
7311 

 

________________. (1993). Pedagogia da Esperança – um reencontro com a Pedagogia do 

Oprimido. 2 ed, São Paulo: Paz e Terra. 

________________. (1977). Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra.  

________________. (1989). Educação como prática da liberdade. 19a ed, Rio de Janeiro: Paz e 

Terra. 

Gimonet, Jean-Claude. (2007). Praticar e compreender a Pedagogia da Alternância dos CEFFAS. 

Petropolis: Vozes, Paris: Associação Internacional dos Movimentos Familiares de 

Formação Rural.  

Hernandez, Fernando; Ventura, Montserrat. (2000). A organização do currículo por Projetos de 

Trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed. 

Josso, Marie-Christine. (2004). Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez.  

Joutard, Philippe. (2005). Historia Oral: balanco da metodologia e da producao nos ultimos 25 

anos. In: Amado, Janaina e Ferreira, Marieta de Moraes. Usos e Abusos da Historia Oral. 

RJ: Editora FGV.  

Machado, Leandro. (2011). Educação Popular no Contexto da Guerra Cosmopolita. Dissertação de 

Mestrado em Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos 

Contemporâneos e Demandas Populares. RJ: Seropédica/UFRRJ.  

Molina, Mônica; Sá, Laís. (2012). Licenciatura em Educação do Campo. In: Caldart, Roseli; Brasil, 

Isabel; Frigotto, G.; Alentejano, P. Dicionário da Educação do Campo. RJ: Editora da 

EPSJV/Fiocruz; SP: Expressão Popular.  

Santos, Milton. (2000). Território e Sociedade. Entrevista com Milton Santos. SP: Editora Perseu 

Abramo. 

Seixas, Jacy Alves de. (2004). Percursos de memória em terras de história: problemáticas atuais. In: 

Bresciani, Stella  e Naxara, Márcia. Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma 

questão sensível. SP: Editora da Unicamp.  

 

8.66. 

Título: 

Aprendizagem baseada em problemas em Fisioterapia: 4 anos de evolução do 
curriculum de Fisioterapia da Escola Superior de Tecnologias da Saúde 
Autor/a (es/as):  

Macedo, Rui [Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto Instituto Politécnico do Porto] 

Resumo: 

Problemática: A regulamentação relativa ao processo de Bolonha plasma um conjunto de 

concepções sobre o ensino superior que se estendem desde o processo de ensino/aprendizagem 



7312 

 

até aos diferentes níveis da sua organização, seja ao nível macro nomeadamente através da 

consagração do sistema binário, até ao nível micro, na especificação da tipologia das horas de 

contacto. 

“Questão central … é o da mudança do paradigma de ensino de um modelo passivo, 

baseado na aquisição de conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento 

de competências, … de natureza genérica … e de natureza específica associadas à área 

de formação, e onde a componente experimental e de projecto desempenham um papel 

importante.” Decreto-Lei 74/2006 de 24 de Março 

Assume ainda que o licenciado deve apresentar um conjunto de competências tais como: 

“Saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma 

a evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na sua área 

vocacional;...Capacidade de resolução de problemas no âmbito da sua área de 

formação e de construção e fundamentação da sua própria 

argumentação;...Capacidade de recolher, seleccionar e interpretar a informação 

relevante, particularmente na sua área de formação, que os habilite a fundamentarem 

as soluções que preconizam e os juízos que emitem, incluindo na análise os aspectos 

sociais, científicos e éticos relevantes;... Competências que lhes permitam comunicar 

informação, ideias, problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por 

especialistas como por não especialistas;... Competências de aprendizagem que lhes 

permitam uma aprendizagem ao longo da vida com elevado grau de autonomia.” 

