodologia de 
avaliação 

“Porque os professores dão provas sem ter em conta a matéria 
dada […]” (E12-28) 

C-As 
caraterísticas 
estudantis são 
inadequadas 

C1-Em termos de 
dedicação/revisão 

“Porque há pouca dedicação por parte dos colegas. […]” (E12-
03) 

C2-Em termos de compreensão/ 
entendimento 

“Há pouca compreensão quando se dá a aula e não se entende 
no momento” (E12-24) 

 

A tabela 43 apresenta os resultados relativos ao grupo de alunos que considerou que a maior 

parte dos seus colegas tem tido insucesso, embora alguns tenham tido sucesso escolar, em matemática.  

Tabela 43 
Razões que, segundo os alunos, levam a maior parte dos seus colegas a ter insucesso, embora alguns 

tenham sucesso, em matemática  
(N=34) 

Ênfase Categorias Subcategorias 
11ª classe 

(n=16) 
12ª classe 

(n=7) 
13ª classe 

(n=11) 

f % f % f % 

No insucesso 
da maior 
parte dos 
seus colegas  

A-As caraterísticas 
de alguns alunos 
são inadequadas  

A1-Em termos de domínio de 
matérias/conceitos básicos  

4 25,0 0 0,0 2 18,2 

A2-Em termos de dedicação/revisão 4 25,0 3 42,9 3 27,3 

A3-Em termos de aquisição de livros 0 0,0 1 14,3 1 9,1 

A4-Em termos de falta de interesse 0 0,0 0 0,0 1 9,1 

B-A Prática docente 
é inadequada 

B1-Em termos de metodologias de ensino 4 25,0 2 28,6 3 27,3 

B2-Em termos de metodologia de avaliação  3 18,8 2 28,6 2 18,2 

C-A matemática sempre foi difícil  1 6,3 0 0,0 2 18,2 

No sucesso 
de alguns dos 
seus colegas  

D-As caraterísticas 
de alguns alunos 
são adequadas  

D1-Apresentam dedicação/vontade de 
aprender 

2 12,5 1 14,3 0 0,0 

D2-Realizam estudos adicionais em centros 
de formação 

1 6,3 1 14,3 0 0,0 

 

Constatou-se que as justificações dos alunos se centraram ou na primeira parte (A maior parte 

dos colegas tem tido insucesso) ou na segunda parte (mas alguns têm tido sucesso) da opção de 

resposta. Segundo os que se centraram na primeira parte, as razões do insucesso da maior parte dos 

colegas realçaram: a falta de dedicação e/ou revisão (A2) dos assuntos por parte deles próprios; e a 

adoção de práticas docentes inadequadas em termos de metodologias de ensino (B1) e de avaliação 

(B2) por parte dos professores. Constata-se, novamente, uma incidência na prática docente inadequada, 
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como já foi referido a propósito da tabela 40. Pese embora o facto de os próprios alunos assumirem a 

falta de dedicação e/ou revisão por parte dos colegas, a formação inadequada dos docentes é, de novo, 

mencionada. Este fato pode indiciar uma falta de formação contínua de professores, bem como a falta 

da supervisão pedagógica por parte das direções e coordenações pedagógicas, capaz de encontrar 

formas de superar a eventual inadequação da prática docente. 

Os alunos, das 11ª e 12ª classes, que se centraram na segunda parte, ou seja, no sucesso de 

uma minoria, referiram que o sucesso de alguns dos seus colegas resulta de dedicação e/ou da vontade 

de aprender (D1), aspeto já anteriormente mencionado, e de aulas extra, frequentadas em centros de 

formação (D2) que são adicionais à escola normal. Assim, aqueles alunos atribuem o sucesso de alguns 

dos seus colegas aos próprios colegas, o que pode indicar que não reconhecem os professores como 

sendo um fator promotor da aprendizagem. 

Na tabela 44 apresentam-se exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideraram que 

a maior parte dos seus colegas tem tido insucesso, apesar de alguns terem tido sucesso, para 

justificarem a ideia de que a maior parte dos seus colegas tem tido insucesso na componente de 

matemática. As respostas são bastante explícitas no que concerne à falta de interesse dos colegas (A4), 

à inadequação das metodologias de avaliação (B2) e à imagem negativa da matemática (C). 

Tabela 44 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que, segundo os alunos, levam a maior parte dos 

seus colegas a ter tido insucesso na componente de matemática  

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

A-As 
caraterísticas 
de alguns 
alunos são 
inadequadas 

A1-Em termos de domínio de 
matérias/conceitos básicos  

“Os meus colegas têm sempre quase negativas nas avaliações e 
provas de professores. […]” (E11-04) 

A2-Em termos de dedicação/ 
revisão 

“Falta de revisões por parte dos alunos” (E13-12) 

A3-Em termos de aquisição de 
livros  

“Nós alunos temos dificuldades de adquirir certos livros por não existir 
bibliotecas” (E13-09) 

A4-Em termos de falta de 
interesse 

“[…] A sua participação nas aulas de matemática tem sido pouca, 
preferem tratar assuntos inadequados durante as aulas” (E11-04) 

B-A prática 
docente é 
inadequada 

B1-Em termos de metodologias 
de ensino 

“[…] mas pode ser também a culpa dos professores que mal aplicam 
as metodologias” (E11-21) 

B2-Em termos de metodologia 
de avaliação  

“Os professores de matemática desta escola explicam outras coisas 
e avaliam outras” (E13.10) 

C-A matemática sempre foi difícil  “Muita das vezes o problema está no ensino primário, as vezes os 
alunos do ensino primário já andam com a ideia de que a matemática 
é difícil” (E13-06) 

 

A tabela 45 apresenta exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideraram que a maior 

parte dos seus colegas tem insucesso apesar de alguns terem tido sucesso, para justificarem a ideia de 

que alguns dos seus colegas têm tido sucesso em matemática. Todas elas se centram nos alunos, 
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nomeadamente em caraterísticas adequadas dos mesmos. 

Tabela 45 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que segundo os alunos, levam alguns dos seus 

colegas a ter sucesso na componente de matemática  

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

A As caraterísticas 
de alguns alunos 
são adequadas 

A1-Apresentam dedicação/ 
vontade de aprender 

“Alguns colegas têm tido sucesso porque o sucesso depende 
da vontade de cada um de aprender coisas sobre esta 
disciplina” (E11-23) 

A2-Realizam estudos adicionais em 
centros de formação 

“Alguns colegas têm tido sucesso por seguir esse curso nos 
centros de formação antes de se inscrever nesta instituição 
(E11-19)  

 

Os dados apresentados na tabela 46, relativos ao insucesso dos colegas em física, sugerem uma 

situação semelhante à que se verificou no caso da matemática (tabela 37), apenas no que respeita às 

opiniões dos alunos da 11ª classe sobre o (in)sucesso dos seus colegas na componente de física (questão 

12). Em ambos os casos, a maioria dos alunos da 11ª classe afirmou que a maior parte dos colegas tem 

tido insucesso, mas alguns têm tido sucesso.  

Tabela 46 
Opiniões dos alunos sobre o (in)sucesso dos colegas, na componente de física 

(N=75) 

Classes 

A maior parte dos colegas tem tido 
sucesso, mas alguns têm tido 

insucesso 

Tem havido aproximadamente 
tantos colegas a ter sucesso 

como a ter a insucesso 

A maior parte dos colegas 
tem tido insucesso, mas 
alguns têm tido sucesso 

f % f % f % 

11ª (n= 29) 4 13,8 8 27,6 17 58,6 

12ª (n= 28) 10 35,7 7 25,0 11 39,3 

13ª (n= 18) 10 55,5 4 22,2 4 22,2 

 

Contrariamente ao que aconteceu na matemática, no caso da física, a maioria (55,5%) dos 

alunos da 13ª classe consideraram que a maior parte dos seus colegas tem tido sucesso, embora alguns 

tenham tido insucesso. Na 12ª classe, e ainda contrariamente ao que aconteceu no caso da matemática 

(em que a maioria tinha afirmado que a maior parte dos colegas tem tido sucesso, mas alguns têm tido 

insucesso), no caso da física, os alunos dividiram-se consideravelmente pelas três opções de resposta. 

Atendendo às razões a que os alunos atribuem o insucesso dos colegas em matemática (informação 

recolhida com a questão 11), era de esperar que o mesmo acontecesse com a física, já que, segundo 

alguns autores (Fernandes, 2007; Pietrocola, 2002), as duas disciplinas têm algumas exigências de 

aprendizagem semelhantes. Contudo, e embora seja necessário ser cauteloso com a realização de 

inferências e generalizações, devido à reduzida dimensão da amostra, parece que, com exceção da 11ª 

classe, as perceções de sucesso e de insucesso dos alunos que participaram no estudo diferem de uma 
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disciplina para outra, sendo mais favoráveis à matemática, na 12ª classe, e à física, na 13ª classe. 

As razões avançadas, como justificação (questão 12.1), pelos alunos que consideraram que a 

maior parte dos seus colegas tem tido sucesso, embora uma minoria tenha tido insucesso, na disciplina 

de física, são apresentadas na tabela 47.  

Tabela 47 
Razões que, segundo os alunos, levam a maior parte dos seus colegas a ter sucesso e alguns a ter 

insucesso em física 
(N=15) 

Ênfase Categorias Subcategorias 
11ª classe 

(n=4) 
12ª classe 

(n=10) 
13ª classe 

(n=10) 

f % f % f % 

Ênfase no 
sucesso da 
maior parte 
dos colegas  

A1-As caraterísticas 
dos alunos são 
adequadas 

A1-dedicam-se/esforçam-se muito 1 25,0 2 20,0 3 30,0 

A2-entendem bem /revêm a física 1 25,0 1 10,0 0 0,0 

B-Os professores motivam/ensinam bem 0 0,0 3 30,0 2 20,0 

Ênfase no 
insucesso 
da minoria 
dos colegas 

C-A prática docente inadequada em termos de metodologia 
de ensino 

0 0,0 0 0,0 2 20,0 

D- As caraterísticas 
de alguns alunos 
são inadequadas 

D1-Em termos de revisões/ 
dedicação 

1 25,0 2 20,0 0 0,0 

D2-Em termos de colaboração entre 
colegas 

0 0,0 1 10,0 0 0,0 

D3-Em termos de bases ou domínio 
dos assuntos 

0 0,0 1 10,0 2 20,0 

E- A falta de laboratório dificulta a compreensão 0 0,0 0 0,0 2 20,0 

F-A física usa muita ferramenta matemática 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

 

Nenhum aluno explicou as duas partes da resposta, tendo alguns alunos centrado as suas 

justificações no sucesso e outros no insucesso. As principais razões invocadas pelos alunos são as 

mesmas que foram referidas, em situação semelhante, para o caso da matemática (tabela 38). No 

entanto, no caso dos alunos que enfatizaram o sucesso, vale a pena realçar a dedicação e esforço (A1) 

dos colegas, que foi agora a única referida por alunos das três classes. Refira-se que o aspeto associado 

a esta razão é, segundo alguns autores (ex.: Clemente et al, 2014), um dos elementos fundamentais 

para que ocorra uma aprendizagem significativa por parte dos alunos.  

No que concerne às justificações sobre o insucesso da minoria, alguns alunos consideraram que 

a física usa muitas ferramentas matemáticas (F) e que falta laboratório (E) na escola. Apesar de a razão 

F ter sido mencionada por um aluno da 11ª e de a razão E ter sido mencionada por apenas dois alunos 

da 13ª classe, na verdade, estes aspetos foram também referidos em estudos realizados por Ricardo e 

Freire (2007), por Makgato (2007) e por Ferreira et al (2013), o que sugere que podem, de facto, causar 

insucesso escolar em física. 

A tabela 48 contém respostas que foram dadas pelo grupo de alunos que considerava que a 

maior parte dos seus colegas tem tido sucesso em física e que não explicou a segunda parte da opção 
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de resposta. Estas razões centram-se nos comportamentos adequados de alunos e professores. 

Tabela 48 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que, segundo os alunos, levam a maior parte dos 

seus colegas a ter sucesso na componente de física 

Categorias Subcategorias Exemplos de respostas  

A1-As caraterísticas 
dos alunos são 
adequadas 

A1-Dedicam-se/esforçam-se muito “A dedicação própria do aluno” (E13-12) 

A2-Entendem bem/revêm a física “Porque a maioria dos colegas entende rapidamente no 
momento das explicações” (E11-16) 

B-Os professores motivam/ensinam bem “Na física há muito sucesso porque o professor dá bem as 
suas aulas” (E12-28) 

 

A tabela 49 apresenta exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideraram que alguns 

dos seus colegas têm tido insucesso em física. Comportamentos inadequados de professores e de 

alunos, falta de laboratório e dependência da física face à matemática são exemplos de razões apontadas 

pelos alunos. 

Tabela 49  
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que, segundo os alunos, levam alguns dos seus 

colegas a ter insucesso na componente de física 

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

C-Prática docente inadequada em termo de 
metodologia de ensino 

“Acontece porque os professores usam mal as técnicas de ensino, 
muito mal” (E13-10) 

D- As 
caraterísticas de 
alguns alunos 
são 
inadequadas 

D1-Em termos de 
revisões/dedicação 

“Isso acontece porque nós mesmo não nos demos ou nos 
integramos nas revisões de física […]” (E12-21) 

D2-Em termos de 
colaboração entre colegas 

“[…] falta de colaboração entre colegas […]” (E12-21) 

D3-Em termos de bases ou 
domínio dos assuntos 

“[…] também tem a ver com a formação de base” (E12-13) 

E-A falta de laboratório dificulta a compreensão 
“Porque em física às vezes a falta de laboratório dificulta o 
entendimento dos alunos” (E13-17) 

F-A física usa muita ferramenta matemática 
“No caso da disciplina de física poucos colegas tiveram sucesso 
porque a física é uma disciplina que usa muitas ferramentas de 
matemática” (E11-01) 

 

Um grupo de alunos considerou que tem havido aproximadamente tantos colegas a ter sucesso 

como a ter insucesso, em física (tabela 50), e avançou com diferentes razões para justificar essa opinião. 

Nota-se que as justificações são centradas no insucesso e incluem razões relativas a prática docente 

inadequada (A) e a comportamentos inadequados por parte dos alunos (B). As práticas docentes são 

consideradas inadequadas quer ao nível das metodologias de ensino (A1) quer ao nível das metodologias 

de avaliação (A2). Os comportamentos dos alunos considerados inadequados têm a ver com falta de 

revisões e de dedicação (B1) ao estudo, bem como com falta de bases ou de domínio dos assuntos (B2). 

Isto significa que, como referimos anteriormente, há alunos que têm consciência de que o sucesso 

depende, pelo menos em parte, dos próprios alunos.  
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Tabela 50 
Razões que levam alguns alunos a considerar que tem havido aproximadamente tantos colegas a ter 

sucesso como a ter insucesso em física 
 (N=19) 

Categorias  Subcategorias  
11ªclasse 

(n=8) 
12ª classe 

(n=7) 
13ª classe 

(n=4) 

f % f % f % 

A-Prática docente 
inadequada 

A1-Em termos de metodologia de 
ensino 

1 12,5 1 14,3 1 25,0 

A2-Em termos de metodologia de 
avaliação 

0 0,0 1 14,3 0 0,0 

B-Caraterísticas 
estudantis inadequadas  

B1-Em termos de revisões/dedicação 2 25,0 4 51,1 1 25,0 

B2-Em termos de bases ou domínio dos 
assuntos  

3 37,5 2 28,6 1 25,0 

 

A tabela 51 apresenta respostas dadas pelos alunos que consideraram que tem havido 

aproximadamente tantos colegas a ter sucesso como a ter insucesso, na componente de física, e que 

ilustram as diversas razões a que foi atribuído o insucesso, o único que foi justificado. Foram invocadas 

caraterísticas docentes e estudantis consideradas inadequadas. 

Tabela 51 
Exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideram que tem havido aproximadamente tantos 

colegas a ter sucesso como a ter insucesso em física, para explicarem o insucesso  

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

A-Prática docente 
inadequada 

A1-Em termos de metodologia de 
ensino 

“Acontece por causa de falta de competências 
metodológicas dos professores” (E11-23) 

A2-Em termos de metodologia de 
avaliação  

“Isso acontece porque as provas de professores tem sido 
mesmo exames, o professor tem dado questões duras” 
(E12-09) 

B- Caraterísticas 
estudantis 
inadequadas 

B1-Em termos de revisões/dedicação “[…] outros não se dedicam na aula de física” (E12-11) 

B2-Em termos de bases ou domínio 
dos assuntos  

“[…] as dificuldades às vezes estão associadas a falta de 
bases” (E11-02) 

 

A tabela 52 apresenta os resultados relativos ao grupo de alunos que considerou que a maior 

parte dos seus colegas tem tido insucesso embora alguns tenham tido sucesso escolar em física. 

Constatou-se que as justificações dos alunos se centraram apenas na primeira parte da opção escolhida 

(A maior parte dos colegas tem tido insucesso). Duas das razões do insucesso foram afirmadas por 

alunos de todas as classes (A e B2) e as restantes foram referidas por alunos de apenas duas classes, 

sendo umas centradas nos alunos (B1), outras centradas nos professores (C1 e C2) e outras nos 

materiais didáticos (D). Assim, em todas as classes, houve alunos que consideraram que a física sempre 

foi difícil (A) ou que os alunos têm falta de bases ou de domínio dos assuntos (B2). Considerando a 

literatura revista, constata-se que a razão A foi também referida em estudos da autoria de Ricardo e 

Freire (2007), Cima et al (2017), Krapp e Prenzel (2011), Osborne et al (2003) e Polino et al (2001). No 
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que respeita às razões mencionadas por alunos de duas classes, a razão B1 foi referida por Cima et al 

(2017), a razão C1 foi referenciada por Makgato (2007), Ferreira et al (2013), Polino et al (2011) e Cima 

et al (2017) e a razão D por Makgato (2007). Isto significa que os participantes no estudo, estudantes 

angolanos, apresentam ideias semelhantes às de estudantes de outros países, pelo que podem tiram 

partido destes para melhorar as suas condições de sucesso. 

Tabela 52 
Razões que, segundo os alunos, levam a maior parte dos seus colegas a ter insucesso em física, 

embora alguns tenham tido sucesso 
(N=32) 

Categorias  Subcategorias  
11ª classe 

(n=17) 
12ª classe 

(n=11) 
13ª classe 

(n=4) 

f % f % f % 

A-A física sempre foi difícil 1 5,9 2 18,2 1 25,0 

B-As caraterísticas 
estudantis são 
inadequadas 

B1-Em termos de revisões/dedicação  4 23,5 4 36,4 0 0,0 

B2-Em termos de bases ou domínio dos 
assuntos 

2 11,8 1 9,1 1 25,0 

C-A prática docente é 
inadequada  

C1-Em termos de metodologia de ensino 3 17,6 0 0,0 1 25,0 

C2-Em termos de metodologia de avaliação  3 17,6 3 27,3 0 0,0 

D-A falta de laboratório dificulta a compreensão 1 5,9 0 0,0 2 50,0 

 

Na tabela 53 apresentam-se exemplos de respostas dadas pelos alunos que consideraram que 

a maior parte dos colegas têm tido insucesso em física, embora alguns tenham tido sucesso. As razões 

são semelhantes as apontadas em outras situações, mas aparece de forma explícita uma referência às 

dificuldades em física (A). 

Tabela 53 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que, segundo os alunos, levam a maior parte dos 

seus colegas a ter insucesso em física, embora alguns tenham tido sucesso 

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

A-A física sempre foi difícil “[…] é uma das disciplinas em que temos mais 
dificuldades” (E11-27) 

B-As caraterísticas 
estudantis são 
inadequadas  

B1-Em termos de revisões/dedicação “Muitos colegas não gostam nada de se dedicar” (E12-
19) 

B2-Em termos de bases ou domínio 
dos assuntos 

“[…] dificuldades para dominar os conceitos de física” 
(E11-02) 

C-A prática 
docente é 
inadequada  

C1-Em termos de metodologia de 
ensino 

“A culpa é dos professores que mal aplicam as 
metodologias nas aulas” (E11-21) 

C2-Em termos de metodologia de 
avaliação  

“Isso acontece porque a maioria dos colegas tiram 
negativas porque os professores ensinam de uma 
maneira e avaliam de outra maneira” (E11-19) 

D-A falta de laboratório dificulta a compreensão “Isso tem a ver com a falta de laboratório na escola” (E11-
08) 

 

Comparando os resultados obtidos para o caso da matemática e para o caso da física, no que 

se refere às perceções sobre (in)sucesso, de um modo geral, conclui-se que as causas identificadas pelos 
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alunos, não só são semelhantes nas duas disciplinas como são semelhantes às relatadas na literatura. 

Uma consequência desta constatação é a de facilitar eventuais intervenções que se pretenda fazer em 

Angola, pois poder-se-á recorrer a informação disponível em outros países, desde que sejam tidas em 

conta as diferenças contextuais devidas às diferenças económicas, sociais, culturais, etc., entre os 

países. 

4.2.3. Perceções dos alunos sobre a relação entre o insucesso em matemática e física 

Com a questão 13 pretendia-se averiguar as opiniões dos alunos acerca da relação entre o 

insucesso em matemática e o insucesso em física, solicitando a (dis)concordância dos alunos com a 

afirmação “Quem tem insucesso em matemática também tem insucesso em física”. Esta questão previa 

cinco categorias de resposta definidas a priori. Contudo, devido à reduzida dimensão dos grupos, 

juntaram-se as duas categorias de cada um dos extremos, daí resultando três categorias para análise de 

dados. Os dados obtidos, apresentados na tabela 54, mostram que os alunos finalistas (13ª classe) são 

o grupo em que mais alunos concordaram (61,1%) com a afirmação e que os alunos da 12ª classe são 

o grupo em que mais alunos (46,4%) discordaram da afirmação. Os alunos da 11ª classe estão muito 

divididos entre a concordância (44,8%) e a discordância (41,9%) com a afirmação. Estes resultados 

podem significar que os alunos finalistas se aperceberam melhor da relação existente entre as duas 

áreas do saber, talvez pelo facto de terem um tempo mais longo de contacto com a física e com a 

matemática do que os das outras classes. 

Tabela 54  
Grau de concordância dos alunos com a afirmação ‘Quem tem insucesso em matemática 

também tem insucesso em física’ 
(N=75) 

Classes 
Concordo / 

Concordo Totalmente 
Nem concordo  
nem discordo 

Discordo/ 
Discordo Totalmente 

f % f % f % 

11ª (n= 29) 13 44,8 3 10,3 13 41,9 

12ª (n= 28) 8 28,6 7 25,0 13 46,4 

13ª (n= 18) 11 61,1 1 5,6 6 33,3 

 

Foi pedido aos alunos que justificassem o seu grau de concordância (questão 13.1) com a 

afirmação em causa. Refira-se que a maioria das razões avançadas pelo grupo de alunos que concordou 

ou que concordou totalmente com a afirmação (tabela 55) foram mencionadas por todas as classes, 

exceto as razões C (A física não faria sentido sem a matemática), referida apenas por alunos da 11ª e 

13ª, e a razão D (Considera que física é mais complexa que a matemática) que foi referida apenas por 

dois alunos da 12ª classe. As razões referidas por alunos de todas as classes centram-se no facto de a 
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matemática ser um instrumento/ferramenta usada na física (A1), ajudar na resolução de problemas de 

física (A2), condicionar o sucesso em física (A3) e ser complementar da física (B). É de salientar que as 

razões A1 e A2 foram também referidas nos estudos realizados por Bebiano (2001), por Pietrocola 

(2002) e por Karam e Pietrocola (2009) e que as razões B e D foram referenciadas em estudos da 

autoria de Borges (2010), de Morgado (2001), de Karam e Pietrocola (2009), de Ricardo e Freire (2007) 

e de Stefan e Ciomos (2010).  