Decreto-Lei 74/2006 de 24 de Março 

Neste sentido a adequação aos objectivos do Processo de Bolonha, não poderia, de modo algum, 

ser encarada como uma mera alteração formal, pelo que várias alternativas foram consideradas 

para responder aos requisitos enunciados na legislação. A escolha da comissão responsável pelo 

processo de adequação do curso de Fisioterapia recaiu sobre os modelos de Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP) pois as suas características adequam-se às necessidades 

enunciadas nos relatórios acima referidos. O período de implementação que ainda decorre tem 

sido também um período de avaliação e ajustes que foram sendo introduzidas ao longo dos 

últimos 4 anos. Com a presente comunicação pretende-se dar a conhecer as características do 

modelo, a sua forma de organização e descrever as principais alterações introduzidas. 

Palavras-chave: 

Aprendizagem Baseada em Problemas, competências, Processo de Bolonha 

 

 

Desde os anos 60 do século XX que a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) tem vindo a 

afirmar-se como opção à forma tradicional de pensar, desenhar e organizar os curricula. Às 
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experiências iniciais no curso de Medicina da universidade de MacMaster sucederam-se aplicações 

noutras áreas de conhecimento. Na formação de fisioterapeutas tendo-se vindo a acumular 

evidência suficiente para permitir sustentar que a ABP se trata de uma abordagem válida (Saarinen-

Rahiika e Binkley, 1998) e a considerá-la como alternativa aos curricula tradicionais.  

Apesar de a evidência nem sempre suportar a superioridade da ABP em relação ao curriculum 

tradicional, parece haver consenso quanto à eficiência do ABP na promoção de uma aprendizagem 

mais profunda e integrada. Os recém-graduados provenientes de percursos em curriculum ABP 

referem sentir-se bem preparados para lidar com os problemas do âmbito profissional (Williams, et 

al., 2003). 

Entre as várias particularidades do ABP há 3 características fundamentais do ambiente de 

aprendizagem nos curriculum ABP repetidamente referidas nos textos sobre ABP e que são 

consideradas como essenciais para realçar a aprendizagem dos estudantes: 1) Aprendizagem em 

contexto 2) elaboração do conhecimento através de interacção social, 3) ênfase no raciocínio 

metacognitivo e aprendizagem auto-dirigida (Dahlgren e Dahlgren, 2002). 

Contudo ABP é uma designação que abrange conceitos com significados variáveis. Esta 

variabilidade resulta da corrente filosófica em que se inscreve (por exemplo cognitivista, 

construtivismo) do modelo de organização (transicional, integrado, ou misto), dos contextos em 

que decorre (profissão vs ensino; ensino superior vs não superior; ciências sociais vs ciências 

naturais) e pelos propósitos a que se destina (desenvolvimento de competências profissionais vs, 

desenvolvimento pessoal) (Macedo, 2009) 

Em termos organizacionais adoptar a APB pode significar ter que escolher entre: o modelo 

misto/híbrido – em que algumas unidades curriculares utilizam o ABP enquanto outras mantêm-se 

em formato tradicional (Toohey, 1999:  p.111); o modelo transicional – em que a parte inicial do 

curriculum está organizado em modelo tradicional e as seguintes estão organizadas em ABP ou; o 

modelo integrado – em que todo o curriculum é organizado em torno de problemas (Margetson, 

1998) 

No caso do curso de Fisioterapia da ESTSP-IPP a opção pelo modelo integrado por um lado ia ao 

encontro das premissas que levaram à necessidade de uma revisão curricular profunda e por outro 

evitava os problemas que os outros modelos poderiam criar (Macedo, 2009). De facto com o 

modelo misto levantam-se problemas na articulação entre as unidades curriculares em ABP e as 

tradicionais (Macedo, 2009). Há ambiguidade dos valores que prevalecem quando existem 

conflitos sobre aspectos relativos à organização das oportunidades de aprendizagem (por exemplo: 

que áreas científicas são integradas e de que forma é que o são nas unidades curriculares em 

ABP?). Há trabalho suplementar para os estudantes uma vez que o ABP exige tempo, para o 

trabalho individual, que seria preenchido com as horas de contacto das unidades curriculares 
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“tradicionais”. Em relação ao modelo transicional a duração do curso proposto para adequação, 240 

ECTS dos quais 60 são da componente de aprendizagem baseada na prática (estágio), revelava-se 

demasiado curta para permitir uma adaptação efectiva aos pressupostos e requisitos do ABP 

(Macedo, 2009). 

Quanto aos propósitos, face ao perfil de competências dos licenciados no âmbito do processo de 

Bolonha (Lopes, 2004) o modelo de APB a adoptar teria que ser predominantemente orientado para 

o desenvolvimento das competências da profissão. A proposta a desenvolver teria subjacente o 

conceito de “The Growing Web” (Margetson, 1998). Nesta concepção de ABP os “Problemas” 

nem sempre são o que parecem numa primeira abordagem, perdendo a sua aparente linearidade e 

ganhando a complexidade de uma rede. Os “Problemas” indicam uma situação problemática mas 

podem ser em si ser problemáticos, nomeadamente, na sua definição e delimitação. Os 

“Problemas”, não são simples dados pois dependem do contexto em que ocorrem. Problema e 

contexto, ainda que distinguíveis, constituem um conjunto inter-relacionado e não duas entidades 

(Margetson, 1998). Na ABP o papel do “Problema” é o de providenciar o foco da atenção e 

promover a integração das aprendizagens dentro de um contexto rico em oportunidades nas quais 

emergem os assuntos relativos ao objecto do estudo, neste caso situados no âmbito da Fisioterapia 

(Macedo, 2009).  

No processo de adequação a Bolonha do curso de Fisioterapia da Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde do Porto a escolha recaiu sobre os modelos de ABP (Macedo, 2009) tendo o período de 

implementação sido iniciado no lectivo de 2008-2009 estando ainda a decorrer.  

Com o presente relato pretende-se dar a conhecer as características do modelo adoptado, a sua 

forma de organização e descrever as principais alterações e inovações que entretanto foram 

introduzidas. 

 

Características do modelo de ABP adoptado  

Conteúdos unidades curriculares e plano de estudos  

O processo de transição para o novo modelo não constituiu uma ruptura completa com o passado. 

Por um lado a grande maioria dos conteúdos, teóricos e práticos, conhecimentos e habilidades a 

adquirir, mantiveram-se e influenciaram o desenho do novo curriculum. Por outro lado a migração 

para o novo modelo foi precedida de ensaios em pequena escala (Macedo, 2009) 

O modelo adoptado para o curso de Fisioterapia da ESTSP-IPP caracteriza-se por ser 

completamente integrado, isto é, por ter a totalidade das unidades curriculares organizadas em 

torno de “problemas”, sendo excepções as unidades de Educação Clínica (Estágio). 
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 Os “Problemas” no âmbito da ABP simulam tanto quanto possível os tipos de situações que os 

Fisioterapeutas encontram no dia-a-dia. Representam por isso ocorrências que são prevalentes, mas 

também contextualizadas (Macedo, 2009). Assim no desenho do curso os “problemas” estão 

organizados/agregados em unidades curriculares tendo por referência os sistemas corporais em que 

ocorrem alterações com que os fisioterapeutas tradicionalmente lidam. Assim foram criadas 

unidades curriculares para agregar os “problemas” relacionados com os sistemas neuro-musculo-

esquelético, nervoso e cardiorrespiratório e com as condições médico-cirúrgicas (Macedo, 2011).  

Por outro lado estando o exercício da profissão a deslocar-se cada vez mais para fora do âmbito das 

instituições de saúde para o âmbito da comunidade (Macedo, 2011) e sendo que o âmbito e os 

contextos em que os fisioterapeutas exercem definem os modelos de actuação (Richardson, 1999) 

foi criada a unidade curricular Fisioterapia na Comunidade para promover oportunidades de 

aprendizagem relacionadas com este âmbito.  