Tabela 55 
Razões que levaram alguns alunos a concordar ou a concordar totalmente com a afirmação ‘Quem tem 

insucesso em matemática também tem insucesso em física’ 
(N=32) 

Categorias  Subcategorias  
11ª classe 

(n=13) 
12ª classe 

(n=8) 
13ª classe 

(n=11) 

f % f % f % 

A-A física 
depende da 
matemática 

A1-Matematica é um Instrumento/ferramenta da física 4 30,8 3 37,5 4 36,4 

A2-Matematica ajuda na resolução de problemas de física 2 15,4 1 12,5 2 18,2 

A3-Matematica condiciona o sucesso em física 3 23,1 4 50,0 4 36,4 

B-A matemática e a física são complementares 2 15,4 2 25,0 3 27,3 

C-A física não faria sentido sem a matemática  1 7,7 0 0,0 2 18,2 

D-A física é mais complexa que a matemática  0 0,0 2 25,0 0 0,0 

 

A tabela 56 apresenta exemplos de respostas que justificarem o grau de concordância com a 

afirmação que foi colocada aos faunos na questão 13. A superficialidade das respostas sugere que não 

têm explorado a relação entre a matemática e a física, nem sozinhos nem com os seus professores.  

Tabela 56 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões pelas quais alguns alunos concordaram ou 
concordaram totalmente com a afirmação ‘Quem tem insucesso em matemática também tem 

insucesso em física’  

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

A-A física 
depende da 
matemática  

A1-Matematica é um seu 
Instrumento/ferramenta da física 

“Sabendo que muitas aulas de física dependem ou têm a sua 
resolução em noções de matemática […]” (E13-13) 

A2-Matematica uma ajuda na 
resolução de problemas de física  

“[…] a matemática ajuda a disciplina de física na resolução de 
problemas e na análise” (E13-02) 

A3-Matematica condiciona o 
sucesso em física 

“As falhas em matemática conduzem a maus resultados em física” 
(E13-03) 

B-A matemática e a física são complementares “Eu concordo que quem apresentar dificuldades em matemática, 
também é sujeito a apresentare-las na física” (E13-13) 

C-A física não faria sentido sem a matemática “Sem a matemática a física seria totalmente oca por isso a boa 
compreensão de matemática resulta no sucesso em física” (E13-08) 

D-A física é mais complexa que a matemática  “Porque a física é um pouco mais complexa do que a matemática” 
(E12-03) 

 

Alguns (poucos) alunos das três classes disseram que nem concordavam nem discordavam com 

a afirmação apresentada na pergunta 13. Como mostra a tabela 57, estes alunos consideram que nem 
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sempre quem tem sucesso em física tem sucesso em matemática, visto que as dificuldades que a 

matemática oferece diferem das que a física provoca (A) e as exigências requeridas para compreender 

os conteúdos de matemática não são as mesmas que as requeridas para compreender os de física (B). 

Contudo, estes alunos não especificaram qual das duas disciplinas causa mais dificuldades ou que 

exigências tem a sua compreensão. 

Tabela 57 
Razões que levaram alguns alunos a nem concordar nem discordar com a afirmação ‘Quem tem 

insucesso em matemática também tem insucesso em física’ (f) 
(N=11) 

Categorias 
11 ª classe 

(n=3) 
12ª classe 

(n=7) 
13ª classe 

(n=1) 

A-As dificuldades em matemática diferem das dificuldades em física  2 4 1 

B-As exigências ao nível da compreensão dos conteúdos de matemática são 
diferentes das exigências dos de física  

1 3 0 

 

A tabela 58 apresenta exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem o porquê de 

não concordarem nem discordarem com a referida afirmação. Estas respostas parecem sugerir que os 

seus autores sentiam mais dificuldades em física do que em matemática. 

Tabela 58 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões que levaram alguns alunos a não concordar nem 

discordar da afirmação ‘Quem tem insucesso em matemática também tem insucesso em física’ 

Categorias Exemplos de respostas  

A1-As dificuldades em matemática diferem das 
dificuldades em física  

“Porque as dificuldades na física podem ser diferentes na 
matemática. Tipo eu, tenho dificuldades na física, mas na 
matemática não.” (E12-10) 

A3-As exigências ao nível da compreensão dos 
conteúdos de matemática são diferentes das 
exigências dos de física  

“Porque nem todos que percebem ou entendem a matemática 
entendem perfeitamente a física” (E12-11) 

 

Os resultados obtidos com o grupo de alunos que discordaram ou que discordaram totalmente 

da afirmação integrada na questão 13 são apresentadas na tabela 59.  

Segundo alguns destes alunos, ter sucesso em matemática não garante ter sucesso em física 

(A) porque há conteúdos, professores e metodologias diferentes nas duas disciplinas. Outros alunos, pelo 

contrário, consideram que há alunos que têm insucesso em física apesar de dominarem a matemática 

(C) e outros afirmam que o (in)sucesso depende da dedicação de cada aluno em cada uma das 

disciplinas (B). A resposta C difere dos resultados obtidos em outros estudos (Ferreira et al, 2013; 

Makgato, 2007) onde os alunos referiram que não tiveram sucesso em física (ciências) por falta de 

bases/domínio de conhecimentos de matemática.  
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Tabela 59 
Razões que levaram os alunos a discordar ou a discordar totalmente da afirmação ‘Quem tem 

insucesso em matemática também tem insucesso em física’ 
(N=32) 

Categorias  Subcategorias  

11ª classe 
(n=13) 

12ª classe 
(n=13) 

13ª classe 
(n=6) 

f % f % f % 

A-Nem todos os alunos 
que têm sucesso em 
matemática têm 
sucesso em física  

A1-Por se tratar de conteúdos diferentes 0 0,0 2 15,4 1 16,7 

A2-Por os professores serem diferentes 0 0,0 2 15,4 0 0,0 

A3-Por usarem metodologias de ensino 
diferentes  

0 0,0 4 30,8 1 16,7 

B-O sucesso depende da dedicação dos alunos a cada uma das disciplinas 5 38,5 3 23,1 3 50,0 

C-Muitos alunos que dominam a matemática não têm sucesso em física  8 61,5 4 30,8 3 50,0 

 

A tabela 60 apresenta exemplos de respostas dadas pelos alunos para justificarem as razões 

que os levaram a discordar ou a discordar totalmente da afirmação em causa. Para estes alunos, e como 

evidenciam as respostas apresentadas nessa tabela, parece normal que em disciplinas diferentes haja 

comportamentos diferentes, tanto por parte dos alunos como dos professores, o que será pouco benéfico 

em termos de encontrar formas de colmatar o insucesso. 

Tabela 60 
Exemplos de respostas que evidenciam as razões pelas quais alguns alunos discordaram ou 

discordaram totalmente da afirmação ‘Quem tem insucesso em matemática também tem insucesso 
em física’ 

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas 

A-Considera que não 
nem todos os que têm 
sucesso em 
matemática têm 
sucesso em física  

A1-Por se tratar de conteúdos 
diferentes 

“Discordo porque são duas áreas com conteúdos diferentes 
e objetivos diferentes” (E12-13) 

A2-Por os professores serem 
diferentes 

“[…] pois que os professores de física não são os mesmos 
que os de matemática” (E13-17) 

A3-Pelas metodologias de 
ensino serem diferentes  

“[…] e a forma também de lecionar dos professores” (E13-
12) 

B-Considera que depende da dedicação dos alunos a 
cada uma dessas disciplinas 

“Porque todo qualquer aluno tem tido sempre uma disciplina 
dos seus gostos, e alguns se dedicam mais em matemática 
do que em física e vice-versa” (E13-04) 

C-Considera que muitos que dominam a matemática 
não têm sucesso em física  

“Discordo porque não podemos dizer que quando há 
insucesso na matemática e na física o aluno não tira boas 
notas. Muitos tiram negativas na matemática, mas dominam 
na física” (E13-05) 

 

4.2.4. Conceções dos alunos sobre (in)sucesso escolar  

Esta secção centra-se nas conceções dos alunos sobre os conceitos de sucesso e de insucesso 

escolar. Para tal, os alunos foram questionados sobre o que entendiam por sucesso escolar (questão 18) 

e por insucesso escolar (questão 19). 

Os resultados obtidos através da questão 18 (tabela 61) mostram que a maioria dos alunos 

definem sucesso escolar ou concetualmente (A1) ou em função de resultados (A2) ou quantitativamente 
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(A3). No entanto, alguns alunos, em vez de definirem sucesso escolar, referiram condições que 

consideram necessárias para o sucesso. Assim, um ou dois alunos de cada classe referiram condições 

que consideram necessárias para o sucesso escolar (tabela 61), e que incluem a boa qualidade dos 

professores (B1), dos alunos (B2), da escola (B3) e dos materiais didáticos (B4). Na verdade, estas 

condições são fatores relevantes do sucesso escolar, mas nem por isso nos dizem o que é essa entidade.  

Tabela 61 
Conceções de sucesso escolar 

 (N=75) 

Categorias  Subcategorias  
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

A-Define sucesso A1-Concetualmente  12 41,3 7 25,0 7 38,8 

A2-Em função de resultados 4 13,7 7 25,0 4 22,2 

A3-Quantitativamente 5 17,2 8 28,6 3 16,6 

B-Refere condições 
necessárias ao 
sucesso 

B1-Boa qualidade de professores 2 6,8 0 0,0 1 5,6 

B2-Boa qualidade dos alunos 1 3,4 2 7,1 0 0,0 

B3-Boa qualidade das escolas  1 3,4 1 3,6 1 5,6 

B4-Boa qualidade de materiais didáticos 1 3,4 1 3,6 1 5,6 

C-Não responde 3 10,3 2 7,1 1 5,6 

 

É de referir que de três a um aluno, da 11ª à 13ª classe, não responderam à questão. Estes 

resultados, juntamente com o facto de mais de metade dos alunos de cada uma das classes não terem 

sido capazes de definir concetualmente o conceito em causa, pode significar que o sucesso escolar é 

um tema pouco falado na escola e envolve um conceito chave que alguns alunos, quase professores, 

não dominam. 

A tabela 62apresenta exemplos de respostas que evidenciam as diversas conceções de sucesso 

escolar que parecem emergir das respostas dos alunos. As respostas concetuais apresentam muito 

sinteticamente a ideia de que o sucesso tem a ver com o alcance dos objetivos (A1), sem mencionarem 

como isso se mede ou avalia.  

As respostas orientadas para resultados centram-se nas condições de aprovação obtidas através 

de provas (A2), pelo que parecem estar associadas a uma visão muito restritiva de sucesso, medido por 

provas.  

A definição quantitativa de sucesso (A3) é uma visão simplista e algo ingénua, que coloca o 

sucesso em oposição ao insucesso, e com um único indicador - a elevada aprovação.  

As respostas que se centram nas condições necessárias ao sucesso focam aspetos importantes, 

mas, na verdade, não respondem à pergunta, pois não definem o conceito, e podem ser indicadores de 

um reduzido domínio do conceito em causa por parte dos alunos. 
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Tabela 62 
Exemplos de respostas que evidenciam as diversas conceções de sucesso escolar 

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

A-Define 
sucesso  

A1-Concetualmente  “O sucesso escolar é quando os alunos atingem os objetivos 
traçados pela escola” (E13-07) 

A2-Em função de resultados “Entendo por sucesso escolar, os resultados obtidos no final das 
provas, e esses resultados positivos quando alunos chegam pelo 
menos a 81%” (E11-25) 

A3-Quantitativamente “É quando a maior parte dos alunos aprovam” (E12-22) 

B-Refere 
condições 
necessárias 
ao sucesso 

B1-Boa qualidade de professores “O sucesso escolar é a boa formação dos professores e dos 
dirigentes” (E13-17) 

B2-Boa qualidade dos alunos “É toda capacidade que um aluno tem de defender seus 
conhecimentos” (E12-06) 

B3-Boa qualidade das escolas   “Quando a escola está em patamares elevadas em termos de 
formação, a nossa direção contratou bons professores 
principalmente na minha opção” (E13-01) 

B4-Boa qualidade de materiais 
didáticos 

“Ter bons materiais didáticos, é aí que os alunos vão ter 
sucesso” (E13-12) 

 

No caso das conceções dos alunos acerca do conceito de insucesso escolar (tabela 63), constata-

se que os elementos base das respostas são semelhantes aos usados para o caso do insucesso, mas 

agora são usados pela negativa. De igual modo, a maior parte dos alunos definiu o conceito, mas alguns 

referiram apenas condições que podem conduzir a insucesso. De referir que dois alunos da 11ª classe 

e outros dois alunos da 12ª classe não deram qualquer resposta.  

Tabela 63 
Conceções de insucesso escolar  

(N=75) 

Categorias  Subcategorias  
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

A-Define insucesso  A1-Concetualmente  9 31,0 10 35,7 6 33,3 

A2- Em função de resultados 7 24,1 6 21,4 3 16,7 

A3-Com base no senso comum (reprovação) 7 24,1 6 21,4 6 33,3 

B-Refere condições que 
conduzem ao insucesso 

B1- Inadequadas caraterísticas dos alunos  2 6,9 4 14,3 1 5,6 

B2- Inadequada qualidade das escolas  2 6,9 0 0,0 2 11,1 
C—Não responde 2 6,9 2 7,1 0 0,0 

 

As subcategorias A1 (definição concetual), A2 (definição em função de resultados) e A3 (baseada 

no senso comum) foram as referidas por mais alunos. A subcategoria A3 está simplesmente centrada 

na ideia de reprovação – há insucesso se houver muita reprovação – ignorando que a não reprovação 

também pode significar insucesso, pois o aluno pode não dominar bem os assuntos ou alguns dos 

assuntos que foram ensinados ou não ter desenvolvido (suficientemente) algumas das competências que 

deveria desenvolver.  

Refira-se, também, que no que se diz respeito a condições de insucesso, são mencionados os 
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mesmos elementos que no caso do sucesso (tabela 61) mas agora pela negativa. Assim, segundo alguns 

alunos de todas as classes, a inadequada qualidade dos alunos (B1) e das escolas (B2) são condições 

de insucesso escolar.  

A tabela 64 apresenta exemplos de respostas que ilustram as diversas conceções de insucesso 

escolar evidenciadas pelos alunos. Em algumas delas (ex.: A2) é percetível a relação entre insucesso e 

falta de trabalho do aluno, bem como entre a falta de condições das escolas e insucesso dos alunos 

(B2). 

Tabela 64 
Exemplos de respostas que evidenciam as diversas conceções de insucesso escolar 

Categorias  Subcategorias  Exemplos de respostas  

A-Define 
insucesso  

A1-Concetualmente  “O insucesso escolar no meu entendimento é falta de 
bom êxito ao nível da aprendizagem escolar” (E11-29) 

A2- Em função de resultados “Insucesso escolar é quando os resultados são 
negativos, quase os alunos não fizeram nada durante o 
ano letivo” (E11-20) 

A3-Com base no senso comum (reprovação) “Não aprovar bem, muita reprovação” (E11-24) 

B-Refere 
condições que 
originam 
insucesso 

B1- Inadequadas caraterísticas dos alunos “É quando os alunos não estão bem formados” (E13-
17) 

B2-Inadequada qualidade das escolas “O insucesso escolar é o desambiente da escola, mau 
rendimento da escola” (E13-01) 

 

Estes resultados sugerem que muitos alunos estão não estão aptos a definir o conceito de 

insucesso nem o conceito de sucesso, o pode indiciar que estes conceitos e a problemática a eles 

associada não tem sido muito abordada, nem nas aulas nem em atividades extracurriculares, como 

palestras ou conferências. Estando alguns destes alunos quase a concluir a sua formação inicial 

enquanto professores, seria bom que esta lacuna ainda fosse colmatada, durante o resto do ano, ou que 

seja colmatada no futuro. 

4.2.5. Perceções dos alunos sobre as causas do insucesso em matemática e física 

Questionados sobre as causas de insucesso em matemática (questão 14), os alunos relataram 

diversas causas que têm origem no aluno, na própria disciplina de matemática, nos professores, nos 

materiais didáticos e na família (tabela 65). Ao analisar os dados contidos na tabela 65, constata-se que, 

em todas as classes, os alunos estão distribuídos por diversas causas, de diferentes origens. Contudo, 

as causas A2 e A3, com origem no aluno, foram as referidas por maiores percentagens de estudantes 

nas diversas classes. No entanto, essas percentagens são, na 11ª classe, bastantes superiores às das 

outras classes. Refira-se que mais da metade dos alunos da 11ª classe e mais de 1/5 dos alunos das 

restantes classes referiram a causa A2. As percentagens são semelhantes no caso da razão A3 para a 
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11ª classe, mas superiores (mais de 1/3 dos alunos) nas outras classes. Estes resultados evidenciam 

que os alunos conseguem reconhecer que podem contribuir, eles próprios, para o seu insucesso em 

matemática, o que, pode facilitar a mudança dos seus comportamentos inadequados com estímulo ou 

motivação adequados por parte dos professores. É de referir que estas duas razões foram também 

identificadas na literatura revista, nomeadamente nos estudos realizados por Fernandes e Silva (2005), 

por Oliveira (2010) e por Makgato (2007).  

Tabela 65 
Causas a que os alunos atribuem o insucesso escolar em matemática  

(N=75) 

Origem Categorias 

11ª classe 
(n=29) 

12ª classe 
(n=28) 

13ª classe 
(n=18) 

f % f % f % 

A-Aluno  A1-Falta de domínio/bases nas classes 
anteriores  

3 10,3 0 0,0 1 5,6 

A2-Falta de dedicação/revisão 16 55,2 9 32,1 4 22,2 

A3-Falta de interesse/motivação 17 58,6 12 42,9 7 38,9 

A4-Falta de material de apoio 2 6,9 2 7,1 0 0,0 

A5-Falta de empatia com professor 0 0,0 0 0,0 3 16,7 

B-Matemática B1-A matemática é difícil de ser entendida 5 17,2 3 10,7 0 0,0 

B2-A matemática assusta 2 6,9 0 0,0 0 0,0 

C-Professores  C1-Usam metodologias de ensino inadequadas 9 31,0 9 32,1 5 27,8 

C2-Usam metodologias de avaliação 
inadequadas 

1 3,4 2 7,1 1 5,6 

C3-Não têm bom relacionamento com alunos 0 0,0 1 3,6 2 11,1 

C4-São impacientes  2 6,9 1 3,6 1 5,6 

C5-Têm comportamentos eticamente 
reprováveis  

0 0,0 1 3,6 1 5,6 

C6-Não são formados na área   0 0,0 0 0,0 1 5,6 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Faltam materiais didáticos na escola 0 0,0 3 10,7 1 5,6 

D2-Há descontinuidade nos programas de 
matemática 

0 0,0 1 3,6 1 5,6 

E-Família E1-Falta acompanhamento/apoio ao educando 0 0,0 1 3,6 1 5,6 

E2-Faltam condições financeiras/económicas  2 6,9 2 7,1 2 11,1 

 

No caso das causas de insucesso em matemática com origem nos professores, as mais 

diversificadas entre todos os grupos de causas relatadas pelos alunos, constata-se que a referida por 

maiores percentagens de alunos (mais de 1/4 dos alunos, de qualquer uma das classes) foi a causa C1, 

centrada na inadequada prática docente, em termos de metodologias de ensino. Estas causas, também 

mencionadas nos estudos realizados por Ferreira et al (2013) e por Makgato (2007), indicam que as 

políticas educativas relativas à formação de professores devem ser repensadas, melhoradas e 

supervisionadas, para propiciarem uma prática docente de qualidade, favorável a uma boa 

aprendizagem.  
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Na tabela 66 apresentam-se exemplos de respostas que evidenciam as opiniões dos alunos 

sobre as causas de insucesso escolar na disciplina de matemática, segundo as respetivas origens. Para 

além da consciência do papel dos alunos e dos professores, é de notar a importância atribuída à imagem 

negativa da matemática, à falta de apoio da família e à falta de materiais didáticos. 

Tabela 66 
Exemplos de respostas que evidenciam as causas a que os alunos atribuem o insucesso escolar em 

matemática 

Origem Categorias Exemplos de respostas  

A-Aluno  A1-Falta de domínio/bases nas 
classes anteriores  

“Na minha opinião as causas que levam a ter insucesso em 
matemática é nós alunos e alguns alunos tem tidos dificuldades de 
matemática a partir das classes anteriores […]” (E13-04) 

A2-Falta de dedicação/revisão “As causas que levam os alunos a ter insucesso é principalmente a 
falta de dedicação pela mesma disciplina e a falta de revisões, […]” 
(E13-05) 

A3-Falta de interesse/motivação “[…] e falta de interesse também por parte dos alunos” (E13-16) 

A4-Falta de material de apoio “Aquelas que têm a vontade de aprender, mas as condições não 
permitem, a falta de livros” (E11-07) 

A5-Falta de empatia com professor “Muitos colegas não gostam do professor de matemática e como 
vão dominar?” (E12-25) 

B-Matemática B1-A matemática é difícil de ser 
entendida 

“Muitos é por ter criado um preconceito dentro deles que a 
matemática é difícil e a falta de interesse por parte dos alunos” 
(E12-08) 

B2-A matemática assusta “O medo pela matemática” (E11-26) 

C-Professores  C1-Usam metodologias de ensino 
inadequadas 

“A forma de ensinar na parte dos professores não tem sido eficaz, 
usam mal as metodologias” (E12-20) 

C2-Usam metodologias de 
avaliação inadequadas 

“[…]. Os Professores complicam as provas e avaliações” (E12-14) 

C3-Não têm bom relacionamento 
com alunos 

“A falta de confiança e conselhos de professores aos seus alunos” 
(E12-06) 

C4-Os professores são 
impacientes  

“Impaciência dos professores […]” (E13-03) 

C5-Os professores têm 
comportamentos eticamente 
reprováveis  

“Os alunos perdem o amor pela disciplina por causa daqueles, ou 
seja, alguns professores corruptos e injustos” (E13-08) 

C6-Os professores não são 
formados na área   

“Há falta de professores formados nesta área […]” (E13-06) 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Faltam materiais didáticos na 
escola 

“Falta de livros ou outros meios que permite os alunos a investigar 
na escola” (E12-15) 

D2-Há descontinuidade nos 
programas de matemática 

“Falta de alguns conteúdos, que deveriam ter no 1º ciclo, influencia 
no insucesso de matemática” (E12-03) 

E-Família E1-Falta acompanhamento/apoio 
ao educando 

“Alguns alunos não são culpados porque não são apoiados pelos 
seus parentes” (E12-11) 

E2-Faltam condições financeiras/ 
económicas  

“Por dificuldades e falta de meios financeiros; através disso os 
alunos têm tido problemas com professores ou com escola e por 
isso eles podem ter insucesso em matemática” (E12-10) 

 

Contrariamente à questão 14, a questão 15 centrava-se nas opiniões dos alunos sobre as causas 

que levam alguns alunos a ter sucesso em matemática. Para efeitos de análise de dados, procedeu-se 

como na questão 14, ou seja, foram criadas categorias a posteriori, cada uma delas correspondente a 
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uma causa, as quais foram agrupadas de acordo com a sua origem. Foram identificadas causas com 

origem nos alunos, na matemática, nos professores, nos materiais didáticos e nas famílias e outras 

pessoas (tabela 67).  