 

Tabela 1: Resumo do plano de estudos do curso de fisioterapia da Escola Superior de 

Tecnologias da Saúde   

  Tempo de trabalho (horas) 

Unidades curriculares Tipo 
Tota

l 
Contacto 

1º ANO 

Introdução à Fisioterapia Trimestral 1 140 O(ST):20; S:36;,PL60 ;TC,12 

Fisioterapia em Condições Cardio-respiratórias 1 

Trimestral 

2  280 O(ST): 36; S:64; PL:118 

Fisioterapia em Condições Neuro- Musculo Esqueléticas 1 Trimestral 3 224 O(ST): 36; S:54; PL:118 

Fisioterapia em Condições Neuro- Musculo Esqueléticas 2 Trimestral 4 238 O(ST):36; S:54, PL:108 

Educação Clínica I Trimestral 4 84 E: 50 

2º ANO 

Fisioterapia em Condições Neurológicas 1 Trimestral 1 294 O(ST):36; S:54; PL:117 

Fisioterapia em Condições Neurológicas 2 Trimestral 2 280 O(ST) :36; S:34; PL:99 

Fisioterapia em Condições Neurológicas 3 Trimestral 3 336 O(ST):36; S:60; PL:108 

Fisioterapia em Condições Neuro- Musculo Esqueléticas 3 Trimestral 4 280 O(ST) :36; S:58; PL:108 

Educação Clínica II Trimestral 4 84 E:50 

3º ANO 
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Fisioterapia em Condições Cardio-respiratórias 2 Trimestral 1 252 O(ST): 36; S:47; PL:62 

Fisioterapia em Condições Médico Cirúrgicas Trimestral 2 252 O(ST):36; S:48; PL:71 

Fisioterapia na Comunidade Trimestral 3 196 36 O(ST); S54; PL81 

Educação Clínica III Trimestral 4 532 E:320 

4º ANO 

Educação Clínica IV Anual 980 E:638 

Fisioterapia em Condições Neuro- Musculo Esqueléticas 4 Trimestral 2 364 O(ST): 32; S:48; PL:69 

Projecto em Fisioterapia Anual 168 O(ST): 12; S:54 PL:24 

Legenda: O(ST)- Sessões Tutoriais, S -Seminários, PL- Práticas Laboratoriais ,TC -Trabalho de Campo 

 

Com esta organização integrada em torno de “problemas” a participação/leccionação de diferentes 

áreas científicas ditas básicas (ex: Anatomia ou Fisiologia) anteriormente concentradas 

predominantemente no início do plano de estudos, passou a ocorrer ao longo do curso sendo os 

conteúdos abordados à medida que são necessários. O inverso se passou com os conteúdos 

relacionados com a área específica da Fisioterapia, anteriormente concentrados nos anos mais 

avançados do curso e que passaram a estar homogeneamente distribuídos ao longo do curso.  

Desta forma procurou-se valorizar a integração com o propósito de fomentar, desde o início do 

curso, o desenvolvimento do raciocínio clínico e da capacidade de resolução de problemas através 

da mobilização de conhecimento de diferentes áreas científicas que seja relevante para a 

compreensão e enquadramento do “problema” (Margetson, 1998). Por um lado ao integrarem e se 

focarem em conteúdos específicos as unidades curriculares do novo curriculum facilitam o 

estabelecimento de relações no âmbito em que esse “problema” se situa, por outro lado a repetição 

do processo ao longo de diferentes problemas e diferentes unidades curriculares com modelos e 

teorias diversas, favorece o estabelecimento/apropriação das regras base para, na vida profissional, 

abordar situações-problema reais.  

Para além dos conteúdos a abranger, os conhecimentos e habilidades a adquirir e competências 

específicas a desenvolver, o desenho do curriculum foi orientado para o desenvolvimento de um 

conjunto de competências “genéricas” fundamentais para os futuros profissional, nomeadamente as 

que se prendem com o trabalho em equipa e com a auto-direcção na aprendizagem, relevante para a 

aprendizagem ao longo da vida.  

Contribuem para estes objectivos as características das interações entre estudantes e docentes que 

são consagradas nos planos de estudos na tipologia das horas de contacto seleccionadas  
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Tipologias das horas de contacto. Características das interacções docente/ estudantes 

Nos modelos tradicionais de curriculum as interacções entre estudantes e docentes decorrem 

predominantemente em aulas teóricas/seminários, aulas teórico-práticas e aulas práticas a que 

predominantemente correspondem respectivamente metodologias expositivas, expositiva-

interactivas e a demonstração/prática de habilidades/ procedimentos.  