Os dados apresentados na tabela 67 mostram que as causas invocadas por maiores 

percentagens de alunos têm origem nos próprios alunos (A2), na matemática (B2) e nos professores 

(C1). Refira-se que a causa A2 foi apontada por mais da metade dos alunos das 11ª e 12ª classes (65,5% 

e 57,1% respetivamente) e por cerca de 1/3 dos alunos da 13ªclasse; a causa B2 foi referida por mais 

de 1/4 dos alunos da 13ª classe; e a causa C1 foi a causa com origem nos professores que foi referida 

por mais alunos, em percentagens semelhantes (cerca de 17%) nas três classes. 

Tabela 67 
Causas a que os alunos atribuem o sucesso escolar em matemática  

(N=75) 

Origem Categorias 

11ª 
(n=29) 

12ª 
(n=28) 

13ª 
(n=18) 

f % f % f % 

A-Alunos  A1-Dominam os assuntos/Trazem bases das 
classes anteriores 

4 13,8 2 7,1 1 5,6 

A2-São dedicados/estudiosos 19 65,5 16 57,1 6 33,3 

A3-Têm interesse/motivação pela disciplina 8 27,6 2 7,1 1 5,6 

A4-Dispõem de material de apoio 2 6,9 0 0,0 0 0,0 

A5-Têm empatia com o professor 0 0,0 1 3,6 2 11,1 

B-Matemática B1-Entendem bem a matemática 3 10,3 4 14,3 0 0,0 

B2-Gostam de matemática 5 17,2 3 10,7 5 27,8 

C-Professores  C1-Usam metodologias de ensino adequadas  5 17,2 5 17,9 3 16,7 

C2-Usam metodologias de avaliação adequadas 0 0,0 1 3,6 0 0,0 

C3-Têm bom relacionamento com alunos 3 10,3 0 0,0 2 11,1 

C4-São pacientes para com os alunos 1 3,4 1 3,6 1 5,6 

C6-Têm boa formação em matemática  0 0,0 4 14,3 5 27,8 

C7-São rigorosos 0 0,0 0 0,0 1 5,6 

D-Materiais didáticos D1-Há bons materiais didáticos na escola 1 3,4 1 3,6 2 11,1 

E-Família e outras 
pessoas 

E1-Há acompanhamento /apoio ao educando 2 6,9 2 7,1 2 11,1 

E2-Há boas condições económicas na família 0 0,0 0 0,0 1 5,6 

E3-Há apoio de amigos/colegas  2 6,9 0 0,0 0 0,0 

E4-Há apoio de professores extra  2 6,9 0 0,0 2 11,1 

 

De acordo com a literatura revista, a causa A2 foi também referida nos estudos realizados por 

Almeida (2011) e por Peixoto et al (2010), enquanto que a causa C1 foi mencionada num estudo da 

autoria de Almeida (2011). Sendo o sucesso escolar um objetivo das escolas que só pode ser alcançado 

com a colaboração dos alunos, é importante que estes reconheçam a contribuição que podem dar para 

o alcançar. No entanto, é preciso que os professores, as famílias e outros atores educativos saibam 

fomentar a dedicação e o gosto dos alunos pela matemática, para ajudarem a garantir um maior sucesso 

dos alunos nesta área.  
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A tabela 68 apresenta exemplos de respostas que evidenciam as causas a que os alunos 

atribuem o sucesso escolar em matemática, organizadas segundo as origens dessas causas. Surgem, 

embora agora pela positiva, as mesmas causas. 

Tabela 68 
Exemplos de respostas que evidenciam as causas a que os alunos atribuem o sucesso escolar em 

matemática 

Origem Categorias Exemplos de respostas  

A-Alunos   A1-Dominam os assuntos/Trazem 
bases das classes anteriores 

“A causa que levam alguns alunos a ter sucesso em matemática 
é ter princípios fundamentais ou elementos básicos de 
matemática já nas classes anteriores” (E11-01) 

A2-São dedicados/estudiosos “Dedicação e muita revisão” (E12-22) 

A3-Têm interesse/motivação face á 
disciplina 

“Devido do interesse sobre esta disciplina” (E12-23) 

A4-Dispõem de material de apoio “[…] ter materiais de apoio” (E13-09) 

A5-Têm empatia com o professor “[…] e do professor que a leciona” (E13-11) 

B-Matemática B1-Entendem bem a matemática “Compreendem bem a explicação do professor” (E12-14) 

B2-Gostam de matemática “O facto principal é o gosto pela disciplina” (E13-07) 

C-Professores  C1-Usam metodologias de ensino 
adequadas  

“A boa explicação e boas metodologias por parte de professores 
de modo a levar os alunos a entender” (E11-21) 

C2-Usam metodologias de avaliação 
adequadas 

“A forma de avaliar é muito sensível” (E12-04) 

C3-Têm bom relacionamento com 
alunos 

“[…] boas relações na aula entre professores e seus alunos” 
(E11-19) 

C4-São pacientes para com os alunos “As causas que levam alguns alunos a ter sucesso em física são: 
[…] e alguns professores também merecem mesmo lecionar 
porque são pacientes e dão gosto aos alunos” (E13-18) 

C6-Têm boa formação em matemática  “Ter bons professores, capacitados e formados na área” (E13-
16) 

C7-São rigorosos “É a rigorosidade de professores” (E13-01) 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Há bons materiais didáticos na 
escola 

“[…] ter bons materiais didáticos nas escolas” (E11-19) 

E-Família e 
outras pessoas 

E1-Há acompanhamento /apoio ao 
educando 

“Isso porque alguns alunos têm irmãos que lhes ensinam” (E13-
03) 

E2-Há boas condições económicas 
na família 

“A boa alimentação parte da família” (E13-15) 

E3-Há apoio de amigos/colegas  “As causas do sucesso em matemática são: exercitar muito em 
casa com os amigos” (E11-28) 

E4-Há apoio de professores extra  “Têm tido explicações com outros professores de algumas outras 
escolas e muito mais” (E13-08) 

 

Tal como para a matemática, os participantes no estudo foram questionados sobre as causas 

que levam os alunos a ter insucesso escolar em física (questão 16). A tabela 69 mostra que, segundo 

os alunos, o insucesso escolar em física tem, também, causas muito diversas e com diferentes origens, 

que são, no entanto, semelhantes às encontradas no caso da matemática (tabela 65). 

As causas invocadas por maiores percentagens de alunos, de todas as classes, têm origem nos 

materiais didáticos (D1) e nos próprios alunos (A2 e A3). Salienta-se que a razão D1 (invocada por 72,2% 

dos alunos finalistas e por cerca de um terço dos alunos de cada uma das outras duas classes) incide 
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essencialmente na falta de laboratório. Esta causa foi também mencionada em estudos da autoria de 

Makgato (2007), de Ferreira et al (2013) e de Osborne et al (2003). As razões A2 e A3, centradas na 

falta de estudo e de motivação dos alunos, evidenciam consciência dos alunos sobre o seu papel na luta 

contra o insucesso escolar e foram referidas em estudos realizados por Hannover e Kessels (2004), por 

Makgato (2007), por Cima et al (2017), por Kessels et al (2006), por Krapp e Prenzel (2011) e por Singh 

et al (2002). Algumas outras causas (A1, B1 e C1) foram mencionadas por mais de 20% dos alunos da 

11ª classe (e por percentagens reduzidas das outras classes), talvez devido ao facto de os alunos da 11ª 

classe ainda estarem a habituar-se às exigências e maneiras de trabalhar no nível de ensino em causa.  

Tabela 69 
Causas a que os alunos atribuem o insucesso escolar em física 

(N=75) 

Origem Categorias 

11ª classe 
(n=29) 

12ª classe 
(n=28) 

13ª classe 
(n=18) 

f % f % f % 

A-Aluno  A1-Falta de domínio/bases nas classes anteriores  6 20,7 0 0,0 1 5,6 

A2-Falta de dedicação/revisão 8 27,6 8 28,6 3 16,7 

A3-Falta de interesse/motivação 8 27,6 5 17,9 5 27,8 

A4-Falta de material de apoio 3 10,3 0 0,0 2 11,1 

A5-Falta de empatia com professor 1 3,4 0 0,0 2 11,1 

A6-Falta de bases matemáticas 2 6,9 0 0,0 2 11,1 

B-Física 
 

B1-A física é difícil de ser entendida 6 20,7 2 7,1 0 0,0 

B2-A física usa muita matemática 0 0,0 2 7,1 0 0,0 

C-Professores  
 

C1-Usam metodologias de ensino inadequadas 8 27,6 2 7,1 1 5,6 

C2-Usam metodologias de avaliação inadequadas 0 0,0 4 14,3 1 5,6 

C3-Os professores são impacientes 1 3,4 0 0,0 0 0,0 

C4-Os professores não são formados na área   1 3,4 1 3,6 3 16,7 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Faltam materiais didáticos 10 34,5 9 32,1 13 72,2 

E-Família E1-Falta acompanhamento/apoio ao educando 0 0,0 2 7,1 0 0,0 

E2-Faltam condições económicas  1 3,4 2 7,1 0 0,0 

 

A tabela 70 apresenta exemplos de respostas que evidenciam as diversas causas de insucesso 

escolar em física, com diversas origens, que foram mencionadas pelos alunos. Estas respostas 

evidenciam bem o modo como os alunos sentem a falta de sensibilidade de alguns professores (C1 e 

C3) e também o modo como sentem as dificuldades em casa, nomeadamente quando a família está 

desestruturada (E2). 

Os alunos foram questionados sobre as causas que levam alguns alunos a ter sucesso em física 

(questão 17). Os resultados apresentados na tabela 69 mostram que os alunos mencionaram causas 

muito diversificadas, muitas das quais são semelhantes às que foram referidas pelos alunos no caso do 

sucesso em matemática (tabela 67).  
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Tabela 70 
Exemplos de respostas que evidenciam as causas a que os alunos atribuem o insucesso 

escolar em física  

Origem Categorias  Exemplos de respostas  

A-Aluno  A1-Falta de domínio/bases nas classes 
anteriores  

“As causas que levam alguns alunos a ter insucesso em física é 
o facto de não dominar completamente os conceitos de física, 
[…]” (E11-01) 

A2-Falta de dedicação/revisão “As causas que levam alguns alunos a ter insucesso em física 
são: […], de dedicação e a falta de revisão” (E11-14) 

A3-Falta de interesse/motivação “[…] não só a falta de […] e de a mor pela mesma disciplina” 
(E13-08) 

A4-Falta de material de apoio “[…] e falta de livros ou manuais de alunos” (E11-22) 

A5-Falta de bases matemáticas “[…] e de não dominarem complemente as ferramentas 
principais de matemática” (E11-01) 

B-Física 
 

B1-A física é difícil de ser entendida “[…] alguns alunos acham que a física é muito difícil para 
interpretar […]” (E11-11) 

B2-A física usa muita matemática “Na física há muita matemática” (E12-19) 

C-Professores  
 

C1-Usam metodologias de ensino 
inadequadas 

“As vezes são as formas que os nossos professores transmitem 
as suas aulas, eles transmitem de maneira de igualar as 
capacidades deles com dos alunos como competição” (E13-10) 

C2-Usam metodologias de avaliação 
inadequadas 

“Por causa de algumas perguntas que saem nas avaliações e 
provas que o aluno nunca viu” (E13-01) 

C3-Os professores são impacientes “Alguns professores contribuem também no insucesso na aula 
de física, desanimam e minimizam os alunos quando não 
conseguem ao invés de os corrigir e apoiar” (E11-10) 

C4-Os professores não são formados 
na área  

“Insuficiência de professores qualificados para este ensino” 
(E13-06) 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Faltam materiais didáticos “Falta de meios que levam os conhecimentos ao seu concreto tal 
como o laboratório” (E13-14) 

E-Família E1-Falta acompanhamento/apoio ao 
educando 

“A falta de ajuda nos estudos de seus educandos […]” (E12-06) 

E2-Faltam condições financeiras/ 
económicas  

“O que levam os alunos a ter insucesso na física pode ser 
dificuldades em casa onde vive ou ele não tem pai não tem mãe, 
ele vive com avó e por isso vai encontrar dificuldades” (E12-10) 

 

Analisando os dados apresentados na tabela 71, observa-se que há uma causa que foi invocada 

por percentagens elevadas (embora decrescentes da 11ª para a 13ª classe) de alunos de todas as 

classes e que essa causa tem origem nos próprios alunos (A2). Constata-se que mais da metade dos 

alunos da 11ª e da 12ª classe e mais de 1/3 dos alunos finalistas consideraram que o facto de os próprios 

alunos serem dedicados e/ou estudiosos (A2) contribui para o sucesso escolar dos próprios alunos. Esta 

causa já foi também referida em estudos realizados por Clement et al (2014) e por Ferreira et al (2010).  

A causa C1 (usam boas metodologias de ensino), com origem nos professores, foi referida por 

cerca de 15% dos alunos de todas classes (tabela 71). As restantes causas foram referidas por 

percentagens reduzidas de alunos, das diversas classes, com exceção da causa C3, também relativa aos 

professores (têm boa formação em física), que foi referida por 17,9% dos alunos da 12ª classe e por 22,2% 

dos alunos da 13ª classe.  
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Tabela 71 
Causas a que os alunos atribuem o sucesso escolar em física 

(N=75) 

Categorias  Subcategorias  

11ª classe 
(n=29) 

12ª classe 
(n=28) 

13ª classe 
(n=18) 

f % f % f % 

A-Aluno  A1-Dominam os assuntos/Trazem bases 
das classes anteriores 

1 3,4 1 3,6 0 0,0 

A2-São dedicados/estudiosos 18 62,1 15 53,6 7 38,9 

A3-Têm interesse/motivação pela disciplina 4 13,8 2 7,1 0 0,0 

A4-Dispõem de material de apoio 2 6,9 1 3,6 3 16,7 

A5-Têm empatia com o professor 1 3,4 0 0,0 0 0,0 

A6-Têm bases de matemática 1 3,4 0 0,0 0 0,0 

B-Física  B1-Entendem bem a física 2 6,9 2 7,1 1 5,6 

B2-Gostam de física 2 6,9 3 10,7 1 5,6 

C-Professores  C1-Usam boas metodologias de ensino 4 13,8 5 17,9 3 16,7 

C2-Têm bom relacionamento com os 
alunos 

0 0,0 0 0,0 1 5,6 

C3-Têm boa formação em física 1 3,4 3 10,7 4 22,2 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Há bons materiais didáticos na escola 1 3,4 1 3,6 1 5,6 

E-Família E1-Há acompanhamento /apoio ao 
educando 

1 3,4 2 7,1 0 0,0 

E2-Há boas condições económicas na 
família 

1 3,4 1 3,6 0 0,0 

E3-Há apoio de amigos/colegas 1 3,4 1 3,6 0 0,0 

E4-Há apoio de professores extra 1 3,4 0 0,0 1 5,6 

 

Apesar de os alunos referirem causas do sucesso e do insucesso com origem nas duas 

disciplinas (matemática e física) e nos materiais didáticos, os dados apresentados nas tabelas 65, 67, 

69 e 71 evidenciam que as causas com origem nos alunos e nos professores tendem a ser as invocadas 

por mais alunos de todas as classes. Isto significa que os alunos têm consciência que as pessoas fazem 

a diferença em termos de sucesso ou de insucesso escolar nas áreas investigadas 

A tabela 72 apresenta diversos exemplos de respostas que evidenciam as causas a que os alunos 

atribuem o sucesso escolar em física. Estas respostas evidenciam bem a consciência da importância da 

empatia do aluno com o professor (A5), da posse de bases de física (A1) e de matemática (A6), das 

condições que os alunos têm em casa (A4) e da influência que, de diversas formas, os professores têm, 

mas também, e estranhamente, da necessidade que os alunos consideram ter de outros professores 

(E4). A resposta usada para ilustrar esta última razão parece considerar como uma fatalidade natural a 

necessidade de recorrer a aulas privadas. Seria bom que esta necessidade não fosse vista como natural 

por um futuro professor, para que ele não corra o risco de vir a deixar por mãos alheias aquilo que será 

da sua responsabilidade, enquanto professor – apoiar os seus alunos, tanto quanto eles precisarem e 

estiver ao seu alcance. 
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Tabela 72 
Exemplos de respostas que evidenciam as causas a que os alunos atribuem o sucesso escolar em 

física 

Origem Categorias Exemplos de respostas 

A-Aluno  A1-Dominam os assuntos/Trazem bases 
das classes anteriores 

“[…] e as vezes tem domínio desde as classes anteriores” 
(E11-22) 

A2-São dedicados/estudiosos “É se dedicar muito para ter o sucesso nesta disciplina” (E13-
05) 

A3-Têm interesse/motivação pela 
disciplina 

“Porque se interessam muito na matéria dada” (E12-02) 

A4-Dispõem de material de apoio “[…] e possuir meios materiais que possibilite a compreensão 
fora da escola” (E13-14) 

A5-Têm empatia com o professor “[…] e gostar o dono [ou seja, o professor] da disciplina, 
porque quem não se sente bem com o professor também não 
se sente bem com a sua disciplina” (E11-12) 

A6-Têm bases de matemática “Domínio de conceitos e das bases de matemáticas” (E11-26) 

B-Física  B1-Entendem bem a física “Compreender bem as matérias que os professores dão” 
(E12-14) 

B2-Gostam de física “[…] e gostam muito de física” (E12-13) 

C-Professores  C1-Usam boas metodologias de ensino “A boa explicação e aprofundamento das aulas, aplicação com 
boas metodologias simplificadas para esclarecer os alunos” 
(E11-21) 

C3-Têm bom relacionamento com alunos “Conselhos de apoio aos alunos pelos professores […]” (E12-
06) 

C6-Têm boa formação em física “[…] a capacidade e a boa formação de professores de física” 
(E11-23) 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Há bons materiais didáticos na escola “Ter as boas condições de ensino de física devidamente 
disponível para as práticas e consultas” (E13-09) 

E-Família E1-Há acompanhamento/apoio ao 
educando 

“[…] e apoio dos pais e encarregados de educação” (E12-06) 

E2-Há boas condições económicas na 
família 

“[…] e também as possibilidades financeiras nas famílias […], 
influenciam” (E12-07) 

E3-Há apoio de amigos/colegas “Exercitar com amigos e até com colegas de outros cursos e 
escolas, mas que tem domínios de conceitos físicos” (E11-18) 

E4-Há apoio de professores extra “Por necessidade desta disciplina, os alunos são obrigados ir 
buscar conhecimentos noutros professores de outras escolas” 
(E13-10) 

 

4.2.6. Medidas propostas pelos alunos para combater o insucesso escolar 

Esta secção visa apresentar os resultados obtidos com duas questões pertencentes à dimensão 

relativa a medidas para combater o insucesso escolar. Na tabela 73 são apresentadas as opiniões dos 

alunos sobre as medidas que devem ser adotadas para combater o insucesso escolar em matemática 

(questão 20). As medidas consideradas pelos alunos dizem respeito às direções escolares (A), aos 

professores (B), aos governos (C) e a eles próprios (D). Contudo, constata-se que as medidas 

consideradas por maiores percentagens de alunos correspondem a D3 (superiores a 20% em todas as 

classes) e a B2 (superiores a 10% em todas as classes), respetivamente, dedicação dos alunos e 

utilização de metodologias de ensino adequadas por parte dos professores. Estas razões foram também 
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referidas por Almeida (2011) e por Brandão (2015), respetivamente.  

Tabela 73 
Medidas propostas pelos alunos para combater o insucesso escolar em matemática  

(N=75) 

Ênfase Categorias 

11ª classe 
(n=29) 

12ª classe 
(n=28) 

13ª classe 
(n=18) 

f % f % f % 

A-As escolas A1-Atualizar a formação dos professores  4 13,8 1 3,6 1 5,6 

A2-Colocar professores a lecionar as suas áreas de 
formação 

1 3,4 2 7,1 0 0,0 

A3-Criar mecanismos de supervisão das práticas 
docentes  

0 0,0 1 3,6 1 5,6 

A4-Disponibilizar recursos didáticos que facilitem a 
aprendizagem dos alunos   

1 3,4 3 10,7 2 11,1 

A5-Contratar professores qualificados  1 3,4 1 3,6 4 22,2 

B-Os 
professores 
 

B1-Cumprir os programas  0 0,0 2 7,1 1 5,6 

B2-Utilizar metodologias de ensino adequadas 9 31,0 6 10,3 2 11,1 

B3-Dominar as matérias que lecionam  0 0,0 1 3,6 2 11,1 

B4-Estimular o gosto dos alunos pela matemática  1 3,4 4 14,3 1 5,6 

C-O Governo  C1-Criar condições para a melhoria da qualidade do 
ensino  

7 24,1 0 0,0 0 0,0 

C2-Adotar políticas salariais favoráveis aos professores  0 0,0 1 3,6 1 5,6 

D-Os alunos  D1-Evitar o preconceito de que a matemática é difícil 2 6,9 1 3,6 0 0,0 

D2-Aprender a gostar de matemática  0 0,0 3 10,7 2 11,1 

D3-Dedicar-se ao estudo 11 37,9 8 28,6 4 22,2 

D4- colaborar com professores e colegas  1 3,4 2 7,1 3 16,6 

 

As outras razões foram mencionadas por percentagens inferiores a 10% dos alunos, com exceção 

de A5 (13ª classe: 22,2%), A1 (11ª classe: 13,8%), A4 (12ª classe: 10,7%), C1 (11ª classe: 24,1%) e D4 

(16,6%). Refira-se que as categorias A1 e A4 foram também mencionadas pela Comissão Europeia 

(2011), bem como no estudo realizado por Brandão (2015), e que a medida C1 (melhorar a qualidade 

do ensino) foi também referida por Brandão (2015). Na verdade, todas as medidas propostas pelos 

alunos são, de facto, potenciais formas de combater as causas do insucesso escolar em matemática que 

haviam sido invocadas por eles. 

A tabela 74 apresenta exemplos de respostas que ilustram as opiniões dos alunos sobre as 

medidas que consideraram necessárias para combater o insucesso escolar em matemática. Algumas 

respostas referem aspetos que, em alguns meios, poderiam não fazer sentido, mas que, dadas as 

dificuldades de algumas escolas e a falta de professores qualificados, no contexto angolano são 

pertinentes. Referimo-nos, no primeiro caso, à medida A4 e, no segundo caso, às medidas A2 e A5. 

Outras medidas são pertinentes em Angola como seriam em muitos países do mundo. Entre elas, 

contam-se, por exemplo, as medidas A1, C1 e D1, uma vez que a formação contínua de professores e 

as condições de ensino podem e devem ser permanentemente melhoradas e que a imagem negativa da 
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matemática, que é quase universal, precisa de ser devidamente considerada para ser combatida. 