Com o propósito acima enunciado de promover o desenvolvimento das competências tanto 

específicas como genéricas foram adoptadas novas modalidades nas interacções entre estudantes e 

docentes. Dentro destas há a realçar as sessões tutoriais por ser em torno do que nelas se passa que 

os estudantes organizam grande parte das suas actividades de estudo autónomo (Saarinen-Rahiika e 

Binkley, 1998).  

Na ABP é com a apresentação do “problema” a grupos de 6 a 9 estudantes nas sessões tutoriais que 

os ciclos de aprendizagem se iniciam. Tal como frequentemente acontece na actividade profissional 

o “problema” vem primeiro, pelo que os estudantes, tal como os profissionais, têm que decidir o 

que querem estudar por forma a compreender e a gerir o “problema” (Williams, et al., 2003). 

Mobilizam-se dessa forma o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas atitudes de forma 

integrada promovendo o desenvolvimento das competências, tanto genéricas como específicas 

neste caso do Fisioterapeuta (Macedo, 2009). 

Ao contrário de aprendizagens baseadas na resolução de problemas na ABP, pela sua natureza, as 

situações problemáticas apresentados ao grupo no âmbito das sessões tutoriais não têm o propósito 

de serem resolvidas. São “gatilhos” que despoletam a necessidade de identificar/enquadrar as 

questões subjacentes e conexas e partir daí para o estudo, a que se segue enquadramento do novo 

conhecimento e novo estudo. 

 Acompanhados por um docente tutor e seguindo a metodologia dos 7 passos (Clouston, 2010:  

pp.13-15), nas sessões tutoriais o grupo de estudantes deve identificar as suas necessidades de 

aprendizagem, delinear os seus objectivos de aprendizagem, aceder aos recursos apropriados, 

proceder ao estudo individual, discutir o resultados do estudo individual e aplicar a informação ao 

cenário “problema” (Williams, et al., 2003). Os estudantes e o tutor avaliam regularmente quer o 

desempenho individual quer o do grupo tanto em termos de habilidades de trabalho em grupo como 

no domínio dos termos e conceitos (Macedo, 2009).  

Na interacção com os estudantes o tutor desempenha um papel pouco usual para os docentes dos 

curricula tradicionais mas que é central na APB. A sua função não é lecionar mas sim 

facilitar/dinamizar o funcionamento do grupo orientando-o para as questões e tópicos relevantes 

(Dolmans, et al., 2005) identificados pelos “designers” dos “problemas”. Não é necessário e pode 

mesmo ser contraproducente para a dinâmica do grupo que o tutor assuma o papel de perito acerca 

dos assuntos abordados (Saarinen-Rahiika e Binkley, 1998). Nas sessões tutoriais os estudantes 
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assumem diferentes papeis que lhes permitem ir-se apropriando de mecanismos de autorregulação 

do grupo conducentes ao longo do curso a uma maior autonomia em relação aos tutores. 

As características das sessões tutoriais e papel do tutor acima descritos foram adoptados para 

cumprir com o objectivo de promover o desenvolvimento de competências associadas ao trabalho 

colaborativo autónomo e às habilidades necessárias ao trabalho em equipa. 

Para além das sessões com os tutores (Sessões Tutoriais), outras oportunidades de aprendizagem 

ocorrem no âmbito de sessões práticas e/ou de habilidades (Práticas Laboratoriais) e sessões com 

especialistas (Sessões de Recursos e Seminários) onde os estudantes complementam a 

aprendizagem iniciada através do processo tutorial (cf. Quadro 2). A avaliação dos conhecimentos 

e das habilidades adquiridas bem como das competências desenvolvidas é efectuada recorrendo a 

diferentes estratégias e instrumentos. Neles incluem-se entre outros, testes de escolha múltipla, 

exames práticos, a apreciação pelo tutor, portefólios, relatórios de pesquisa laboratorial e a 

avaliação clínica objectivamente estruturada com recursos a pacientes simulados (Macedo, 2009).  