Tabela 74 
Exemplos das respostas que evidenciam as opiniões dos alunos para combater o insucesso escolar em 

matemática  

Ênfase Categorias Exemplos de respostas 

A-Escolas 
 

A1-Atualizar a formação dos professores  “Acho que as direções das escolas devem melhorar a qualidade 
dos professores” (E13-05) 

A2-Colocar professores a lecionar nas 
suas áreas de formação 

“[…] também serem colocados seguindo os ramos pedagógicos 
como se deve” (E12-26) 

A3-Criar mecanismos de supervisão das 
práticas docentes  

“A direção pedagógica deve assistir os professores para ver se 
dão bem, ou não, as suas aulas.” (E11-25) 

A4-Disponibilizar recursos didáticos que 
facilitem a aprendizagem dos alunos   

“É meter livros na biblioteca da escola para que os alunos 
comecem a investigar” (E12-15) 

A5-Contratar professores qualificados  “É colocar professores adequados e formados na área […]” (E12-
08) 

B-
Professores  
 

B1-Cumprir os programas  “[…] cumprimento dos programas” (E12-26) 

B2-Utilizar metodologias de ensino 
adequadas 

“É melhorar as explicações na parte de professores […]” (E12-26) 

B3-Dominar as matérias que lecionam  “É colocar professores […] e que tenham domínios das matérias” 
(E12-08) 

B4-Estimular o gosto dos alunos pela 
matemática  

“Deve se melhorar a forma de ensino e incentivar os alunos a 
criarem o gosto pela disciplina” (E12-20) 

C-Governo  C1-Criar condições para a melhoria da 
qualidade de ensino  

“Melhorar a qualidade de ensino em angola” (E11-24) 

C2-Adotar políticas salariais favoráveis 
aos professores   

“O que se deve fazer é motivar os professores nas suas 
remunerações […] (E13-18) 

D-Alunos  D1-Evitar o preconceito de que a 
matemática é difícil 

“Deve se tirar na parte dos alunos o preconceito que tem sobre a 
matemática que é difícil com palestras onde participa professores 
e alunos” (E12-17) 

D2-Aprender a gostar de matemática  “Combater a distração e apostar na aprendizagem” (E13-15) 

D3-Dedicar-se ao estudo “No meu ponto de vista, os alunos devem se dedicar muito em 
estudos para que tenha um bom rendimento” (E12-11) 

D4-Colaborar com professores e colegas  “Para evitar o insucesso na matemática, deve haver uma boa 
colaboração entre professores e alunos; […]” (E13-04) 

 

A tabela 75 apresenta as opiniões dos alunos sobre as medidas que consideraram necessárias 

para combater o insucesso escolar em física. Constata-se que estas medidas não são diferentes das 

apresentadas para o caso da matemática (tabela 73). No entanto, a medida que foi referida por mais 

alunos (metade dos alunos finalistas e mais de 1/3 dos alunos da 11ª e 12ª classes) foi a associada a 

A3 que se centra na necessidade de as escolas disponibilizarem recursos didáticos que facilitem a 

aprendizagem dos alunos. Este resultado parece ter a ver com o facto de muitas escolas não terem 

laboratório e sugere uma exigência às direções escolares para que estas passem a disponibilizar 

materiais e equipamentos laboratoriais que facilitem a aprendizagem da física pelos alunos. 

É de notar que os alunos da 11ª e da 12ª classe (em percentagens de aproximadamente 27% 

em cada classe) mencionaram o uso de metodologias de ensino adequadas (B2) por parte dos 

professores como sendo uma medida necessária para eliminar o insucesso escolar. Esta medida foi 
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também identificada em trabalhos de Guirado et al (2013), Polino et al (2011) e Souza e Cabral (2015). 

Acresce que, como constataram Ferreira et al (2010), percentagens de respostas superiores a 10%, em 

todas as classes, consideraram que a dedicação dos alunos ao estudo evitará o insucesso escolar (D2). 

Tabela 75 
Opiniões dos alunos sobre as medidas para combater o insucesso escolar em física  

 (N=75) 

Ênfase Categorias 
11ª classe 

(n=29) 
12ª classe 

(n=28) 
13ª classe 

(n=18) 

f % f % f % 

A-Escolas A1-Colocar professores a lecionar as suas áreas de formação 2 6,9 2 7,1 4 22,2 

A2-Criar mecanismos de supervisão das práticas docentes 0 0,0 1 3,6 2 11,1 

A3-Disponibilizar recursos didáticos que facilitem a 
aprendizagem dos alunos/laboratórios  

11 37,9 11 39,2 9 50,0 

A4-Contratar professores qualificados 2 6,9 1 3,6 4 22,2 

A5-Adequar os programas de matemática aos de física  0 0,0 0 0,0 1 5,6 

B-
Professores  

B1-Cumprir os programas 0 0,0 2 7,1 0 0,0 

B2-Utilizar metodologias de ensino adequadas 8 27,6 8 28,6 0 0,0 

B3-Estimular o gosto dos alunos pela física  0 0,0 4 14,3 0 0,0 

C-Governo  C1-Criar condições de melhoria da qualidade de ensino  2 6,9 1 3,6 0 0,0 

D-Alunos  D1-Aprender a gostar de física 3 10,3 2 7,1 1 5,6 

D2-Dedicar-se ao estudo 5 17,2 8 28,6 2 11,1 

 

A tabela 76 apresenta exemplos de respostas que ilustram as opiniões dos alunos sobre as 

medidas que consideraram necessárias para combater o insucesso escolar em física. 

Entre as respostas apresentadas destacam-se as que dizem respeito a criação de laboratórios 

(A3), articulação entre a matemática e a física (A5) e melhorar a formação de professores (C1), que, na 

verdade, são medidas importantes para que aumente o sucesso em física, em qualquer país. Parece, 

portanto, que os alunos têm consciência de alguns aspetos que são relevantes para melhorar o ensino 

da física e da matemática em Angola, nomeadamente no âmbito de cursos médios de formação de 

professores.  

A formação de professores é, na verdade, um elemento chave da qualidade da educação de um 

país e deve ser garantida desde os primeiros níveis, designadamente desde a escola primária e, 

desejavelmente, a pré-escola. Até que haja condições para que toda a formação de professores seja feita 

a nível superior, é importante que os professores das escolas médias tenham boa formação e estejam 

sensibilizados para a problemática do sucesso educativo dos seus alunos. 
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Tabela 76 
Exemplos de respostas que evidenciam as opiniões dos alunos sobre medidas para combater o 

insucesso escolar em física  

Ênfase Categorias Exemplos de respostas  

A-Escolas 
 

A1-Colocar professores a lecionar as 
suas áreas de formação 

“[…] colocar professores nas suas devidas áreas de formação, 
[…]” (E11-28) 

A2-Criar mecanismos de supervisão das 
práticas docentes 

“[…] e organizar as atividades onde se pode convidar, por 
exemplo, os docentes da ESPZ para supervisionar os nossos 
professores.” (E13-13) 

A3-Disponibilizar recursos didáticos que 
facilitem a aprendizagem dos alunos  

“[…] e colocar laboratórios para facilitar o entendimento dos 
alunos” (E11-28) 

A4-Contratar professores qualificados “[…] e bons professores capazes de lecionar a física” (E11-19) 

A5-Adequar os programas de 
matemática aos de física 

“[…] deve haver uma coerência entre a disciplina de 
matemática e de física […]” (E13-04) 

B-Professores  B1-Cumprir os programas “[…] seguir as normas pedagógica como se deve o 
cumprimento dos programas” (E12-26) 

B2-Utilizar metodologias de ensino 
adequadas 

“Os professores devem melhorar a forma de lecionar para 
facilitar a compreensão dos alunos” (E11-29) 

B3-Estimular o gosto dos alunos pela 
física  

“Na minha humilde opinião, os professores devem motivar os 
alunos” (E12-23) 

C-Governo C1-Criar condições de melhoria da 
qualidade de ensino  

“Deve-se melhor a qualidade de ensino a partir da formação de 
professores” (E11-06 

D-Alunos D1-Aprender a gostar de física “Na parte dos alunos é pouca dedicação e negligencia, portanto, 
devemos mudar” (E12-24) 

D2-Dedicar-se ao estudo “[…] primeiramente é preciso, dedicação e muita revisão na 
parte dos alunos” (E11-17) 

 

4.3. Resultados obtidos no estudo com professores 

Este subcapítulo destina-se a apresentar os resultados obtidos, com base em uma entrevista 

(Anexo 4), no estudo realizado com professores, para se atingir o objetivo específico que foi preconizado 

para o mesmo. Assim, o subcapítulo estrutura-se em seis secções que abordam a motivação profissional 

dos professores (4.3.1), as suas perspetivas sobre a existência de (in)sucesso escolar (4.3.2) e a relação 

entre o insucesso escolar em matemática e em física (4.3.3), as suas conceções sobre (in)sucesso 

escolar (4.3.4) e as suas perceções sobre as causas do (in)sucesso em matemática e em física (4.3.5) 

e medidas a adotar para combater o insucesso escolar (4.3.6). 

4.3.1. Motivação profissional dos professores 

Os professores foram questionados sobre as razões pelas quais escolheram a profissão de 

professor (questão 6). Uma análise das respostas sintetizadas na tabela 77, com base em categorias 

definidas a posteriori, mostra que diversos professores apresentaram diferentes razões, sendo que 

apenas uma delas (C) foi apresentadas por mais que um professor (M02, F01 e F03). Isto significa que 

três dos oito professores, escolheram a profissão que sempre sonharam, o que pode significar que 
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gostam do que fazem e que, por isso, têm boas condições para influenciar os seus alunos, futuros 

professores. 

Tabela 77 
Razões que, segundo os entrevistados, os levaram a escolher a profissão ‘professor’ 

(N=8) 

Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Foi influenciado por professores   X      

B-Foi influenciado por familiares    X     

C-Sempre sonhou ser professor   X   X  X  

D-Quer ajudar a divulgar conhecimento  X        

E-Domina bem a matemática e a física        X 

Não responde      X   

 

Comparando estes resultados com os do estudo realizado com alunos, constata-se que as razões 

A, B, C, D e E foram também referidas pelos alunos como sendo razões que os levaram a escolher um 

curso de formação de professores (tabela 19). Espera-se que quem foi influenciado por terceiros acabe 

por gostar da profissão. 

Na tabela 78 apresentam-se excertos de respostas que ilustram as diversas justificações dadas 

pelos professores para a escolha da profissão. Não é totalmente explícito, mas parece quem foi 

influenciado (A e B) acabou por gostar da profissão. 

Tabela 78 
Excertos de respostas que ilustram as diversas razões que, segundo os entrevistados, os levaram a 

escolher a profissão ‘professor’ 

Categorias   Excertos de resposta 

A-Foi influenciado por professores “Gosto pela profissão desde a infância a tendência era essa que quando crescer 
seria professor pela motivação dos meus professores que me davam aulas” (M03) 

B-Foi influenciado por familiares “Influência da família, eu tinha dois irmãos que eram professores então, esta 
profissão foi-me entrando e tomei a decisão de que, quando for mais velho serei 
professor” (PM-04) 

C-Sempre sonhou ser professor  “Desde a infância sempre sonhei ser professor tendo em conta a minha realidade” 
(F01 

D-Quer ajudar a divulgar 
conhecimento  

“Sendo um científico, nos temos a ciência e temos a obrigação de partilhar esta 
ciência. Foi esta a razão que me levou a me enquadrar nesta profissão” (M01)  

E-Domina bem a matemática e a 
física 

“Desde então sempre dominei a matemática e a física, ciências exatas em geral, 
por isso tive a iniciativa de estudar este curso no medio e na universidade” (F04) 

 

De seguida, os professores foram questionados sobre as razões que os levaram a escolher a 

disciplina que cada um deles leciona (questão 8). A tabela 79 mostra que os professores se dividiram 

entre duas razões, uma relativa ao gosto pela disciplina (A), apresentada por cinco professores, e outra 

relacionada com o facto de terem formação na área (B), apresentada por três professores. Estes dois 

aspetos são necessários para o exercício da profissão docente, pois não basta ter formação na área para 
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ser um bom professor; é preciso gostar da disciplina que se leciona. 

Tabela 79 
Razões que, segundo os professores, os levaram a escolher a disciplina que lecionam  

(N=8) 

Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Gosta da disciplina   X X  X X  X 

B-Tem formação na área  X   X   X  

 

Na tabela 80 apresentam-se excertos de respostas que ilustram as diversas justificações dadas 

pelos professores para escolherem a disciplina que lecionam. A resposta que ilustra B mostra como o 

professor, seu autor, está consciente da importância da formação, quando refere que não gosta de 

lecionar uma disciplina fora da sua área de formação. Na verdade, ninguém pode ensinar o que não 

sabe em bora seja possível qualquer pessoa adquirir formação em algo que não sabe, mas que pretende 

saber. 

Tabela 80 
Excertos de respostas que evidenciam, as razões que, segundo os professores, os levaram a escolher a 

disciplina que lecionam  

Categorias  Excertos de resposta 

A-Gosta da disciplina  “É a disciplina que eu gostava desde cedo, por isso escolhi lecionar a mesma” (PM-04) 

B-Tem formação na área  “Porque é a minha área de formação e não posso dar uma disciplina fora da minha área 
de formação” (PF-03) 

 

Foi, depois, pedido aos professores que classificassem o seu gosto pela disciplina que lecionam, 

numa escala de 1 a 5, em que 5 representava a pontuação mais alta (questão 10). Os dados referentes 

ao gosto pela disciplina que os professores lecionam são apresentados na tabela 81.   

Tabela 81 
Gosto dos professores entrevistados pela disciplina que lecionam (f) 

(N=8) 

Nível de gosto* 
Professores de Matemática 

(n=4) 
Professores de Física 

(n=4) 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 2 

5 3 2 

* 1=Nível mais baixo; 5=Nível mais alto 

 

Em qualquer uma das disciplinas, os professores situaram-se nas duas categorias que 

correspondem ao nível de gosto mais elevado. Estes resultados sugerem que os professores em causa 
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gostam do que ensinam e, por isso, têm probabilidade de motivar os seus alunos para o estudo da 

respetiva disciplina. Analisando as razões que levaram os professores a explicitar os diversos níveis de 

gosto pela disciplina que lecionam (tabela 82), constata-se que os professores que indicaram o nível 

quatro atribuem esse ao domínio das ciências exatas (M03) ou às competências para lecionar a disciplina 

(F03 e F04). Os professores que assinalaram o nível mais alto (5), fizeram-no porque gostam de lecionar 

ciências (M02, F01 e F02) ou porque consideram que a matemática influencia tudo, na nossa vida (M01 

e M04). 

Tabela 82 
Razões que, segundo os professores, justificam os níveis de gosto pela disciplina que lecionam  

(N=8) 

Gosto Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

4 
A- Domina as ciências exatas    X      

B-Tem competências para lecionar a disciplina        X X 

5 
C-Gosta de lecionar ciências   X   X X   

D-Acredita que a matemática influencia tudo na vida X   X     

 

A tabela 83 apresenta excertos de respostas que ilustram as diversas justificações dadas pelos 

professores para o nível de gosto que apresentam face à disciplina que lecionam. 

Tabela 83 
Excertos de respostas que evidenciam as justificações dadas pelos professores para o nível de gosto 

que apresentam face à disciplina que lecionam 

Categorias Excertos de resposta 

A- Domina as ciências exatas  “Por causa das espectativas em função do domínio e as considerações nesta área 
disciplinar” (PM-03) 

B-Tem competências para 
lecionar a disciplina  

“Atendendo as habilidades que apresento e modo em si de trabalhar, a minha dedicação 
faz-me considerar este grau” (PF-04) 

C-Gosta de lecionar ciências  “Para mim é cinco porque é uma ciência que estudei e leciono a mesma disciplina, então 
gosto” (PF-01) 

D-Acredita que a matemática 
influencia tudo na vida 

“Cinco mesmo, gostar até é pouco, nos vivemos com a matemática, toda nossa vida é a 
matemática dia pós dia”. (PM-01) 
“[...]. No fim cheguei a conclusão de que a matemática é a ciência que comanda a vida, 
nada podemos fazer sem a matemática” (PM-04) 

 
Estes excertos de respostas evidenciam que os professores entrevistados se encontram numa 

situação emocionalmente favorável ao exercício da atividade docente na disciplina em causa. É de 

salientar que estas respostas são concordantes com as razões que os alunos avançaram relativamente 

ao gosto por estas duas disciplinas (tabelas 11 e 15).  

4.3.2. Perspetivas dos professores sobre o (in)sucesso em matemática e física  

Nesta secção são apresentados os resultados das perspetivas dos professores entrevistados 
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sobre o (in)sucesso dos alunos em matemática e em física. Assim, os professores foram questionados 

sobre a existência de (in)sucesso escolar em matemática (questão 11). A tabela 84 mostra que, à 

exceção do professor (F02), que não respondeu à questão, todos consideraram que, de um modo geral, 

em matemática tem havido insucesso escolar.  

Tabela 84 
Opiniões dos professores sobre a existência de (in)sucesso escolar em matemática 

(n=8) 

Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

Sucesso         

Insucesso X X X X X  X X 

Não responde      X   

 

De seguida, os professores que responderam à pergunta anterior foram questionados por que 

pensavam que isso tem acontecido (questão 11.1). A tabela 85 mostra que os professores entrevistados 

se dividiram entre razões centradas nos alunos e razões centradas nos professores.  

Tabela 85 
Razões por que, segundo os professores, existe insucesso escolar em matemática 

(N=7)  

Ênfase Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F03 F04 

A-Alunos A1-Têm falta de bases/domínio de conceitos   X X    X 

A2-Consideram a matemática muito complexa X   X X   

A3-Sentem aversão pela matemática X     X  

B-Professores B1-Não têm formação adequada   X X   X 

B2-Usam metodologias de ensino inadequadas    X    

 

As razões centradas nos alunos (A1, A2 e A3) foram referidas por sete professores e as razões 

centradas nos professores (B1 e B2) foram referidas por três professores (M03, M04 e F04), o que 

significa que alguns professores (M01, M03 e M04) atribuem o insucesso tanto aos alunos como aos 

professores, além de que um destes professores focou mais do que uma razão associada aos 

professores. Note-se que as categorias A1, A2 e B2 foram também referidas por professores que 

participaram no estudo realizado por Aguiar (2013). Além disso, todas estas razões foram também 

mencionadas por alunos que participaram nesta investigação, como sendo causas que levam alguns 

deles a ter insucesso escolar em matemática. Isto significa que há professores e alunos participantes 

nesta investigação que estão em sintonia quanto às possíveis causas do insucesso em matemática 

nomeadamente no que respeita ao indesejável contributo que os professores podem dar para isso. A má 

formação e o uso de metodologias de ensino inadequadas por parte dos professores são evidenciadas 
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por respostas apresentadas na tabela 86 para ilustrar as diversas razões que, segundo os professores, 

conduzem à existência de insucesso escolar na componente de matemática. 

Tabela 86 
Excertos de respostas que ilustram as razões que, segundo os professores, conduzem a insucesso 

escolar em matemática 

Ênfase Categorias Excertos de resposta 

A-Alunos A1- Têm falta de bases/domínio 
de conceitos 

“Na verdade, há insucesso. Bem isso acontece devido das debilidades 
que os alunos trazem a partir das escolas primárias, aquela falta de 
conhecimentos básicos”. (M02) 

A2- Consideram a matemática 
muito complexa 

“Em termo de matemática há insucesso, porque muitos alunos têm 
problemas e eles vejam que tudo que é ciências exatas é como se 
fosse bicho de sete cabeças”. (F01) 

A3- Sentem aversão pela 
matemática 

“[…] há insucesso, porque primeiramente, muitos alunos não sentem 
à vontade quando se trata de matemática e sobretudo a disciplina de 
matemática é considerada como uma disciplina que dá dores de 
cabeça e incomoda a vida dos alunos”. (M01) 

B-Professores B1-Não têm formação adequada  “[...] mas é a má formação de professores”. (M04) 

B2- Usam metodologias de 
ensino inadequadas 

“[…] e muitas vezes nós professores não ajudamos os alunos, não 
utilizamos aqueles métodos necessários que fazem que o aluno 
aprenda a matemática brincando para tirar o medo e ver a 
matemática como qualquer outra disciplina” (M04) 

 

Assim como aconteceu para a matemática, os professores foram questionados sobre a existência 

de (in)sucesso escolar em física (questão 15). A tabela 87 mostra que, à exceção do professor (M02) 

que não respondeu à questão, os professores responderam, mas dividiram-se entre a existência de 

sucesso (F02) e de insucesso (os restantes seis professores).  

Tabela 87 
Opiniões dos professores sobre a existência de (in)sucesso escolar em física 

(n=8) 

Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

Sucesso      X   

Insucesso X  X X X  X X 

Não responde  X       

 

Quando os professores que responderam à questão anterior foram questionados por que 

pensavam que havia sucesso ou insucesso em física (questão 15.1), deram respostas que evidenciam 

diversas razões, com ênfase nos alunos, nos professores e em matemática (tabela 88).  

As razões com ênfase nos alunos (A1, A2 e A3) foram referidas por três professores (M04, F01 

e M03), enquanto que as razões com ênfase nos professores e na disciplina de matemática foram 

referidas por dois professores cada uma (respetivamente, M03 e F04 e M01 e F01). Estas razões foram, 

também, referidas pelos alunos, como mostram as tabelas 35, 52 e 55, o que, mais uma vez, sugere 
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concordância de opiniões entre os professores e os alunos que participaram nesta investigação, e pode 

significar que constituem, de facto, uma barreira para o sucesso escolar dos alunos em física. 

Tabela 88 
Razões por que, segundo os professores, existe insucesso escolar em física 

 (N=6) 

Ênfase Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M03 M04 F01 F03 F04 

A-Alunos  A1-Têm falta de bases de matemática    X X   

A2-Consideram a física muito complexa    X X  

A3-Não se interessam pela física     X  

B-Professores  B1-Não têm formação adequada      X 

B2-Usam metodologias de ensino inadequadas  X     

B3-Não têm formação na área      X 

C- Matemática  C1-É um instrumento/ferramenta da física X   X   

C2-Condiciona o sucesso em física X      

 

A tabela 89 apresenta excertos de respostas que ilustram as diversas razões que, segundo os 

professores, levam os alunos a ter insucesso escolar na componente de física. A análise destas respostas 

sugere que, embora os professores tenham consciência que os alunos têm falta de bases em matemática 

(M04) e dificuldades em usar a matemática na física (F01), parecem considerar essas dificuldades como 

uma fatalidade, normal, face à qual não há nada a fazer. 

Tabela 89 
Excertos de respostas que ilustram as razões que, segundo os professores, conduzem, a insucesso 

escolar em física 

Ênfase Categorias  Excertos de resposta 

A-Alunos  A1-Têm falta de bases de 
matemática  

“Tem havido muito insucesso sobretudo nas classes iniciais, a 
principal razão é mesmo a falta de bases de matemática por terem 
uma formação débil a partir da base” (M04) 

A2-Consideram a física muito 
complexa 

“[...]. Por muita gente, a física já é uma dificuldade que não serve 
para nada [...]” (F03) 

A3-Não se interessam pela física “[...], porque na vida geral não é muita gente que se interessa pela 
física, o interesse é muito pouco na física, é isso causa muito 
insucesso.” (F03) 

B-Professores  B1-Não têm formação adequada  “[...]. Alguns professores saltam temas por falta de domínio da 
própria disciplina, condiciona o progresso dos alunos” (F04) 

B2-Usam de metodologias de 
ensino inadequadas 

“Insucesso, [...]. A causa é os professores, isto porque o aluno vem 
como um inocente nesta disciplina, então os professores se não 
usarem boas estratégias, provoca insucesso, porque a assimilação 
do aluno será muito baixa” (M03) 

B3-Não têm formação na área “Insucesso, tem acontecido também por adaptação de professores 
que não são formados como docentes nesta área. [...]” (F04) 

C-Matemática  C1-É um instrumento/ferramenta 
da física 

“[...] e como a matemática uma das ferramentas a utilizar na física 
eles têm a maior dificuldade e isso cria esse insucesso” (F01) 

C2-Condiciona o sucesso em física “[...] para a sua explicação e esses alunos que tem lacunas para 
manejar instrumentos matemáticos não estou a ver como vão ter 
sucesso em física” (M01) 
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A questão 12 focava-se na existência de (in)sucesso escolar na componente de matemática do 

curso de formação de professores de matemática e física. Três professores (M01, F01 e F01), 

surpreendentemente, não responderam à questão (tabela 90), o que pode sugerir falta de reflexão sobre 

o assunto. Os restantes professores dividem-se entre pouco insucesso (M02 e F03) e muito insucesso 

(M03, M04 e F04).  