 

Tabela 2: Exemplo de horário semanal 

 
 

A organização das UC- factores e princípios 

Ainda que por imposição legal a formação inicial deva incorporar nos 240 ECTS, 60 ECTS 

correspondentes a prática em contexto real (estágio) o novo curriculum foi principalmente o 

resultado: a) da reflexão interna dos docentes da área técnico científica da Fisioterapia, b) da 

aplicação de um conjunto de princípios orientadores da forma como se organizaram as UC 

definidos pelo grupo responsável pelo processo de adequação c) das orientações resultantes do 

processo de adequação ao Bolonha dos cursos das tecnologias da saúde (Lopes, 2004)  

Tendo em consideração a reflexão efectuada (pontos a) e b)) o curriculum deveria ser orientado 

para promover a formação de profissionais reflexivos, competentes na utilização dos processos de 

resolução de problemas, orientados para se manterem actualizados e capazes de autodirigirem a sua 

Horas 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

8- 10 Sessão Tutorial Estudo Individual Estudo Individual Sessão Tutorial 
Laboratório de 

Habilidades 

10- 12 
Laboratório de 

Habilidades 

Laboratório de 

Habilidades 
Sessão de Recurso Estudo Individual Estudo Individual 

14- 16 Sessão de Recurso 
Laboratório de 

Habilidades 

Laboratório de 

Habilidades 

Laboratório de 

Habilidades 
Sessão de Recurso  
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aprendizagem ao longo da vida, capazes de trabalhar em equipa, de lidar com informação 

incompleta e ambígua e capazes de se adaptarem a situações de mudança permanente. 

Deveria ainda cumprir um conjunto de metas de aprendizagem que fossem ao encontro das 

competências descritas em Lopes(2004) para atingir no final do primeiro ciclo. Nesse sentido as 

unidades curriculares foram concebidas como contribuintes de um todo que constitui o plano de 

estudos que se pretendeu coerente e alinhado com esse propósito. As unidades curriculares 

deveriam por um lado promover o desenvolvimento de competências profissionais específicas do 

âmbito dos problemas abordados, mas simultaneamente contribuir para a aquisição das 

competências transversais/genéricas atrás enunciadas.  

Identificadas as necessidades de aprendizagem estabeleceu-se que os “problemas” seriam 

agrupados em unidades curriculares que teriam por referência os diferentes sistemas corporais e os 

âmbitos de actuação dos Fisioterapeutas, i.e., sistema neuro-musculo-esquelético, nervoso, 

cardiorrespiratório e urogenital (cf. Tabela 1). Os “problemas” por sua vez foram desenhados tendo 

por referência a sua relevância epidemiológica e pedagógica (Saarinen-Rahiika e Binkley, 1998). 

Uma vez que as unidades curriculares agrupam conteúdos de diferentes áreas científicas, a sua 

sequência bem como dos “problemas” nelas abordados, deveriam procurar facilitar o processo de 

aquisição e articulação de conceitos. Em relação à sequência das unidades curriculares ela 

preferencialmente deveria ser iniciada com a abordagem ao sistema neuro-musculo-esquelético por 

ser entendido que uma parte substancial conteúdos relacionados com este sistema apresentarem um 

menor grau de abstração e também por serem a base para a compreensão do funcionamento dos 

restantes sistemas abordados no curriculum.  

Para além das unidades curriculares referidas o plano de estudos inclui: períodos de aprendizagem 

em contexto profissional designados de Educação Clínica (estágio) distribuídos ao longo do curso; 

a unidade de Projecto em Fisioterapia e; a unidade de Introdução à Fisioterapia esta última a inicial 

do curso. 