Tabela 90 
Opiniões dos professores sobre a existência de muito ou pouco 

insucesso escolar na componente de matemática  
(n=8) 

Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

Pouco insucesso  x     x  

Muito insucesso   x x    x 

Não responde x    x x   

 

De seguida, os professores foram questionados acerca das razões que os levavam a pensar que 

esses níveis de insucesso têm acontecido (questão 12.1). Os professores apresentaram razões 

relacionadas com os alunos e com os professores (tabela 91). Assim, os professores (M02 e F03) que 

consideraram que tem havido pouco insucesso, atribuíram esse pouco insucesso a uma única razão 

(A11), segundo a qual os alunos acreditam que conseguem dominar os assuntos e, talvez por isso, não 

estudam como deveriam. Os professores que consideraram que tem havido muito insucesso, dividiram-

se entre razões com origem nos alunos (M04 e F04) e com origem nos professores (M03). 

Tabela 91 
Razões que, segundo os professores, causam a existência de muito ou de pouco insucesso escolar na 

componente de matemática 
(N=5) 

Grupos Ênfase Categorias   
Prof. de matemática Prof. de física 

M02 M03 M04 F03 F04 

Pouco 
insucesso 

A1-Alunos A11-Acreditam que conseguem dominar os 
assuntos 

X   X  

Muito 
insucesso 

B1-Alunos B11-Sentem aversão pela matemática   X   

B12-Não gostam dos professores de matemática   X   

B13-Têm falta de domínio de conceitos de 
matemática  

  X  X 

B2- 
Professores 

B21-Usam metodologias de ensino inadequadas  X    

B22-Usam metodologias de avaliação inadequadas  X    

 

No primeiro caso, os professores consideraram que os alunos têm aversão à matemática (M04), 

não gostam dos professores de matemática (M04) e têm falta de domínio de conceitos matemáticos 

(M04 e F04). No segundo caso, os professores entrevistados consideraram que os professores usam 

metodologias de ensino (M03) e metodologias de avaliação (M03) inadequadas. É de referir que as 
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categorias B13 e B21 foram também mencionadas no estudo realizado por Aguiar (2013). Acresce que 

todas estas razões foram referidas pelos alunos que participaram nesta investigação (ver tabelas 43 e 

62), o que coloca os dois grupos em consonância.  

A tabela 92 apresenta excertos de respostas que ilustram as diversas razões que, segundo os 

professores, levam os alunos a ter diferentes níveis de insucesso escolar na componente de matemática, 

no curso de formação de professores. A análise dessas respostas reforça a ideia de que há professores 

consideram que, quem acredita que vai ter sucesso, consegue ter sucesso (M02) e que quem, à partida, 

duvida que consiga ser bem-sucedido, tem insucesso (M04). Além disso, mais uma vez, e tal como os 

alunos referiram, parece haver problemas com metodologias de ensino e de avaliação das 

aprendizagens. Há professores (M03) que evidenciam consciência das limitações do ensino igual para 

todos e da avaliação sumativa, mas a questão que se coloca é a se saber se é fácil e se os professores 

têm condições logísticas para e formação que lhes permita agir de outra forma. Na verdade, a grande 

dimensão das turmas e a reduzida formação dos professores podem constituir entraves à mudança que 

eles próprios parecem reconhecer como necessária e que os alunos parecem desejar. 

Tabela 92 
Excertos de respostas que ilustram as razões que estão na base da existência de diversos níveis de 

insucesso escolar na componente de matemática  

Grupos Ênfase Categorias   Excertos de resposta 

Pouco 
insucesso 

A-Alunos A11-Acreditam que 
conseguem dominar os 
assuntos 

“Há pouco insucesso porque todos alunos que optam pela 
matemática e física têm aquela confiança de que conseguem 
dominar esta área” (M02) 

Muito 
insucesso 

B1-Alunos B11-Sentem aversão pela 
matemática 

“[...] Bem, apesar de haver muitos fatores, mas os alunos 
sentem medo da matemática [...]” (M04) 

B12-Não gostam dos 
professores de matemática 

“[...] e do seu professor e, assim não têm dominado o que se 
ensina sobre a matemática, finalmente vem o insucesso” (M04) 

B13-Têm falta de domínio 
de conceitos de 
matemática  

“[...] Os alunos recém ingressados têm tido enormes 
dificuldades em matemática que só conseguem superar cada 
vez que transitam de classes” (F04) 

B2- 
Professores 

B21-Usam metodologias de 
ensino inadequadas 

“[...], também tem acontecido pela forma como os professores 
têm abordado as aulas de matemática, não trabalham com a 
diferenciação, isso causa o insucesso” (M03) 

B22-Usam metodologias de 
avaliação inadequadas 

“[...]. Nós professores é que trabalhamos com os alunos, a 
nossa forma de avaliar aponta apenas a componente sumativa 
e esquecemos a formativa que seria a mais importante para o 
P.E.A. [...]” (M03) 

 

De modo semelhante ao caso de matemática, os professores foram questionados sobre a 

existência de muito ou pouco insucesso escolar na componente de física, do curso de formação de 

professores de matemática e física (questão 16). A tabela 93 mostra que três professores (M04, F01 e 

F04) consideraram existir muito insucesso escolar e que os restantes cincos afirmaram haver pouco 
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insucesso escolar nessa disciplina. Assim, são mais os professores que têm uma perceção de pouco 

insucesso em física do que em matemática, além de que, neste caso todos emitiram uma opinião. 

Tabela 93 
Opiniões dos professores sobre a existência de muito ou pouco 

insucesso escolar na componente de física  
(n=8) 

Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

Pouco insucesso X X X   X X  

Muito insucesso    X X   X 

Não responde         

 

Para justificarem as suas opiniões (questão 16.1), e independentemente do nível de insucesso 

que haviam considerado existir, os professores apresentaram razões com base nos alunos, nos 

professores e nos materiais didáticos (tabela 94). Assim, os professores que consideraram que tem 

havido pouco insucesso, atribuíram esse insucesso aos alunos (A1) e aos professores (A2). No primeiro 

caso, os professores (M01, M02 e F03) consideraram que os alunos se dedicam/esforçam, pelo que há 

pouco insucesso. No segundo caso, os professores consideraram que os colegas trabalham para as 

metas previstas (M03) e usam boas metodologias de ensino (F02). 

Tabela 94 
Razões que, segundo os professores, causam a existência de muito ou pouco insucesso escolar na 

componente de física  
 (N=8)  

Grupos Ênfase Categorias   
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

Pouco 
insucesso 

A1-Alunos A11-Dedicam-se/esforçam-se X X     X  

A2- Professores A21-Trabalham para as 
metas previstas  

 
 X  

   
 

A22-Usam boas metodologias 
de ensino 

 
   

 
X 

 
 

Muito 
insucesso   

B1-Alunos B11-Não têm domínio de 
conceitos de física 

 
  X 

   
 

B12-Não têm domínio de 
conceitos de matemática  

 
   

   
X 

B2-Materiais 
didáticos 

B21-Há falta de laboratório 
na escola 

 
   X 

  
 

 

Os professores que consideraram que tem havido muito insucesso dividem-se entre razões com 

origem nos alunos e com origem nos materiais didáticos. No primeiro caso, consideraram que os alunos 

não têm domínio dos conceitos de física (M04) e de matemática (F04). No segundo caso, um professor 

(F01) considerou uma única razão (B21), segundo a qual há falta de laboratório na escola. É de referir 

que, à exceção da razão A21 (específica dos professores), todas estas razões se encontram referidas no 
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estudo realizado com os alunos (ver tabelas 61 e 65). Assim, verifica-se, novamente, uma concordância 

entre as opiniões de ambos grupos (alunos e professores) que participaram nesta investigação e ressalta, 

mais uma vez, mas agora pela voz de um professor de física, a falta de laboratório. 

A tabela 95 apresenta excertos de respostas que ilustram as diversas razões que, segundo os 

professores, levam os alunos a ter tido insucesso escolar na componente de física, do curso em causa. 

A resposta de F01 ilustra o reconhecimento do efeito da falta de laboratório, ao nível da motivação dos 

alunos e da articulação entre teoria e prática. Além disso, constata-se a existência de professores de 

física (F02) e de matemática (M03) a reconhecer a importância do envolvimento dos professores de 

física para o sucesso dos alunos. Por outro lado, verifica-se que há professores de matemática (M04) a 

atribuir a culpa do insucesso à falta de bases em física e professores de física (F04) a atribuir a culpa à 

falta de bases em matemática. Finalmente, note-se que há professores (M01) que acreditam que este 

curso requer muito mais esforço da parte dos alunos do que qualquer outro. Espera-se que essa crença 

não se torne percetível e assustadora para potenciais alunos. 

Tabela 95 
Excertos de respostas que ilustram as razões que, segundo os professores, causam a existência de 

diversos níveis de insucesso escolar na componente de física  

Grupos Ênfase Categorias   Excertos de resposta 

Pouco 
insucesso 

A1-Alunos A11-Dedicam-se/esforçam-se “Pouco insucesso porque se eles escolheram este curso 
lhes obriga a multiplicar esforços” (M01) 

A2- Professores A21-Trabalham para as 
metas previstas  

“Pouco insucesso, porque os professores de física 
apresentam o gosto e espectativas desejadas pela escola” 
(M03) 

A22-Usam boas 
metodologias de ensino 

“Pouco insucesso, porque os professores de física se 
empenham para melhorar as matérias e buscam 
componentes matemáticos que facilitam a física” (F02) 

Muito 
insucesso   

B1-Alunos B11- Não têm domínio de 
conceitos de física 

“Tem havido muito insucesso sobretudo nas classes 
iniciais, 10ª e 11ª classes, a principal razão é mesmo a 
falta de basses de física por terem uma formação muito 
fraca e débil na base faz os alunos tenham problemas” 
(M04) 

B12- Não têm domínio de 
conceitos de matemática 

“Para ser claro, muito insucesso. Deve-se à falta de domínio 
da disciplina de matemática” (F04) 

B2-Materiais 
didáticos 

B21- Há falta de laboratório 
na escola 

“Muito insucesso. A física é uma ciência experimental, há 
momentos em que quando os alunos estão manejando 
alguns materiais laboratoriais lhes dão um outro gosto, a 
falta de laboratório é uma das causas porque não se vincula 
a teoria com a prática” (F01) 

 

4.3.3. Perspetivas dos professores sobre a relação entre insucesso em matemática e física 

Nesta secção são apresentados os resultados obtidos com base em respostas a questões que 

visavam averiguar a relação que os professores estabelecem entre o insucesso escolar em matemática 
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e em física. Os professores entrevistados foram questionados sobre a disciplina - matemática ou física - 

em que tem havido mais insucesso (questão 19). A tabela 96 mostra que três professores não 

responderam e que os outros professores se dividiram entre a matemática (três professores) e a física 

(dois professores), com tendência para cada um considerar que há mais insucesso na disciplina que 

leciona. 

Tabela 96 
Opiniões dos professores entrevistados sobre a disciplina 

em que tem havido mais insucesso 
(n=8) 

Mais insucesso em… 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

Matemática   X X X     

Física     X   X 

Não responde X     X X  

 

De seguida, os professores que responderam à questão anteriormente referida foram 

questionados por que pensavam que isso tem acontecido (19.1). A tabela 97 mostra que cada um dos 

dois grupos avançou três razões.  

Tabela 97 
Razões pelas quais os entrevistados consideram que tem havido mais insucesso numa das disciplinas 

(N=5) 
Mais insucesso 
em… 

Categorias   
Prof. de matemática Prof. de física 

M02 M03 M04 F01 F04 

Matemática  A1-Os alunos têm falta de bases/domínio dos conceitos    X   

A2-Os alunos consideram a matemática complexa/difícil  X  X   

A3-Diferentes professores usam diferentes metodologias   X    

Física B1-A física depende da matemática     X  

B2-As dificuldades dos alunos em matemática 
condicionam o sucesso em física 

   X  

B3-Há desfasamento entre programas de física e 
programas de matemática  

    X 

 

Os professores que afirmaram que tem havido mais insucesso em matemática consideraram 

que os alunos têm falta de bases e de domínio dos conceitos (M04), que consideram a matemática 

complexa/difícil (M02 e M04) e que diferentes professores usam diferentes metodologias de ensino 

(M03). Os professores que afirmaram que tem havido mais insucesso em física consideraram que a 

física depende da matemática (F01), que as dificuldades dos alunos em matemática condicionam o 

sucesso em física (F01) e que há desfasamento entre os programas de física e os programas de 

matemática (F04). Refira-se que a razão A2 foi também mencionada por professores que participaram 

no estudo realizado por Aguiar (2013). Por outro lado, constata-se que as razões A1, A2, B1 e B2 foram 
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também referidas por alunos que participaram neste estudo (ver tabelas 55, 62 e 65), o que, novamente, 

sugere uma consonância entre os dois grupos envolvidos nesta investigação. 

A tabela 98 apresenta excertos de respostas que ilustram as diversas razões pelas quais os 

entrevistados consideram que tem havido mais insucesso numa das disciplinas. Contudo, nas suas 

respostas, os professores tendem a centrar-se numa das disciplinas, podendo subentender-se que 

consideram que a disciplina não mencionada não tem o problema ou a vantagem explicitada. Pela 

primeira vez surge, uma referência à mudança de professor ao longo do ensino médio como sendo 

prejudicial aos alunos. M03 defende que diferentes professores usam metodologias de ensino diferentes 

e que isso provoca dificuldades (fala mesmo em rutura) nos alunos; considera que os alunos deveriam 

adaptar-se a um único professor, para terem sucesso. Esta afirmação, para ver verdadeira, teria que 

assumir que o professor é bom e que há uma boa adaptação entre a metodologia de ensino do professor 

e a metodologia (preferida) de aprendizagem do aluno, o que, como sabemos, dificilmente acontece, 

designadamente quando há problemas com a formação de professores. Algumas respostas evidenciam 

bem a preocupação dos professores de física com a falta de domínio da matemática, por parte dos 

alunos (F01), considerando que as duas dificuldades se podem somar, assim como com o desfasamento 

entre os programas das duas disciplinas (F04). 

Tabela 98 
Excertos de respostas que ilustram as razões pelas quais os entrevistados consideram que tem havido 

mais insucesso numa das disciplinas 

Mais insucesso 
em… 

Categorias   Excertos de resposta 

Matemática  A1-Os alunos têm falta de 
bases/domínio dos conceitos  

“[...] mas fundamentalmente a falta de conhecimentos básicos nos 
alunos, faz haja mais insucesso em matemática do que em física” 
(M04) 

A2-Os alunos consideram a 
matemática complexa/difícil  

“A matemática tem mais insucesso, não só pela complexidade da 
própria disciplina [...]” (M04) 

A3-Diferentes professores 
usam diferentes metodologias  

“O insucesso está mais na matemática, porque o aluno parte da 
10ª até 13ª com professores diferentes, isso provoca uma rutura 
na assimilação dos alunos enquanto que o aluno deveria se adaptar 
a um único professor. Ora, as metodologias que usamos são 
diferentes, isso provoca o insucesso” (M03). 

Física B1-A física depende da 
matemática  

“De maneira que vejo é a física. Os alunos já falam que vale apenas 
até a matemática porque usam todas ferramentas de matemática 
na física, a matemática é um instrumento usada na física [...]” (F01) 

B2-As dificuldades dos alunos 
em matemática condicionam 
o sucesso em física 

“[...] então como eles já têm dificuldades na matemática, na física 
piora” (F01) 

B3-Há desfasamento entre 
programas de física e 
programas de matemática  

“É a física porque há desfasamento de programas de física e de 
matemática” (F04)  

   

Quando os professores foram questionados sobre a existência de alguma relação entre o 
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insucesso escolar em matemática e o insucesso escolar em física (questão 20), constatou-se que, à 

exceção do professor (M03) que não respondeu à questão, todos afirmaram que existe essa relação 

(tabela 99). 

Tabela 99 
Opiniões dos professores entrevistados sobre a existência de relação entre 

o insucesso escolar em matemática e o insucesso escolar em física 
(n=8) 

Existência de relação… 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

Sim X X  X X X X X 

Não         

Não responde   X      

  

Quando, de seguida, os professores que responderam à questão anterior foram questionados 

por que pensavam que existe essa relação (questão 20.1), relataram razões diversas, que são 

apresentadas na tabela 100.  

Tabela 100  
Razões que, segundo os entrevistados, justificam a existência de relação entre 

o insucesso escolar nas duas disciplinas  
(N=8) 

Razões 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M04 F01 F02 F03 F04 

A1-A matemática é uma ferramenta da física  X   X  X  

A2-A matemática ajuda na resolução de problemas de física    X X   

A3-A matemática condiciona o sucesso em física X X X X X X  

A4-A matemática e a física são complementares X X     X 

  

Assim, os professores consideraram que a matemática: é uma ferramenta da física (M01, F01 

e F03); ajuda na resolução de problemas de física (F01 e F02); condiciona o sucesso em física (M01, 

M02, M04, F01, F02 e F03); é complementar da física (M01, M02 e F04). As razões contidas na tabela 

98, colocam o sucesso em física na dependência do sucesso em matemática, foram também 

mencionadas por alunos que participaram nesta investigação, encontrando-se referidas na tabela 55. 

A tabela 101 apresenta excertos de respostas que ilustram as diversas razões que, segundo os 

professores, explicam a existência de uma relação entre o insucesso escolar matemática e o insucesso 

em física. Estas respostas ilustram o que foi dito no parágrafo anterior, sobre o modo como os 

professores veem a dependência da física face à matemática. Na verdade, a física usa a matemática e 

esta é útil para modelar e descrever fenómenos, mas são os conceitos físicos são fundamentais para 

explicar esses fenómenos. 
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Tabela 101 
Excertos de respostas que ilustram as razões que, segundo os entrevistados, justificam a existência de 

relação entre o insucesso escolar nas duas disciplinas  

Razões Excertos de resposta 

A1-A matemática é uma ferramenta da 
física  

“Acredito que sim, quem tem insucesso em matemática deve ter insucesso 
em física. Porque, a matemática faz de conta é a motriz, é o ponto de 
aplicação para a física, porque nos pegamos todas aquelas ferramentas 
matemáticas e introduzimos na física [...]” (F01) 

A2-A matemática ajuda na resolução de 
problemas de física 

“[...]. As nossas interpretações físicas fizemos, mas utilizamos a linguagem 
matemática, isso facilita a interpretação” (F01) 

A3-A matemática condiciona o sucesso 
em física 

“Em princípio sim, porque sendo a matemática uma componente essencial 
de física, se o aluno tiver insucesso na matemática terá na mesma insucesso 
na física” (M04) 

A4-A matemática e a física são 
complementares 

“Claro, de facto, as duas disciplinas devem ser lecionadas de forma paralela, 
quando há evolução em matemática também há evolução em física” (F04) 

 

4.3.4. Conceções dos professores sobre (in)sucesso escolar  

Esta secção apresenta os resultados referentes às conceções dos professores que participaram 

no estudo sobre sucesso e sobre insucesso escolar. No caso do sucesso escolar, os dados obtidos com 

a questão 21 (tabela 102) mostram que, tal como havia acontecido com os alunos, os professores se 

dividiram, embora desigualmente, entre a definição de sucesso (seis professores) e as condições 

necessárias ao sucesso (dois professores). No primeiro caso, três professores definiram sucesso escolar 

concetualmente (M02, M03 e F04), outros dois definiram-no em função de resultados (M01 e F01) e um 

professor definiu-o quantitativamente (F03). No segundo caso, os dois professores referiram as 

caraterísticas dos alunos (M04 e F02) como sendo condições que estão na origem do sucesso escolar. 

Tabela 102 
Conceções dos professores sobre sucesso escolar 

(N=8) 

Categorias  Subcategorias  
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Define sucesso A1-Concetualmente   X X     X 

A2-Em função de resultados X    X    

A3-Quantitativamente       X  

B-Refere condições 
necessárias ao sucesso 

B1-Caraterísticas dos alunos  
   X  X   

 

Saliente-se que as ideias apresentadas nas categorias A1, A2, A3 e B1 foram também usadas 

nas definições de sucesso escolar apresentadas por alunos que participaram nesta investigação (tabela 

69). Contudo, constata-se que os professores não relacionaram sucesso com a boa qualidade de 

professores, das escolas ou dos materiais didáticos, a qual havia sido referida pelos alunos (tabela 69).  

A tabela 103 apresenta exemplos de respostas que evidenciam as diversas conceções de 
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sucesso escolar que parecem emergir das respostas dos professores entrevistados. Estas respostas não 

diferem muito das dos alunos, em termos da profundidade com que abordam o conceito, e não 

evidenciam uso nem domínio de estratégias para averiguar se houve sucesso. A resposta que ilustra A3, 

ao colocar a ênfase na maioria parece ser muito pouco exigente. Igualmente, B1 coloca a ênfase nas 

caraterísticas prévias do aluno, mas ignora todo o contexto em que ele vai estudar e ser ensinado. 

Tabela 103 
Exemplos de respostas que evidenciam as diversas conceções de sucesso escolar 

apresentadas pelos professores 

Categorias  Subcategorias  Excertos de resposta 

A-Define sucesso A1-Concetualmente  “Quando as matérias são dadas, os objetivos que pretendemos atingir 
foram cumpridas, assim se fala do sucesso escolar” (M03) 

A2-Em função de 
resultados 

“Eu considero o sucesso escolar como o rendimento positivo dos alunos. 
[…] o sucesso é a produção e receitas, na escola a nossa produção é os 
alunos, quando demostram aquilo que aprenderam é sucesso escolar” 
(M01) 

A3-Quantitativamente “[…] No final do letivo quando a maior parte dos alunos tem melhores 
resultados. A percentagem de aprovação dos alunos numa turma 
determina o sucesso” (F03) 

B-Refere condições 
necessárias ao sucesso 

B1-Caraterísticas dos 
alunos  

“Quando o aluno possui o conhecimento e as habilidades para o estudo 
e o domínio de uma certa disciplina” (M04) 

 

Relativamente ao conceito do insucesso escolar, os resultados apresentados na tabela 104 

indicam uma situação semelhante ao caso do sucesso (tabela 102), já que uns professores definiram 

insucesso escolar concetualmente e outros referiram as condições que originam esse insucesso.  

Tabela 104 
Conceções dos professores sobre o conceito de insucesso escolar 

(N=8) 

Categorias  Subcategorias  
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Define insucesso A1-Concetualmente   X X     X 

A2-Em função de resultados X    X  X  

B-Refere condições que 
originam insucesso   

B1-Caraterísticas dos alunos    X  X   

 

Repare-se que os professores (M02, M03 e F04) que definiram sucesso concetualmente (A1) e 

os professores (M04 e F02) que referiam as condições necessárias ao sucesso, em termos de 

caraterísticas dos alunos (B1), mantiveram o mesmo tipo de resposta, no caso do insucesso, mas no 

sentido negativo, o que significa que, para eles, coerentemente, o sucesso é antónimo do insucesso. Por 

outro lado, constata-se agora que são três os professores que definiram insucesso escolar em função de 

resultados (M01, F01 e F03), ao invés dos dois anteriores (M01 e F01). Isto deve-se ao facto de o 

professor F03, que definira sucesso quantitativamente, se ter juntado aos dois professores que definiram 
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esse conceito em função de resultados. Sendo o sucesso o inverso do insucesso, este facto evidencia 

uma insegurança ou inconsistência na resposta deste professor.  