 Pela sua distância em relação ao curriculum tradicional a adaptação à ABP é um processo difícil 

que gera ansiedade (Macedo, 2009). Para mitigar essas dificuldades na primeira unidade curricular 

do curso, Introdução à Fisioterapia, já ela em ABP, os estudantes são introduzidos no curso e na 

APB através de uma situação problema relativa à ABP. De par com este “problema” são 

disponibilizados sessões laboratoriais e de recurso dedicadas à homogeneização de conhecimentos 

e habilidades relevantes para a adaptação ao ensino superior em geral e à ABP em particular. Estas 

sessões situam-se no âmbito das competências relacionais e em tecnologias de informação e 

comunicação TIC. 

O princípio da afinidade na alocação de conteúdos programáticos foi um factor determinante na 

organização do curriculum e das unidades curriculares. Determinou-se que os conhecimentos e 



7320 

 

habilidades a adquirir f h nas unidades curriculares cujos “problemas” apresentassem maior 

afinidade com as mesmas. Por exemplo a terapia manual foi alocada às unidades curriculares 

relacionadas com o sistema neuro-musculo-esquelético o mesmo se passando com grande parte do 

exercício terapêutico. 

 

Processos e instrumentos de avaliação de desempenho 

Em qualquer modalidade de curriculum um dos aspectos que mais condiciona o comportamento 

académico dos estudantes é o processo de avaliação do seu desempenho. A adopção de um novo 

paradigma de curriculum não determinava a necessidade de abandonar todas as metodologias de 

avaliação anteriores. Assim no processo de transição uma parte substancial dos processos e 

instrumentos de avaliação que eram utilizados foram transferidos para o novo curriculum. A 

avaliação de habilidades anteriormente utilizada nos exames práticos manteve-se, bem como a 

utilização de testes de escolha múltipla para a avaliação do domínio sobre alguns conteúdos. Esta 

continuidade permite estabelecer comparações entre o desempenho dos estudantes nos dois 

modelos de curricula. Ainda assim estas formas de avaliação nem sempre permitem fazer juízos 

acerca do domínio que o estudante possui do processo de raciocínio clínico e de tomada de decisão. 

Este domínio que pressupõe a integração dos conhecimentos, habilidades e atitudes em situação 

concreta, é na realidade uma competência. Com o propósito de atender a essa necessidade foram 

introduzidas casos clínicos em diferentes suportes (pacientes simulados em papel, electrónico e 

pacientes reais,) no processo de avaliação de desempenho dos estudantes.  

No entanto estas estratégias e instrumentos de avaliação são orientados para o desempenho 

individual do estudante. Considerando a necessidade de avaliar também o desempenho dos 

indivíduos no grupo e do grupo como um todo, foram desenvolvidos diferentes processos e 

instrumentos com esse propósito. De entre esses processos foram propostos e utilizados os 

portefólios de grupo, os mapas conceptuais e a avaliação da dinâmica do funcionamento do grupo. 

Os dois primeiros centrados no produto da actividade do grupo e o terceiro no processo de 

funcionamento do grupo em si. A par com as três situações foi introduzida a auto e heteroavaliação 

dos estudantes, através da avaliação de pares, como ferramenta para regular o comportamento dos 

estudantes no grupo.  

 

O acompanhamento do processo de implementação 

Procedimentos 

A implementação do novo modelo curricular foi acompanhada de um conjunto de procedimentos 

de avaliação com que se procurou detectar disfunções e introduzir correções. 
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Esses procedimentos incluíram reuniões regulares (quinzenais) dos coordenadores das unidades 

curriculares com os representantes dos grupos tutoriais. Destas reuniões são elaboradas actas. No 

final dos anos lectivos de 2008-09 e 2009-10 foram realizadas reuniões gerais com os estudantes e 

reuniões com docentes para debater propostas de alteração a introduzir nos anos lectivos 

subsequentes. Essas propostas foram registadas nos relatórios de concretização do processo de 

Bolonha (Macedo, 2010, 2012).  

No ano lectivo de 2010-11 ao procedimento de avaliação foram adicionado instrumentos de 

avaliação das unidades curriculares e do volume de trabalho dos estudantes, o questionário sobre os 

European Credit Tranfer System (ECTS).  