A tabela 105 apresenta exemplos de respostas que evidenciam as conceções de insucesso 

escolar que parecem emergir das respostas dadas pelos professores entrevistados. 

Tabela 105 
Exemplos de respostas que evidenciam as diversas conceções de insucesso escolar 

apresentadas pelos professores 

Categorias  Subcategorias  Excertos de resposta 

A-Define insucesso A1-Concetualmente  “É quando os objetivos não forem atingidos totalmente fala se de 
insucesso” (M02) 

A2-Em função de 
resultados 

“É fatal, é o resultado negativo, uma percentagem reduzida em baixo da 
média” (F03) 

B-Refere condições que 
originam insucesso 

B2-Caraterísticas dos 
alunos  

“É quando os alunos não apresentam aquelas boas habilidades, tem 
pouco rendimento escolar e em termo da sociedade, não apresentam 
aquelas habilidades necessária na sociedade” (F01) 

 

Em ambos os casos, verifica-se que tanto a definição concetual de sucesso como de insucesso 

foi referida por apenas três dos professores entrevistados, o que significa que estes conceitos parecem 

estar pouco claros para os professores, o que, a ser verdade, pode ter consequências graves para os 

alunos, pois os professores podem não criar as condições necessárias à aprendizagem por falta de 

sensibilidade para o problema do (in)sucesso escolar.  

4.3.5. Perceções dos professores sobre as causas do (in)sucesso em matemática e física 

Nesta secção são apresentados os resultados referentes às causas de (in)sucesso escolar em 

matemática e em física. Como aconteceu no estudo com alunos, os professores foram questionados 

sobres as causas de insucesso escolar em matemática (questão 13). A tabela 106 mostra que, com 

exceção do professor F02 que não respondeu à pergunta, os restantes relataram causas diversas que 

têm origem nos alunos, na disciplina de matemática, nos próprios professores e nos materiais didáticos. 

Relativamente às causas que têm origem nos alunos, os professores que responderam à questão 

consideraram a falta de domínio dos assuntos e/ou de bases nas classes anteriores (M01, M02, M04 e 

F01) e a falta de dedicação e/ou revisão (F03) por parte dos alunos. Em relação às causas com origem 

na matemática, os professores consideraram que esta é difícil de ser entendida (M01 e F03) e que a 

mesma assusta os alunos (F01). Dois entrevistados (M03 e F01), que atribuíram o insucesso aos 

professores, consideraram que os seus colegas não são formados na área. Finalmente, o professor F04 

atribuiu o insucesso aos materiais didáticos, considerando que os programas de matemática são 

inadequados. Todas estas causas foram, também, mencionadas por alunos que participaram nesta 
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investigação (ver tabela 61). Acresce que algumas das causas mencionadas pelos professores 

entrevistados (A1, A2, B1 e D1) foram também mencionadas por professores que participaram no estudo 

realizado por Aguiar (2013). 

Tabela 106 
Causas a que os professores atribuem o insucesso escolar em matemática  

 (n=8) 

Origem Categorias 
Prof. de matemática  Prof. de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Alunos  A1-Falta de domínio dos assuntos/ 
bases nas classes anteriores  

X X  X X    

A2-Falta de dedicação/revisão       X  

B-Matemática B1-É difícil de ser entendida X      X  

B2-Assusta os alunos     X    

C-Professores C1-Não são formados na área     X  X    

D-Materiais didáticos D1-Há inadequação dos programas         X 

E-Não responde      X   

 

A tabela 107 apresenta exemplos de excertos de respostas que evidenciam as causas a que os 

professores atribuem o insucesso escolar em matemática. Estas respostas evidenciam, entre outros, 

preocupação com a influência que o contexto social exerce nos alunos (F03) e a consciência sobre a 

importância da formação de professores na área que lecionam (M03).  

Tabela 107  
Exemplos de excertos de respostas que evidenciam as causas a que os professores 

atribuem o insucesso escolar em matemática 

Origem Categorias Excertos de resposta 

A-Aluno  A1-Falta de domínio dos assuntos/ 
bases das classes anteriores 

“As causas principais são: a falta de conhecimento básico sobre 
a matemática a partir da escola primária, como já disse. […]” 
(M02) 

A2-Falta de dedicação/revisão “Precisam de muita dedicação e muitas vezes a sociedade não 
favorece […]” (F03) 

B-Matemática B1-A matemática é difícil de ser 
entendida 

“Primeiramente é algo social, na sua natureza já é algo difícil ou 
caraterística da própria disciplina […]” (F03) 

B2-Assusta os alunos “Os alunos temem a disciplina de matemática-” (M01) 

C-Professores C1-Os professores não são 
formados na área  

“[…] portanto um professor de matemática deveria ser aquele 
que fez matemática como especialidade, domina os conteúdos 
na profundidade em relação a outros cursos” (M03) 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Há descontinuidade nos 
programas de matemática 

“Os programas elaborados pelo INIDE, muitos não cumprem a 
sequência das matérias para os níveis posteriores.” (F04) 

 

Quando, de seguida, foram questionados sobre as causas do sucesso escolar em matemática 

(questão 14), constata-se que, tal como no caso do insucesso, também atribuíram o sucesso escolar aos 

alunos, à matemática e aos professores, e que, em vez dos materiais didáticos, referiram a família (tabela 

108). Na verdade, esta última (a família) não foi considerada causa de insucesso e que os materiais 
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didáticos que haviam sido considerados causa de insucesso, não foram considerados causa de sucesso. 

Note-se ainda que, para além de F02, que, tal como na questão anterior, continuou a não responder, 

um outro professor (M02) não respondeu à questão em apreço. 

Tabela 108 
Causas a que os professores atribuem o sucesso escolar em matemática  

(n=8)  

Origem Categorias 
Professores de matemática  Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Alunos  A1-Dominam os assuntos /Trazem bases 
das classes anteriores  

X   X     

A2-São dedicados/estudiosos  X   X     

A3-Têm interesse/motivação pela disciplina       X  

B-Matemática B1-Entendem bem a matemática  X        

B2-Gostam de matemática     X  X  

C-Professores C1- São pacientes         X 

C2-Têm boa formação em matemática     X  X    

C3- São rigorosos        X 

D-Família D1-Há acompanhamento/apoio ao educando     X     

E-Não responde  X    X   

 

Segundo os professores que responderam à questão, os alunos são responsáveis pelo sucesso 

escolar pois este depende do domínio que eles têm dos assuntos e/ou das bases que trazem das classes 

anteriores (M01 e M04), da sua dedicação e/ou estudo (M01 e M04) e do interesse ou motivação que 

têm pela disciplina (F03). No caso das causas que têm origem na matemática, os professores 

consideraram que os alunos entendem bem a matemática (M01) e gostam de matemática (F01 e F03), 

o que, segundo eles, contribui para o sucesso escolar. Alguns professores consideraram que os seus 

colegas também contribuem para o sucesso escolar porque são pacientes (F04), têm boa formação em 

matemática (M03 e F01) e são rigorosos (F04). No que diz respeito à família, o professor M04 considerou 

que a família contribui para o sucesso quando acompanha /apoia o educando.  

Refira-se que todas estas causas também foram mencionadas por alunos (tabela 63) e, além 

disso, a causa D1 foi também referida por professores que participaram no estudo realizado por Aguiar 

(2013). 

A tabela 109 apresenta exemplos de excertos de respostas que evidenciam as causas a que os 

professores atribuem o sucesso escolar em matemática. Note-se como M03 se refere, positivamente, ao 

facto de os professores formados numa dada área terem começado a ser colocados a lecionar nessa 

área e de como isso vai ter repercussões desejáveis nas metodologias de ensino. 
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Tabela 109 
Exemplos de excertos de respostas que evidenciam as causas a que os professores atribuem o sucesso 

escolar em matemática 

Origem Categorias Excertos de resposta 

A-Alunos  A1-Dominam os assuntos /Trazem 
bases das classes anteriores  

“Boa formação nas classes anteriores […]” (M04) 

A2-São dedicados/estudiosos  “Primeiramente é a forte dedicação desses alunos […]” (M01) 

A3-Têm interesse/motivação pela 
disciplina 

“[…] e por isso se interessam também” (F03) 

B-Matemática B1-Entendem bem a matemática  “[…] alguns nascem com certa facilidade de entender as 
coisas” (M01) 

B2-Gostam de matemática “Primeiro é o gosto pela escolha deles, não foram forçados 
para seguir a matemática é a motivação autónoma” (F03) 

C-Professores C1-São pacientes  “[…] e a paciência dos professores com os alunos, durante o 
processo educativo, o encorajamento e instrução” (F04) 

C2-Têm boa formação em matemática   “Agora há melhoria ou sucesso porque nós começamos a 
colocar em linha as coisas, quem fez o ensino de matemática 
é que deve trabalhar com a disciplina de matemática para 
facilitar as estratégias que se devem usar na sala de aula” 
(M03) 

C3-São rigorosos “A exigência […]” (F04) 

D-Família D1-Há acompanhamento/apoio da 
família  

“[…] trabalhos extra escolares com seus irmãos” (M04) 

 

Tal como no caso da matemática, os professores entrevistados foram questionados sobre as 

causas do insucesso escolar em física (questão 17). A exceção do professor M03, que não respondeu à 

questão, a tabela 110 mostra que, segundo os professores, o insucesso tem origem nos alunos, nos 

próprios professores e nos materiais didáticos.  

Tabela 110 
Causas a que os professores atribuem o insucesso escolar em física  

(N=8) 

Origem Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Alunos  A1-Falta de domínio dos assuntos/bases 
das classes anteriores   

  
 

X X  X X 

A2-Falta de interesse/motivação     X    

B-Professores B1-Não são formados na área    X  X X    

C-Materiais 
didáticos 

C1-Faltam materiais didáticos X     X   

C2- Há inadequação dos programas      X    

D-Não responde   X      

 

Assim, no caso das causas relativas aos alunos, os professores consideraram a falta de 

domínio/bases destes nas matérias relativas às classes anteriores (M04, F01, F03 e F04) e a falta de 

interesse/motivação face à disciplina de física (F01). Relativamente às causas associadas aos 

professores, foi considerado, por três entrevistados (M02, M04 e F01), um único aspeto, segundo o qual 

alguns professores não são formados na área de física. Finalmente, alguns professores consideraram 
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que o insucesso escolar em física se deve ao facto de faltarem materiais didáticos (M01 e F02), 

nomeadamente de laboratório, e de os programas serem inadequados (F01). É de salientar que todas 

essas causas foram também referidas por alunos que participaram nesta investigação, como mostram 

as tabelas 65 e 69. 

A tabela 111 contém excertos de respostas que evidenciam as causas a que os professores 

atribuem o insucesso escolar em física. Nessas respostas, há quem deposite esperanças no programa 

de formação continua em curso (M02) e também quem reconheça a desarticulação entre os programas 

(F01) como um fator de insucesso.  

Tabela 111 
Exemplos de excertos de respostas que evidenciam as causas a que os professores atribuem o 

insucesso escolar em física 

Origem Categorias Excertos de resposta 

A-Alunos  A1-Falta de domínio dos assuntos/ 
bases das classes anteriores  

“A base, os pré-requisitos que trouxe desde a escola 
primária, 1º ciclo até aqui, isso tem a ver” (F03) 

A2-Falta de interesse/motivação “Primeiro é a falta de gosto pela física por parte dos alunos, 
[…]” (F01) 

B-Professores B1-Não são formados na área   “Uma boa parte das dificuldades estão nos professores, até 
porque há um projeto de formação contínua que está em 
curso. Um professor só pode dar o que melhor tem” (M02). 

C-Materiais 
didáticos 

C1-Faltam materiais didáticos “Falta de laboratório para a contextualização de física ao dia 
– dia do aluno” (F02) 

C2- Há inadequação dos programas  “[…] e o próprio programa em si do currículo do ensino tem 
problemas, porque os programas não coincidem entre as 
classes.” (F01) 

 

Para o caso das causas do sucesso escolar em física (questão 18), a tabela 112 mostra que os 

professores relataram causas diversas e que também têm origem nos alunos, na física, nos próprios 

professores e nos materiais didáticos.  

Tabela 112 
Causas a que os professores atribuem o sucesso escolar em física  

 (N=8) 

Origem Categorias 
Professores de matemática Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-Alunos  A1-Dominam os assuntos/Trazem bases 
das classes anteriores 

X    X    

A2-São dedicados/estudiosos  X    X X  

A3-Têm interesse/motivação pela disciplina   X X     

A4-Têm bases de matemática X       X 

B-Física B1-Gostam de física  X   X    

C-Professores C1-Têm boa formação em física   X   X   

D-Materiais 
didáticos 

D1-Há bons materiais didáticos na escola 
    X    

 

No primeiro caso, os professores consideraram que os alunos dominam os assuntos e/ou trazem 
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boas bases das classes anteriores (M01 e F01), são dedicados e/ou estudiosos (M02, F02 e F03), têm 

interesse/motivação pela disciplina (M03 e M04) e têm bases de matemática (M01 e F04). No segundo 

caso, alguns professores (M02 e F01) consideraram que os alunos gostam de física. No terceiro caso, 

os professores M03 e F02 consideraram que os seus colegas têm boa formação em física e que isso faz 

com que os alunos tenham sucesso nesta disciplina. No último caso, o professor F01 considerou que há 

bons materiais didáticos na escola. Constata-se que todas estas causas foram também referidas pelo 

grupo de alunos que participou nesta investigação (tabela 68), embora nenhum aluno tenha referido a 

existência de bons laboratórios. 

Na tabela 113 apresentam-se exemplos de excertos de respostas que evidenciam as causas a 

que os professores atribuem o sucesso escolar em física. De um modo geral, para ambos os casos, quer 

de insucesso quer de sucesso em matemática e em física, constata-se que a maioria das causas referidas 

por professores foram também referidas por alunos. Este facto sugere que os dois grupos que 

participaram nesta investigação estão razoavelmente em sintonia no que concerne as causas do sucesso 

e do insucesso escolar nas duas disciplinas em causa, o que significa que os dois grupos reconhecem 

os aspetos que podem contribuir para mais e melhor aprendizagem, tanto em matemática tanto em 

física, assim como aspetos que podem impedir que isso aconteça. 

Tabela 113 
Causas a que os professores atribuem o sucesso escolar em física  

Origem Categorias Excertos de resposta 

A-Aluno  A1-Dominam os assuntos/Trazem 
bases das classes anteriores 

“Habilidades ou nas classes anteriores tiveram melhores 
professores, […]” (F01). 

A2-São dedicados/estudiosos “[…] a dedicação dos alunos para aprender esta ciência” (F02) 

A3-Têm interesse/motivação pela 
disciplina 

“Tomada de consciência dos alunos, quando começam a perceber 
que a física é uma disciplina importante e de profissão faz-nos 
mudar a consciência, se interessam e se aplicam” (M04) 

A4-Têm bases de matemática “As habilidades matemáticas” (F04) 

B-Física B1-Gostam de física “[…] e o gosto pela física” (M02) 

C-Professores C1-Têm boa formação em física “A boa formação que tem os professores […]” (F02) 

D-Materiais 
didáticos 

D1-Há bons materiais didáticos na 
escola 

“[…] ou também tiveram a sorte de ter a vinculação da teoria com 
a prática, acredito um desses motivos” (F01) 

 

4.3.6. Propostas de medidas a adotar para combater o insucesso  

Esta secção apresenta os resultados obtidos com duas questões centradas nas medidas a adotar 

para combater o insucesso escolar. Assim, os professores deviam dizer o que pensavam que deveria ser 

feito para combater o insucesso escolar em matemática (questão 23) e em física (questão 24). Na tabela 

114 são apresentadas as opiniões dos professores sobre as medidas que, segundo eles, devem ser 

adotadas para combater o insucesso escolar em matemática.  
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Tabela 114 
Medidas que, segundo os professores, devem ser adotadas para 

combater o insucesso escolar em matemática  
 (n=8) 

Ênfase Categorias 
Professores de matemática  Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-As escolas 
 

A1-Atualizar a formação dos professores       X   

A2-Colocar professores a lecionar nas 
suas áreas de formação 

     X   

A3-Contratar professores qualificados         X 

A4-Adequar os programas de matemática      X X  X 

A5-Colocar professores qualificados a 
lecionar nos níveis anteriores 

X X     X  

B-Os 
professores  
 

B1-Utilizar metodologias de ensino 
adequadas 

  X  X    

B2-Dominar as matérias que lecionam        X  

B3-Estimular o gosto dos alunos pela 
matemática  

  X X     

B4-Ser rigorosos   X      

C-Os alunos  C1-Dedicar-se ao estudo    X     

 

As medidas referidas dizem respeito à direção da escola, aos próprios professores e aos alunos. 

Relativamente à direção da escola, os professores entrevistados consideraram que esta deve: atualizar a 

formação dos professores (F02); colocar professores a lecionar nas suas áreas de formação (F02); 

contratar professores qualificados (F04); adequar os programas de matemática (F01, F02 e F04); e 

colocar professores qualificados a lecionar nos níveis anteriores (M01, M02 e F03). 

Em relação às medidas que dizem respeito aos próprios professores, alguns entrevistados 

consideraram necessário que os professores utilizem metodologias de ensino adequadas (M03 e F01), 

dominem as matérias que lecionam (F03), estimulem o gosto dos alunos pela matemática (M03 e M04) 

e sejam rigorosos (M03). Finalmente, o professor M04 considerou que é preciso que os alunos se 

dediquem mais ao estudo (C1). Constata-se que as opiniões destes professores convergem com as dos 

alunos que participaram nesta investigação, uma vez que, à exceção das medidas A4, A5 e B4, todas as 

restantes foram também sugeridas pelos alunos (tabela 73). 

A tabela 115 contém excertos de respostas que evidenciam as medidas que, segundo os 

professores, devem ser adotadas para combater o insucesso escolar em matemática. É interessante 

verificar que há quem defenda uma intervenção que comece na escola primária (M02), por considerar, 

e bem, que é a base de toda a escolaridade, e a exigência (M03). Além disso, os professores propuseram 

algumas medidas concretas como a formação de grupos de estudo (M04), programas adequados aos 

alunos (F04) e metodologias de ensino motivadoras (F01). 
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Tabela 115  
Exemplos de excertos de respostas que evidenciam as medidas que, segundo os professores, devem 

ser adotadas para combater o insucesso escolar em matemática 

Ênfase Categorias Excertos de resposta 

A-As escolas 
 

A1-Atualizar a formação dos professores  “[…] questão da formação inicial de professores” (F02) 

A2-Colocar professores a lecionar nas 
suas áreas de formação 

“[…] buscar bons professores de matemática formados 
nesta área, […]” (F02) 

A3-Contratar professores qualificados  “Ter professores devidamente preparados, […]” (F04) 

A4-Adequar os programas de matemática  “[…] programas adequados aos conteúdos que devem se 
dar aos alunos nos respetivos níveis” (F04) 

A5-Colocar professores qualificados a 
lecionar nos níveis anteriores 

“Primeiramente deve se reforçar a escola primária, deve se 
formar bem os professores que trabalham nas escolas 
primárias, porque tudo parte da escola primária” (M02) 

B-Os 
professores  
 

B1-Utilizar metodologias de ensino 
adequadas 

“[…] usar mais aquelas estratégias metodológicas para os 
alunos terem mais gosto perante essa disciplina” (F01) 

B2-Dominar as matérias que lecionam  “[…] o domínio da própria ciência por parte dos 
professores” (F03) 

B3-Estimular o gosto dos alunos pela 
matemática  

“[…] o professor deve se abrir também para que os alunos 
tragam duvidas e debates na sala de aulas para se superar 
as debilidades, assim estimulava o gosto” (M04) 

B4-Ser rigorosos “A primeira coisa é, o professor deve ser exigente […]” 
(M03) 

C-Os alunos  C1-Dedicar-se ao estudo “Uma das medidas seria promover grupos de estudos para 
o incentivo dos alunos […]” (M04) 

 

Relativamente às medidas a adotar para combater o insucesso escolar em física, a tabela 116 

mostra uma situação semelhante à obtida para o caso da matemática, pois, tal como anteriormente, as 

medidas sugeridas dizem respeito à direção da escola, aos próprios professores e aos alunos.  

Tabela 116 
Medidas que, segundo os professores, devem ser adotadas para combater o insucesso escolar em física 

(n=8) 

Ênfase Categorias 
Professores de matemática  Professores de física 

M01 M02 M03 M04 F01 F02 F03 F04 

A-As escolas 
 

A1-Atualizar a formação dos professores    X      

A2-Colocar professores a lecionar as 
suas áreas de formação 

  X      

A3-Criar mecanismos de supervisão das 
práticas docentes 

       X 

A4-Disponibilizar recursos didáticos que 
facilitem a aprendizagem dos alunos  

X    X X X X 

A5-Contratar professores qualificados  X       

A6-Aumentar os tempos de física       X  

A7-Colocar professores qualificados a 
lecionar nos níveis anteriores 

 X       

B-Os 
professores 

B1-Cumprir os programas        X 

B2-Utilizar metodologias de ensino 
adequadas 

    X    

B3-Estimular o gosto dos alunos pela 
física  

   X X  X  

C-Os alunos C1-Dedicar-se ao estudo    X     
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Assim, segundo os professores entrevistados, a direção da escola deve: atualizar a formação dos 

professores (M03); colocar professores a lecionar nas suas áreas de formação (M03); criar mecanismos 

de supervisão das práticas docentes (F04); disponibilizar recursos didáticos que facilitem a aprendizagem 

dos alunos (M01, F01, F02, F03 e F04); contratar professores qualificados (M02); aumentar os tempos 

letivos destinados à física (F03); e colocar professores qualificados a lecionar nos níveis anteriores (M02). 

Para o caso das medidas relacionadas com os próprios professores, alguns professores 

entrevistados consideraram que, para combaterem o insucesso, os seus colegas devem cumprir os 

programas (F04), utilizar metodologias de ensino adequadas (F01) e estimular o gosto dos alunos pela 

física (M04, F01 e F03). No caso das medidas que dizem respeito aos alunos, o professor M04 

considerou que estes devem dedicar-se ao estudo. 

É de salientar que, à exceção das medidas A6 e A7, todas restantes foram, também, propostas 

por alunos que participaram nesta investigação (tabela 75), o que sugere que os dois grupos em 

consonância quanto aos que é preciso fazer para vencer o insucesso escolar. 

A tabela 117 apresenta excertos de respostas que evidenciam as medidas que, segundo os 

professores, devem ser adotadas para combater o insucesso escolar em física. 

Tabela 117  
Exemplos de excertos de respostas que evidenciam as medidas que, segundo os professores, devem 

ser adotadas para combater o insucesso escolar em física         

Ênfase Categorias Excertos de resposta 

A-As 
escolas 
 

A1-Atualizar a formação dos professores  "[…] dar formações aos professores que trabalham com esta 
disciplina” (M03) 

A2-Colocar professores a lecionar as 
suas áreas de formação 

“Trabalhar com professores que são especialistas nestas nesta 
área […]” (M03) 

A3-Criar mecanismos de supervisão das 
práticas docentes 

“Deve haver acompanhamento dos próprios docentes, 
acompanhar os conteúdos que os professores lecionam […]” 
(F04) 

A4-Disponibilizar recursos didáticos que 
facilitem a aprendizagem dos alunos  

“E escola deve disponibilizar um laboratório físico para que haja 
sucesso adequadamente” (F02) 

A5-Contratar professores qualificados “Colocar os professores habilitados […]” (M02) 

A6-Aumentar os tempos de física "[…] deve se aumentar alguns tempos de física porque os 
professores não conseguem terminar os programas a não for 
correr demasiado dando apenas o essencial” (F03) 

A7-Colocar professores qualificados a 
lecionar nos níveis anteriores 

“[…] que tem a capacidade de introduzir esta disciplina no 1º 
ciclo onde a física começa” (M02) 

B-Os 
professores 

B1-Cumprir os programas “[…] verificar-se sempre o cumprimento dos programas e como 
esses professores planificam suas aulas, […]” (F04) 

B2-Utilizar metodologias de ensino 
adequadas 

“[…] e nós como professores devemos utilizar aquelas 
estratégias metodológicas boas” (F01) 

B3-Estimular o gosto dos alunos pela 
física  

“[…] a fim de que o aluno tenha o gosto pela física” (F01) 

D-Os alunos D1-Dedicar-se ao estudo “Na física também seria a mesma coisa, constituição de grupos 
de estudos […]” (M04) 
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Estas respostas evidenciam preocupação com laboratório (F02), programa (F04), formação 

(M03) e acompanhamento (F04) dos professores, recurso a professores qualificados desde que a 

disciplina começa a ser introduzida no currículo (M02). Estas medidas, embora todas elas pertinentes, 

não são de igualmente fácil implementação e algumas (como a instalação de laboratórios) são mesmo 

onerosas, pelo que será necessário ir encontrando alternativas que permitam ir minimizando os 

problemas até que seja possível implementá-las. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

5.1. Introdução 

Este último capítulo tem como finalidade apresentar as conclusões gerais e as implicações da 

investigação, que envolveu alunos e professores de uma escola de formação de professores, tendo em 

conta os objetivos de investigação apresentados no primeiro capítulo. Assim sendo, o capítulo inicia-se 

com a apresentação das conclusões da investigação (5.2), seguidas das implicações desta (5.3), sendo, 

por fim, apresentadas algumas sugestões para futuras investigações (5.4). 

 

5.2. Conclusões da investigação 

As conclusões da investigação que se apresentam neste subcapítulo têm em consideração os 

resultados obtidos com base, não só num questionário aplicado aos alunos do curso de formação de 

professores de matemática e física, mas também numa entrevista realizada com professores deste curso. 

Além disso, a sua apresentação tem em conta os objetivos de investigação definidos no primeiro capítulo, 

mais precisamente em 1.3, e as secções consideradas no quarto capítulo, aquando da apresentação 

dos resultados obtidos com os dois estudos. 

O objetivo geral desta investigação era compreender o sucesso e o insucesso, em matemática e 

em física, dos alunos (futuros professores) de um curso de formação de professores do 1º ciclo do ensino 

secundário, de uma escola Angolana de formação de professores. Este objetivo geral envolvia dois 

objetivos específicos de investigação. Um deles foi concretizado através do estudo realizado com alunos, 

cuja recolha de dados foi efetuada através de um questionário que visava averiguar as razões que, na 

perspetiva dos alunos, os levam a ter sucesso em matemática e em física no curso de formação de 

professores de matemática e física para o 1º ciclo do ensino secundário que frequentavam numa escola 

média, em Angola. O outro objetivo foi concretizado através do estudo realizado com os professores, cuja 

recolha de dados foi efetuada através de uma entrevista que visava averiguar as razões que, na perspetiva 

dos professores, levam os alunos do referido curso a ter sucesso em matemática e em física.  

No capítulo anterior, em qualquer um dos estudos, os resultados foram apresentados em seis 

secções que agora se retomam para sistematizar as conclusões da investigação: motivação profissional 

dos alunos e dos professores, perspetivas sobre a existência de (in)sucesso escolar em matemática e 

em física, perspetivas sobre a relação entre o insucesso escolar em matemática e em física, conceções 
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de (in)sucesso escolar, perceções sobre as causas do (in)sucesso em matemática e em física e medidas 

a dotar para combater o fenómeno do insucesso escolar. Essas secções vão servir de base à 

apresentação das respetivas conclusões. 

i) Conclusões do estudo com alunos 

No que respeita à motivação profissional dos alunos da escola de formação de professores de 

matemática e física que participaram no estudo, constatou-se que: 

- os alunos gostam de matemática e de física, mas são mais os alunos que dizem gostar muito 
de matemática do que os que dizem gostar muito de física; 

- os fatores que influenciam esse gosto prendem-se, essencialmente, com o facto de a 
matemática/física servir para desenvolver habilidades de cálculo e de resolução de problemas 
do quotidiano, permitir compreender outras disciplinas, desenvolver o raciocínio lógico e 
permitir compreender os fenómenos naturais; 

- os alunos escolheram um curso de formação de professores por razões que têm a ver com o 
desejo de ser professor, a facilidade de emprego, a vontade de contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade e a falta de professores nesta área;  

- a escolha da opção de matemática e física do curso de formação de professores deveu-se ao 
facto de a maioria dos alunos quererem ser professores de matemática e física.  

No que concerne às perspetivas dos alunos sobre a existência de (in)sucesso escolar em 

matemática e em física, na componente de matemática e física do curso em causa, constatou-se que: 

- a perceção de sucesso, nas duas disciplinas, varia da 11ª para a 13ª classe, sendo que na 11ª 
classe há mais alunos (cerca 50%) com a perceção de que têm tido sucesso ou muito sucesso 
em matemática e que na 13ª classe há mais alunos (também cerca de 50%) a considerar que 
têm tido sucesso ou muito sucesso em física;  

- o sucesso ocorre porque os alunos compreendem a matéria, dedicam-se ao trabalho (em grupo 
ou individual) e dominam os conteúdos e os seus professores usam boas metodologias de 
ensino; 

- a maioria dos alunos considerou que a maior parte dos seus colegas têm tido insucesso, embora 
alguns tenham tido sucesso, em matemática e em física; 

- o insucesso tem a ver com falta de domínio de matérias/conceitos básicos, de estudo, de 
material de estudo (incluindo, livros) e de laboratório e, ainda, com o facto de alguns 
professores não usarem metodologias de ensino e de avaliação facilitadoras da aprendizagem.  

No que tange às perspetivas dos alunos sobre a relação entre o insucesso escolar em 

matemática e o insucesso escolar em física, constatou-se que: 

- a 13ª classe foi a única classe em que a maioria dos alunos concordaram com a ideia de que 
quem tem insucesso em matemática também tem insucesso em física; 

- a concordância com essa ideia deve-se, essencialmente, a que acreditam que o domínio da 
matemática é necessário para entender a física e para resolver problemas de física; 
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- na 11ª e na 12ª classe, a maioria dos alunos pensam que nem sempre é verdade que quem 
tem insucesso em matemática também tem insucesso em física; 

- esta posição deve-se ao facto de considerarem que as duas disciplinas oferecem dificuldades 
diferentes a quem as estuda, devido às diferentes caraterísticas dos seus respetivos conteúdos. 

No que diz respeito às conceções dos alunos sobre os conceitos de sucesso e de insucesso 

escolar, contatou-se que: 

- alguns (poucos) alunos não deram qualquer definição dos conceitos em causa; 

- uma minoria de alunos, futuros professores, definiram concetualmente os conceitos de sucesso 
e de insucesso escolar, em termos de alcance, ou não, dos objetivos previstos; 

- os alunos que responderam parecem considerar que os dois conceitos são opostos. 

No que concerne às causas a que os alunos atribuem o sucesso e o insucesso escolar em 

matemática e em física, constatou-se que:  

- os alunos referiram diversas causas, que têm a ver com os alunos, a disciplina de 
matemática/física, os professores, os materiais didáticos e a família; 

- as causas referidas por mais alunos dizem respeitos aos próprios alunos e aos professores; 

- as causas referidas para o sucesso tendem a ser opostas às mencionadas para o insucesso; 

- as causas invocadas para a matemática e a física são, em geral, semelhantes mas o bom/mau 
domínio da matemática é considerado causa de sucesso/insucesso em física e a falta de 
laboratórios é apontada como causa de insucesso em física. 

No que respeita a medidas a adotar para combater o insucesso escolar, em matemática e em 

física, constatou-se que: 

- as medidas propostas pelos alunos centram-se no governo, nas escolas, nos professores e nos 
próprios alunos; 

- ao nível do governo propõem que se criem condições para a melhoria da qualidade do ensino, 
e que se adotem políticas salariais mais favoráveis aos professores; 

- ao nível das escolas, consideram necessário contratar professores qualificados e colocar os 
docentes a lecionar nas suas áreas de formação, promover a formação dos professores, criar 
mecanismos de supervisão das práticas docentes e disponibilizar recursos didáticos, tais como 
laboratórios e bibliotecas; 

- ao nível dos professores defendem que devem procurar formas de dominar as matérias que 
lecionam, utilizar metodologias de ensino e de avaliação adequadas, cumprir os programas, 
estimular o gosto dos alunos pela matemática e pela física; 

- ao nível dos alunos defendem que não devem deixar-se influenciar pela ideia de que a 
matemática e/ou física são difíceis, mas antes devem aprender a gostar de matemática e de 
física e dedicar-se ao estudo, em colaboração com colegas e professores. 

Assim, e retomando o objetivo específico deste estudo (averiguar as razões que, na perspetiva 

dos alunos, os levam a ter sucesso em matemática e em física no curso de formação de professores de 
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matemática e física, para o 1º ciclo do ensino secundário, que frequentavam numa escola média, em 

Angola) constatou-se que a perceção de sucesso, nas duas disciplinas, varia da 11ª para a 13ª classe, 

sendo que na 11ª classe é favorável à matemática e que na 13ª classe é favorável à física; o seu sucesso 

depende, essencialmente, do seu estudo (em grupo ou individual) e das competências científicas e 

pedagógicas dos professores, embora as condições da escola e o ambiente familiar também deem uma 

contribuição importante. 

ii) Conclusões do estudo com professores 

No que respeita à motivação profissional dos professores de matemática e de física da escola de 

formação de professores que participaram no estudo, constatou-se que: 

- desde tenra idade, a maior parte dos entrevistados queriam ser professores; 

- escolheram matemática ou física porque gostam ou gostam muito da disciplina; 

- há mais professores a gostar muito de matemática do que a gostar muito de física; 

- o elevado gosto pela disciplina resulta de dominarem as ciências exatas, gostarem de lecionar 
ciências e de considerarem que a matemática influencia tudo na vida.  

No concerne às perspetivas dos professores sobre a existência de (in)sucesso escolar em 

matemática e em física, constatou-se que: 

- a maior parte dos professores de cada uma das disciplinas consideram que, de um modo geral, 
tem havido insucesso escolar em matemática e em física; 

- na componente de matemática do curso de formação de professores, dois professores 
consideraram que tem havido pouco insucesso e três professores consideraram que tem havido 
muito insucesso e três não se pronunciaram, não havendo, portanto, acordo entre os 
professores sobre este assunto; 

- na componente de física do curso de formação de professores, a maioria (cinco em oito) dos 
participantes no estudo considerou que tem havido pouco insucesso escolar e os restantes três 
professores consideram que tem havido muito insucesso. 

No que tange às perspetivas dos professores sobre a relação entre o insucesso escolar em 

matemática e em física constatou-se que: 

- três professores de matemática que consideram que tem havido mais insucesso escolar em 
matemática e dois professores de física consideram que tem havido mais insucesso escolar 
em física; 

- à exceção de um professor, que não respondeu, todos concordaram que existe uma relação 
entre o insucesso escolar em matemática e o insucesso escolar em física; 

- essa relação de dependência deve-se ao facto de a física recorrer muito à matemática. 

No que se refere às conceções dos professores sobre os conceitos de sucesso e de insucesso 
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escolar, constatou-se que: 

- só uma minoria dos professores definiram concetualmente os conceitos de sucesso e de 
insucesso escolar, recorrendo à ideia de alcance, ou não, dos objetivos previstos; 

- a maioria dos professores definiu os referidos conceitos em termos de resultados, de quantidade 
de aprovação e de condições necessárias ao sucesso ou de condições que originam insucesso 
escolar; 

- os principais elementos usados nas definições de sucesso escolar são os mesmos que são 
usados para definir insucesso escolar, mas no sentido oposto. 

No que concerne às causas a que os professores atribuem o sucesso e o insucesso escolar em 

matemática e em física, constatou-se que: 

- em qualquer uma das disciplinas, os professores consideram causas de (in)sucesso com 
origem nos alunos, na disciplina (matemática e/ou de física) e nos próprios professores e, 
embora com menor ênfase, nos materiais didáticos e na família; 

- as causas específicas referidas para o sucesso, em geral, são opostas às causas mencionadas 
para o insucesso, nas duas áreas disciplinares,  

- a falta de competências prévias e de atitudes adequadas, bem como a falta de estudo, por 
parte dos alunos são apontadas como causas específicas de insucesso em qualquer uma das 
disciplinas; 

- o bom ou o mau domínio da matemática por parte dos alunos é considerado, respetivamente, 
como causa de sucesso ou de insucesso em física; 

 - a falta de formação dos professores para a área que lecionam é considerada como uma causa 
de insucesso escolar nas duas disciplinas; 

- a falta de laboratórios é apontada como causa de insucesso em física. 

No que diz respeito às medidas que os professores propõem para combater o insucesso escolar 

em matemática e em física, constatou-se que: 

- as medidas propostas abrangem, em ambos os casos, as escolas, os professores e os alunos; 

- ao nível das escolas, consideram que estas devem promover a formação dos seus professores, 
colocar os professores a lecionar nas respetivas áreas de formação, contratar professores 
qualificados para o ensino secundário geral mas colocar, também, professores qualificados a 
lecionar nos níveis mais baixos, fomentar a articulação dos programas de matemática e de 
física, entre si e com as caraterísticas dos alunos de um dado nível de escolaridade, e criar 
mecanismos de supervisão das práticas docentes; 

- ao nível dos professores, defendem que precisam passar a utilizar metodologias de ensino mais 
adequadas, desenvolver competências científicas na área que lecionam, estimular o gosto dos 
alunos pela matemática ou pela física, ser exigentes para com os alunos, mas disponibilizar 
recursos didáticos que facilitem a sua aprendizagem, e cumprir os programas;  

- ao nível dos alunos, e para qualquer uma das disciplinas, os professores consideram que os 
alunos precisam de dedicar-se mais ao estudo. 

Assim, e retomando o objetivo específico deste estudo (averiguar as razões que, na perspetiva 
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dos professores, levam os alunos do referido curso a ter sucesso em matemática e em física), constatou-

se que os professores têm ideias pouco claras sobre a existência de (in)sucesso escolar em física e em 

matemática porque apresentam opiniões coerentes em resposta a diferentes questões; reconhecem que 

os próprios professores podem ser uma causa de insucesso e que a escola, os professores e os alunos 

precisam de mudar algumas práticas para que o sucesso escolar aumente nas disciplinas em causa. 

iii) Conclusão geral da investigação realizada 

O objetivo geral desta investigação era compreender o sucesso e o insucesso, em matemática e 

em física, dos alunos (futuros professores) de um curso de formação de professores de matemática e 

em física do 1º ciclo do ensino secundário, de uma escola Angolana de formação de professores. Para 

o efeito, trabalhou-se com professores e com estudantes da referida escola.  

Comparando as conclusões dos dois estudos realizadas podemos afirmar que, embora 

professores e alunos, futuros professores, evidenciem um domínio limitado dos conceitos em causa, e 

considerem que existe pouco insucesso escolar nas disciplinas em questão, no seu curso, eles 

conseguem identificar causas relevantes de (in)sucesso escolar e qualquer um dos grupos se considera 

parte responsável por esse (in)sucesso escolar. Contudo, mais ou menos explicitamente, uns e outros 

consideram que a escola e o governo também têm responsabilidades nessa matéria, desde logo por 

causa da formação, colocação e supervisão de professores, que são da sua responsabilidade. Além disso, 

professor e alunos culpam a imagem negativa da matemática e/ou da física, que vai vendo transmitida 

de geração para geração de estudantes, como sendo parcialmente culpada por comportamentos 

inadequados de muitos alunos, os quais podem conduzir a insucesso escolar. Há, portanto, bastante 

concordância entre as perspetivas de alunos e professores sobre o problema do (in)sucesso escolar.  

Apesar de a situação de (in)sucesso neste curso, em Angola, não parecer muito diferente da que 

ocorre em outros contextos, tal como afirmaram alguns autores (Hannover & Kessels, 2004; Kessels et 

al, 2006), as áreas de matemática e de ciências devem merecer especial atenção para que deixem de 

ser evitadas ou classificadas nos últimos lugares das listas de matérias escolares mais desejadas pelos 

alunos. 

 

5.3. Implicações da investigação 

Esta investigação tem implicações ao nível da formação inicial de professores, da formação de 

formadores de professores, dos currículos escolares e dos currículos dos cursos de formação de 

professores, dos materiais didáticos disponibilizados nas escolas, nomeadamente dos manuais escolares 
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e dos guias dos professores, da sensibilização das famílias, para a importância e as exigências da 

educação formal, e das condições de trabalho dos docentes.  

No caso da formação inicial de professores, e dado que segundo alunos e professores que 

participaram no estudo, há professores a lecionar sem formação para tal ou a lecionar disciplinas em 

que não são formados, parece necessário um investimento, por parte do governo, no sentido de 

aumentar a taxa anual de formação inicial de professores. Contudo, parece também necessário que, 

assim que possível, a formação de professores passe a ser efetuada em instituições de ensino superior, 

de modo a reforçar as competências científicas e pedagógicas dos novos professores do ensino 

secundário. Além disso, é preciso facultar formação contínua aos professores que estão a exercer 

atividade docente para que eles melhorem as suas práticas. 

No que respeita à formação de formadores de professores, e tendo em conta os problemas 

referidos no que respeita a metodologias de ensino e de avaliação utilizadas, parece necessário um 

investimento na formação dos professores das escolas de formação, para que eles melhorem as suas 

práticas letivas e avaliativas e, consequentemente, melhorem a formação dos futuros professores. Além 

disso, seria desejável que os formadores de professores fizessem pós-graduações para aprofundarem, 

de modo mais sistemático, os seus conhecimentos científicos e desenvolverem as suas competências 

pedagógicas. 

No que concerne aos currículos escolares e dos cursos de formação de professores, e tendo em 

consideração que pode existir alguma inadequação e desfasamento entre os programas de matemática 

e de física, parece necessário que o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento de Educação 

(INIDE) faça uma análise e eventual revisão desses programas, no sentido de evitar os constrangimentos 

que estes têm causados na formação dos alunos, futuros professores de matemática e física.  

No que diz respeito aos materiais didáticos disponibilizados nas escolas e, tendo em conta os 

relatos de alunos e professores acerca de laboratórios e bibliotecas, parece necessário que o governo, 

responsável pela construção e apetrechamento das escolas, invista na construção e equipamento destes 

espaços especializados (com materiais de laboratório, livros, material de informática e outros), a fim de 

melhorar as condições de aprendizagem dos alunos e de garantir uma boa formação de professores.  

Relativamente à sensibilização das famílias para a importância da educação formal e, tendo em 

consideração as referências efetuadas à falta de apoio, de pais ou encarregados de educação, parece 

necessário que as escolas, juntamente com as comissões de encarregados de educação, encontrem 

mecanismos de realização de campanhas, eficazes, de sensibilização de todos os pais e encarregados 

de educação para que estes reconheçam e valorizem o papel que, direta ou indiretamente, têm na 
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formação dos seus educandos, respetivamente, ajudando ou incentivando ao estudo. 

Por último, as condições de trabalho docente, nomeadamente as condições salariais, deveriam 

merecer, por parte do governo, uma atenção especial, visto que tem sido este um dos principais fatores 

que desmotiva e até afasta os bons professores da atividade docente, por encontrarem em outros ramos 

de atividade, condições que lhes facultam melhor qualidade de vida e/ou melhor prestígio social. 

 

5.4. Sugestões para futuras investigações  

De acordo com as implicações deduzidas a partir das conclusões elaboradas com base nos 

resultados obtidos nesta investigação, e tendo em conta aspetos que ficaram por esclarecer, dúvidas que 

emergiram ou curiosidades suscitadas pelos resultados do estudo, passamos a apresentar algumas 

ideias que seria pertinente investigar no futuro, nesta área temática. 

Assim, e tendo em conta a inadequada formação inicial e contínua de professores, referida pelos 

alunos e professores que participaram nesta investigação, parece pertinente realizar um estudo 

abrangente que faça um diagnóstico nacional sobre a prática docente, principalmente, em termos de 

metodologias de ensino e de avaliação, relativamente às quais os alunos mostraram insatisfação. Este 

estudo permitirá conhecer a realidade e identificar os problemas associados à prática docente e propor 

soluções fundamentadas para mitigá-los. 

No que respeita à formação de formadores de professores de matemática e física, em termos 

de currículos, e tendo em conta o desfasamento entre os programas de matemática e de física referido 

pelos alunos, parece necessário realizar uma avaliação dos currículos e dos programas usados para a 

formação destes professores, que envolva os diversos intervenientes, incluindo professores em exercício 

de funções, formados nesses cursos. Essa avaliação permitirá desenhar novos currículos, capazes de 

responder às necessidades e exigências requeridas para formar professores que, como referem alguns 

autores e organizações (ETUCE, 2008; ONU, 2015; Vieira & Santos, 2015), devem estar cientifica e 

pedagogicamente atualizados e ser capazes de exercer a atividade docente num mundo cada vez mais 

exigente. Além disso, deverá permitir adequar os programas, de modo a evitar desfasamentos entre os 

mesmos e a melhorar a aprendizagem dos alunos, futuros professores. 

Havendo necessidade de as escolas disporem de materiais didáticos capazes de contribuir 

significativamente para a aprendizagem dos alunos (Makgato, 2007), principalmente, laboratórios, livros 

e equipamentos informáticos, sugere-se que seja feito um estudo sobre as necessidades sentidas pelos 

gestores das escolas no que respeita a estes meios e sobre as atividades que os professores e os alunos 

poderiam realizar neles e/ou com eles. Isto ajudará a obter um diagnóstico de necessidades e uma 
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caraterização das intenções face ao uso desses materiais, os quais poderão impulsionar o governo a 

responder sobre esta demanda. 

Considera-se também importante estudar as atitudes dos pais e encarregados de educação 

(família) face à matemática e à física, tendo em conta a falta de apoio na formação dos seus educandos 

referida (principalmente) pelos alunos que participaram neste estudo. O conhecimento dessas atitudes 

deverá ajudar a traçar metas sobre o apoio das famílias aos seus educandos, uma vez que, tal como 

refere Rosa (2013), a presença/apoio da família na formação do seu educando contribui para o sucesso 

escolar deste. 

Por último, sugere-se que sejam realizados estudos sobre as condições de trabalho docente, 

nomeadamente as condições salariais. Embora, tal como estipula o Diário da República de Angola, série 

Iª- nº 4, promulgado em 9 de janeiro de 2019, tenha havido melhorias nos salários dos profissionais de 

educação, a situação de ajuste de categorias de professores com mais tempo de serviço permanece por 

resolver. Assim, as conclusões deste futuro estudo permitirão ao governo Angolano, nomeadamente ao 

Ministério da Educação, refletir mais profundamente sobre esta situação e encontrar formas de atrair 

bons profissionais para a classe e de continuar a frustrar mais membros da classe docente que se 

encontram a exercer funções docentes.  

Enfim, dado o reduzido número de investigadores na área de educação em Angola, e tendo em 

conta a importância que, de facto, deve merecer a área da educação em ciências num país com recursos 

naturais e potencialidades industriais tão consideráveis como é o caso do nosso, e sendo consequente 

com o esforço que o Ministério do Ensino Superior Angolano fez no sentido de formar estudantes, ao 

nível de pós-graduação, no exterior, principalmente em Portugal e outros países do espaço europeu, 

esperamos que as conclusões desta investigação, bem como as suas implicações e as sugestões que 

aqui apresentamos sejam tidas em consideração, a bem da formação de professores de física e de 

matemática. Temos consciência de que este estudo não resolve, só por si, os problemas e as 

necessidades do sistema de ensino Angolano, mas acreditamos que possa dar um pequeno contributo 

para melhorar a educação em física e em matemática em Angola. Além disso, se o referido Ministério 

tirar algum partido dos resultados desta investigação, isso fará com que o investigador sinta que valeu a 

pena o empenho, o esforço e o investimento realizado para alcançar os objetivos preconizados para esta 

investigação. 
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ANEXO 1 

Questionário utilizado no estudo com os alunos 
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QUESTIONÁRIO 

Este questionário insere-se num estudo sobre perceções e conceções de futuros professores acerca do sucesso e 
do insucesso em Matemática e em Física. Os resultados do estudo contribuirão para a melhoria do ensino e da 
aprendizagem da Matemática e da Física, especialmente nos cursos de formação de professores.  

Agradecemos que responda a todas as questões, o mais completamente possível.  

O questionário é anónimo, pelo que solicitamos que não escreva o seu nome. 

 

 

Secção I – Dados pessoais e escolares 
 
1. O seu género é: 

Feminino             Masculino     
 

2. A sua idade é ______anos. 
 

3. A sua nota em Matemática, no final da 12ª classe, foi_____ valores. 
 

4. A sua nota em Física, no final da 12ª classe, foi_____ valores.  
 

5. Assinale a opção que corresponde ao seu gosto pela Matemática. 

a) Gosto muito             b) Gosto             c) Gosto pouco          d) Não gosto nada  

5.1. Explique as razões da sua escolha? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
6. Assinale a opção que corresponde ao seu gosto pela Física. 

a) Gosto muito             b) Gosto            c) Gosto pouco           d) Não gosto nada  

6.1. Explique as razões da sua escolha? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Secção II – Motivação profissional 
 
7. O que o levou a escolher um curso de formação de professores? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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8. Por que escolheu a opção de Matemática e Física? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Secção III – (In)sucesso escolar em Matemática e em Física 
 
9. Assinale o nível de sucesso que, em sua opinião, tem tido na componente de Matemática do seu curso. 

a) Insucesso total                              

b) Insucesso                                    

c) Nem Sucesso Nem Insucesso       

d) Sucesso                                      

e) Sucesso total                               

9.1. Por que pensa que isso tem acontecido? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

10. Assinale o nível de sucesso que, em sua opinião, tem tido na componente de Física do seu curso. 

a) Insucesso total                             

b) Insucesso                                   

c) Nem Sucesso Nem Insucesso      

d) Sucesso                                     

e) Sucesso total                              

10.1. Por que pensa que isso tem acontecido? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

11. Em sua opinião, na componente de Matemática: 

a) A maior parte dos seus colegas tem tido sucesso mas alguns têm tido insucesso    

b) Tem havido aproximadamente tantos colegas a ter sucesso como a ter insucesso   

c) A maior parte dos seus colegas tem tido Insucesso mas alguns têm tido Sucesso    

11.1. Por que pensa que isso aconteceu? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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12. Em sua opinião, na componente de Física: 

d) A maior parte dos seus colegas tem tido sucesso mas alguns têm tido insucesso    

e) Tem havido aproximadamente tantos colegas a ter sucesso como a ter insucesso   

f) A maior parte dos seus colegas tem tido insucesso mas alguns têm tido sucesso    

12.1. Por que pensa que isso aconteceu? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

13. Assinale o seu grau de concordância ou discordância com a seguinte afirmação. 

“Quem tem insucesso em Matemática também tem insucesso em Física.” 

a) Concordo totalmente                  

b) Concordo                                  

c) Nem concordo nem discordo      

d) Discordo                                   

e) Discordo totalmente                  

13.1. Justifique a sua resposta 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

14. Em sua opinião, quais são causas que levam alguns alunos a ter insucesso em Matemática? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

15. Em sua opinião, quais as são causas que levam alguns alunos a ter sucesso em Matemática? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
16. Em sua opinião, quais são causas que levam alguns alunos a ter insucesso em Física? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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17. Em sua opinião, quais são causas que levam alguns alunos a ter sucesso em Física? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Secção IV – Conceções de (in)sucesso 
 
18. O que entende por sucesso escolar? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

19. O que entende por insucesso escolar? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Secção V – Medidas para combater o insucesso 
 
20. Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar o insucesso escolar em Matemática? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

21. Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar o insucesso escolar em Física? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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ANEXO 2 

Carta dirigida à Direção Provincial de Educação do Zaire 
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À 

Direção Provincial de Educação, Ciência e Tecnologia  

Mbanza-Kongo/Zaire- 

 

 

Assunto: Solicitação 

 

Melhores Cumprimentos! 

 

No âmbito da realização da investigação para a conclusão dos estudos e de obtenção do grau de mestre 

em Ciências da Educação, o Sr. Manuel Mbalu de nacionalidade Angolana, estudante bolseiro do INAGBE 

em Portugal - Universidade do Minho, com o número de estudante internacional PG 33639, vem por 

intermédio desta, solicitar a vossa autorização e colaboração no sentido de permitir que a sua 

investigação decorra na Escola de Formação de Professores Xxxxxx1 e posteriormente, também permitir 

que sejam inquiridos os alunos e professores da opção de Matemática e Física para a recolha de dados 

necessários ao desenvolvimento do tema “(In)sucesso escolar em Física versus (in)sucesso escolar em 

Matemática num curso de formação de professores, em Angola: um estudo com alunos e professores”. 

O solicitante considera relevante a sua investigação na formação de professores de matemática e física, 

uma vez que permitirá conhecer diversas causas de insucesso escolar nestas duas áreas e propor vias 

de solução. Para atestar a credibilidade desta solicitação, anexou a declaração proveniente da 

Coordenação do Mestrado em Ciências da Educação, da Universidade do Minho. 

 

Mbanza Kongo, aos 26 de dezembro de 2017 

 

______________________________________________________ 

Manuel Mbalu (Estudante de Mestrado) 

 

1 – O nome da escola foi aqui retirado propositadamente  
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ANEXO 3 

Resposta da direção provincial da educação do Zaire 
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ANEXO 4 

Guião da entrevista utilizada no estudo com os professores 
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GUIÃO DA ENTREVISTA  
 

[Agradecer a disponibilidade, informação sobre o anonimato e a confidencialidade dos doados e solicitar 
permissão para áudio-gravação, assegurando que só a investigadora e a orientadora terão acesso às 
gravações.] 

 
Vamos começar por falar um pouco de si e da sua profissão 
 
1) [Registar o sexo do/a entrevistado/a] 

2) Qual a sua idade? 

3) Quais as suas habilitações académicas? 

4) Qual é sua área de formação científica? 

5) Há quantos anos é professor? [(considerar também) 2018] 

6) Que razões o/a levaram a escolher essa profissão? 

7) Qual é a disciplina que leciona? 

8) Que razões o/a levaram a escolher a disciplina que leciona? 

9) Há quantos anos leciona esta disciplina? 

10) Numa escala de 1 a 5 (em que cinco é a pontuação mais alta), como classifica o seu gosto pela 
disciplina que leciona? 

10.1) Explique o porquê desse gosto. 
 

Vamos agora falar um pouco sobre o sucesso e o insucesso escolar em matemática e em 
física 
 
11) Em sua opinião, de um modo geral, em matemática, tem havido sucesso ou insucesso escolar? 

11.1) Por que pensa que isso tem acontecido? 

12) Em sua opinião, no curso de formação de professores de matemática e física, tem havido muito ou 
pouco insucesso escolar, na componente de matemática? 

12.1) Por que pensa que isso tem acontecido? 

13) Em sua opinião, quais são as causas do insucesso escolar em matemática?  

14) Também em sua opinião, quais são as causas do sucesso escolar em matemática? 

15) Em sua opinião, de um modo geral, em física, tem havido sucesso ou insucesso escolar? 

15.1) Por que pensa que isso tem acontecido? 

16) Em sua opinião, no curso de formação de professores de matemática e física, tem havido muito ou 
pouco insucesso escolar, na componente de física? 

16.1) Por que pensa que isso tem acontecido? 

17) Em sua opinião, quais são as causas do insucesso escolar em física?  

18) Também em sua opinião, quais são as causas do sucesso escolar em física?  

19) Da sua experiência, no curso de formação de professores de matemática e física, entre a matemática 
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e a física, qual é a disciplina em que tem havido mais insucesso? 

19.1) Por que pensa que isso tem acontecido? 

20) Em sua opinião, existe alguma relação entre o insucesso escolar em matemática e o insucesso 
escolar em física? 

20.1 Explique a sua resposta. 

21) Em sua opinião, o que é sucesso escolar? 

22) Em sua opinião, o que é insucesso escolar? 

23) Em sua opinião, que medidas devem ser adotadas para combater o insucesso escolar em 
matemática? 

24) Em sua opinião, que medidas devem ser adotadas para combater o insucesso escolar em física? 

25) Há algum aspeto relacionado com sucesso ou insucesso escolar que gostasse de acrescentar? 
 

[Agradecer a colaboração] 
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ANEXO 5 

Transcriação de duas entrevistas 
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Entrevista de um professor de matemática (M04) 

 

Investigador  Qual é a sua idade? 

Entrevistado   55 anos de idade  
Investigador  Quais são as suas habilitações académicas? 

Entrevistado Licenciado 
Investigador  Qual é a sua área de formação científica? 

Entrevistado Ensino de matemática 
Investigador  Há quantos anos é professor? (considerando também 2018) 

Entrevistado  27 anos 
Investigador  Que razões o levaram a escolher esta profissão? 

Entrevistado Influência da família, eu tinha dois irmãos que eram professores então esta profissão foi-me 
entrando e tomei a decisão de que, quando for mais velho serei professor. 

Investigador  Qual é a disciplina que leciona? 

Entrevistado Matemática 
Investigador  Que razões o levaram a escolher a disciplina que leciona? 

Entrevistado Foi mais por influência dos amigos, eu gostaria de fazer geografia, mas como os amigos 
eram influentes em matemática cheguei a tal ponto de seguir a matemática.  

Investigador  Há quantos anos leciona esta disciplina? 

Entrevistado 20 anos 
Investigador  Numa escala de 1 a 5 (em que cinco é a pontuação mais alta), como classifica 

o seu gosto pela disciplina que leciona? 
Explique o porquê desse gosto 

Entrevistado 4,5. (…) como disse, gostaria de fazer geografia então, aquele 0,5 ainda estão na geografia 
até agora. No fim cheguei a conclusão de que a matemática é ciência que comanda a vida, 
nada podemos fazer sem a matemática. 

Investigador  Em sua opinião, de um modo geral, em matemática, tem havido sucesso ou 
insucesso escolar? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Tem havido muito insucesso. Bom, várias razões: mas a mais importante é uma razão 
psicológica. Os alunos encaram a matemática como se fosse um bicho- de- sete-cabeças. E 
muitas vezes nós professores não ajudamos os alunos, não utilizamos aqueles métodos 
necessários que fazem que o aluno aprenda a matemática brincando para tirar o medo e 
ver a matemática como qualquer outra disciplina. A má formação do professor. 

Investigador  Em sua opinião, no curso de formação de professores de matemática e física, 
tem havido muito ou pouco insucesso escolar, na componente de matemática? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Bom o insucesso escolar é relativo, tem alunos que se destacam, mas podemos dizer que 
o nível de insucesso ainda é muito alto.  

Investigador  Em sua opinião, quais são as causas do insucesso escolar em matemática? 

Entrevistado A falta de preparação dos alunos, eles chegam aqui sem bases de matemática, isso dificulta-
lhes. Os alunos encontram novos conteúdos que nunca imaginaram que podem existir. 

Investigador  Também em sua opinião, quais são as causas do sucesso escolar em 
matemática? 

Entrevistado Boa formação nas classes anteriores, dedicação na disciplina, trabalhos extras escolares 
com outros. 

Investigador  Em sua opinião, de um modo geral, em física, tem havido sucesso ou insucesso 
escolar? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Não tem havido muito sucesso, devido a componente matemática da física, sendo a 
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matemática bicho-de-sete-cabeças e a física irmã da matemática, isso causa insucesso em 
física. 

Investigador  Em sua opinião, no curso de formação de professores de matemática e física, 
tem havido muito ou pouco insucesso escolar, na componente de física? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Tem havido muito insucesso sobre tudo nas classes iniciais, 10ª e 11ª classes, a principal 
razão é mesmo a falta de bases por terem uma formação muito fraca ou débil faz que os 
alunos tenham problemas nessas classes, mas na medida em que vão avançando começam 
a ter o sucesso. 

Investigador  Em sua opinião, quais são as causas do insucesso escolar em física? 

Entrevistado A formação de base dos alunos, a má formação de professores. 
Investigador  Também em sua opinião, quais são as causas do sucesso escolar em física? 

Entrevistado  Tomada de consciência dos alunos, quando começam a perceber que a física é uma 
disciplina importante e de profissão faz-nos mudar a consciência e se aplicam. 

Investigador  Da sua experiência, no curso de formação de professores de matemática e 
física, entre a matemática e a física, qual é a disciplina em que tem havido mais 
insucesso? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado A matemática tem mais insucesso, não só pela complexidade da própria disciplina, mas 
fundamentalmente a falta de conhecimentos básicos, isso faz com que haja mais insucesso 
na matemática do que na física. 

Investigador  Em sua opinião, existe alguma relação entre o insucesso escolar em matemática 
e o insucesso escolar em física? 
Explique a sua resposta. 

Entrevistado Em princípio sim, porque sendo a matemática uma componente essencial de física, se o 
aluno tiver insucesso na matemática terá na mesma insucesso na física. 

 Investigador  Em sua opinião, o que é o sucesso escolar? 

Entrevistado  Quando o aluno possui o conhecimento e as habilidades para o estudo e o domínio de uma 
certa disciplina. 

Investigador  Em sua opinião, o que é o insucesso escolar? 

Entrevistado  Quando o aluno não tem conhecimento e habilidades necessárias para com esta disciplina. 
Investigador  Em sua opinião, que medidas podem ser adotadas para combater o insucesso 

escolar em matemática? 

Entrevistado Uma das medidas seria promover grupos de estudos para o incentivo dos alunos e o 
professor deve se abrir também para que os alunos tragam dúvidas e debates na sala de 
aulas para se superar as debilidades. 

Investigador  Em sua opinião, que medidas podem ser adotadas para combater o insucesso 
escolar em física? 

Entrevistado Na física também seria a mesma coisa, constituição de grupos de estudos, abordar os 
conteúdos e as dúvidas trazer ao professor para se poder superar essas dificuldades dando 
muitos trabalhos para os alunos fazer nas suas residências. O professor deve na mesma 
ser aberto aos alunos. 

Investigador  Há algum aspeto relacionado com sucesso ou insucesso escolar que gostaria de 
acrescentar? 

Entrevistado Seria bom que houvesse mais formação contínua dos professores porque há muitos 
professores que fizeram sua formação há muito tempo e carecem de aspetos metodológicos 
de ensino de matemática e mesmo de física para irem utilizar os melhores métodos de 
ensino para que os alunos também aprendam melhor. 
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Entrevistas de um Professor de Física (F01) 

 

Investigador  Qual é a sua idade? 

Entrevistado 34 anos de idade  
Investigador  Quais são as suas habilitações académicas? 

Entrevistado  Licenciado 
Investigador  Qual é a sua área de formação científica? 

Entrevistado Ensino de física 
Investigador  Há quantos anos é professor? (considerando também 2018) 

Entrevistado 7 anos 
Investigador  Que razões o levaram a escolher esta profissão? 

Entrevistado Desde a infância sempre sonhei de ser professor tendo em conta a minha realidade. 
Investigador  Qual é a disciplina que leciona? 

Entrevistado Física 
Investigador  Que razões o levaram a escolher a disciplina que leciona? 

Entrevistado Como eu fiz a física, também gosto de transmitir esta disciplina 
Investigador  Há quantos anos leciona esta disciplina? 

Entrevistado 7 anos, sempre lecionei a física 
Investigador  Numa escala de 1 a 5 (em que cinco é a pontuação mais alta), como classifica o 

seu gosto pela disciplina que leciona? 
Explique o por que desse gosto 

Entrevistado Para mim é cinco porque para já é uma ciência que eu fiz e leciono a mesma disciplina, então 
gosto. 

Investigador  Em sua opinião, de um modo geral, em matemática, tem havido sucesso ou 
insucesso escolar? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Em termo de matemática há insucesso, porque muitos alunos têm problemas e eles vejam que 
tudo que é ciências exatas é como se fosse bicho de sete cabeças. 

Investigador  Em sua opinião, no curso de formação de professores de matemática e física, tem 
havido muito ou pouco insucesso escolar, na componente de matemática? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Bem tendo em conta que nunca lecionei a matemática e perante o relatório que andamos a ter 
dos colegas de matemática, os tem alunos tem insucesso…isso é por causa das bases das 
classes anteriores, e alguns não tem gosto pela matemática e outros escolhem só por escolher 
porque não tinham onde estudar. 

Investigador  Em sua opinião, quais são as causas do insucesso escolar em matemática? 

Entrevistado Uma das coisas é o gosto, pouco gostam e segundo as debilidades de alguns professores e a 
motivação dos professores, o nível ou bases que os alunos trazem da escola primária até chegar 
aqui neste nível. 

Investigador  Também em sua opinião, quais são as causas do sucesso escolar em matemática? 

Entrevistado É o gosto e se aplicam ainda mais, também pode ser que tiveram bons professores. 
Investigador  Em sua opinião, de um modo geral, em física, tem havido sucesso ou insucesso 

escolar? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Insucesso escolar, porque eu até pude andar uma vez em uma das escolas, numa prova onde 
havia 50 alunos só aprovaram 5 e com nota máxima 12 de resto tiveram negativa os professores 
daquela escola confirmaram que sempre foi assim. Os nossos alunos têm aquela vocação que 
tudo que é ciências exatas é bicho de sete cabeças, o problema maior, eles até podem 
interpretar a fisicamente, mas quando chegar no momento de demostração matemática uma 
das ferramentas a utilizar na física eles têm a maior dificuldade e isso cria esse insucesso. 
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Investigador  Em sua opinião, no curso de formação de professores de matemática e física, tem 
havido muito ou pouco insucesso escolar, na componente de física? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado Aqui tem também penso que tem havido insucesso, porque não tem laboratórios e a física como 
é uma ciência exata e experimental, há momentos em que quando o aluno está manejando o 
laboratório lhe dá outro gosto, o laboratório é uma das causas porque não se vincula a teoria 
com a prática. 

Investigador  Em sua opinião, quais são as causas do insucesso escolar em física? 

Entrevistado  Primeiro é o gosto, segundo a formação de base nas classes anteriores, o próprio domínio dos 
conteúdos matemáticos e o próprio programa em si do currículo do ensino tem problemas, 
porque os programas não coincidem entre as classes e também o facto de colação de 
professores, as vezes não fez física, mas é colocado para dar física. 

Investigador  Também em sua opinião, quais são as causas do sucesso escolar em física? 

Entrevistado Habilidades ou nas classes anteriores tiveram melhores professores, gosto ou também tiveram 
a sorte de ter a vinculação da teoria com a prática, acredito um desses motivos. 

Investigador  Da sua experiência, no curso de formação de professores de matemática e física, 
entre a matemática e a física, qual é a disciplina em que tem havido mais 
insucesso? 
Por que pensa que isto tem acontecido? 

Entrevistado De maneira que vejo, é a física. Os alunos já falam vale apenas até a matemática, porque nós 
utilizamos quase todas ferramentas matemáticas na física, faz de conta a matemática para nós 
é como se fosse um instrumento, como eles já tem dificuldades em matemática, na física vejam 
se como estivessem noutro mundo e vejam isso como uma coisa terrível. 

Investigador  Em sua opinião, existe alguma relação entre o insucesso escolar em matemática e 
o insucesso escolar em física? 
Explique a sua resposta. 

Entrevistado Acredito que sim, quem tem insucesso em matemática deve ter insucesso em física. Porque, a 
matemática faz de conta é a motriz, é o ponto de aplicação para a física, porque nos pegamos 
todas aquelas ferramentas matemáticas e introduzimos na física. As nossas interpretações 
físicas fizemos, mas utilizamos a linguagem matemática, isso facilita a interpretação. 

Investigador  Em sua opinião, o que é o sucesso escolar? 

Entrevistado É quando os alunos apresentam um bom rendimento escolar. 
Investigador  Em sua opinião, o que é o insucesso escolar? 

Entrevistado É quando os alunos apresentam aquelas boas habilidades, tem pouco rendimento escolar e em 
termo da sociedade, não apresentam aquelas habilidades necessária na sociedade. 

Investigador  Em sua opinião, que medidas podem ser adotadas para combater o insucesso 
escolar em matemática? 

Entrevistado Primeiro devemos relacionar a matemática com a física nos nossos programas curriculares e 
segundo, ter mais aplicabilidade e terceiro, usar mais aquelas estratégias mitológicas para os 
alunos terem mais gosto perante essa disciplina. 

Investigador  Em sua opinião, que medidas podem ser adotadas para combater o insucesso 
escolar em física? 

Entrevistado Vincular a teoria com a pártica nos próprios laboratórios, podem ser virtuais ou esses 
laboratórios que se podem manejar, e nos como professores devemos utilizar aquelas 
estratégias metodológicas a fim de que o aluno tenha o gosto pela física. 

Investigador Esse laboratório seria convencional ou qualquer um em que se utilize materiais de 
baixo custo? 

Entrevistado Este laboratório seria aquele convencional de alto nível. 
Investigador Significa que com o laboratório os alunos aprendem mais? 

Entrevistado Com a vinculação da teoria com a prática os alunos terão mais facilidade de aprender. 
Investigador  Há algum aspeto relacionado com sucesso ou insucesso escolar que gostaria de 

acrescentar? 
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Entrevistado É a outra coisa sim, muita das vezes o que acontece é o que, nós não colocamos a pessoa 
certa no lugar certo, isso que não fica bom perante nossos trabalhos. 

Investigador Ou seja, o professor quer falar da formação inicial e contínua de professores ou da 
própria colocação dos professores na sua própria disciplina da formação 
académica? 

Entrevistado Exato tem haver mesmo com a colocação, deve se colocar o homem certo no lugar certo, 
porque adaptar complica mais. Porque o professor quer trabalhar então vai fazer do jeito dele 
saber como não, mas se colocar a pessoa certa no lugar certa, vai trabalhar melhor e isso tem 
implicações no ensino de matemática como de física. 
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