 

Resultados 

A análise de conteúdo das actas das reuniões com os representantes dos grupos tutoriais de 2008-09 

(Macedo, et al., 2010) e dos registos das reuniões gerais com os estudantes e docentes (Macedo, 

2010, 2012) permitiram identificar um conjunto de problemas que foram percebidos como estando 

a influenciar negativamente o funcionamento do curso que se situavam ao nível dos recursos, da 

organização do curriculum e da avaliação. 

Em relação aos recursos foi identificada, a falta de acesso aos laboratórios de habilidades e a 

espaços para reunião dos grupos fora dos períodos de sessões tutoriais e o restrito período de 

funcionamento da biblioteca. Por outro lado o acervo da biblioteca foi considerado inadequado para 

as solicitações dos estudantes. Ao nível organizacional foram apontadas deficiências na 

disponibilização atempada de informação relativa ao funcionamento das unidades curriculares 

nomeadamente regulamentos, calendários e horários. (Macedo, et al., 2010) No que respeita o 

curriculum o excesso de horas de contacto/trabalho foi considerado como um aspecto a ter em 

consideração numa próxima revisão curricular. Por sua vez no respeitante à avaliação foi 

identificada a necessidade de aumentar o feedback aos estudantes em relação ao seu desempenho 

por forma a facilitar o atingimento dos objectivos de aprendizagem (Macedo, et al., 2010) 

 

Principais alterações do curriculum  

Fruto dos procedimentos de avaliação acima referidos, foram introduzidas no curriculum um 

conjunto de alterações que procuraram ir no sentido da resolução dos problemas identificados e que 

se reflectiram na estrutura do plano de estudos e na estrutura do calendário anual e nos recursos 

didáticos. Foram ainda adicionados novos procedimentos e instrumentos de avaliação de diferentes 

aspectos de funcionamento do curso. 
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No ano lectivo de 2009-2010 a estrutura do plano de estudos no que respeita a sequência das 

unidades curriculares do 1º ano foi alterada, passando a unidade curricular de Fisioterapia em 

Condições Cardio-respiratórias a ser a 4ª unidade e passando as unidades de Fisioterapia em 

Condições Neuro-Musculo-Esqueléticas 1 e 2 a ser a 2ª e 3 ª respectivamente. Manteve-se a 

alteração da sequência das unidades curriculares do 2º ano lectivo 2008-09 em que Fisioterapia 

Condições Neuro-musculo-esqueléticas 3 passa ser a 1ª unidade curricular do ano (Macedo, 2010) 

A estrutura anual do calendário foi também alterada. Procedeu-se à compactação das semanas 

lectivas das unidades curriculares passando de 9 para 8. Foi  introduzida uma semana de estudo 

entre o final das semanas lectivas e as semanas de avaliação. Procedeu-se à alteração dos dias das 

sessões tutoriais que passam a decorrer à 3ª e 6ª feiras em substituição de 2ª e 6ª.(Macedo, 2010)

  

Recursos didáticos 

Na sequência das propostas de melhoria enunciadas no relatório de 2009-2010 a maioria das 

Unidades Curriculares passaram a existir na plataforma Moodle, nela disponibilizando a 

planificação detalhada das actividades semanais (aulas) das tarefas de preparação recomendadas 

para os estudantes, assim como de recursos necessários para a preparação tais como textos de apoio 

e hiperligações para recursos electrónicos.  

 

Instrumentos de avaliação 

Foram introduzidos instrumentos de avaliação do desempenho do tutor, de avaliação das unidades 

curriculares e sistema de reavaliação dos ECTS nas diferentes unidades curriculares. Foram 

transferidas para suporte e preenchimento electrónico os diferentes instrumentos de avaliação 

(Avaliação de pares, avaliação das UC, Avaliação dos tutores, Avaliação de ECTS). Foi criado o 

manual do estudante e o manual do docente (Macedo, 2012). 

 

Conclusão 

A implementação dum modelo pedagógico com a complexidade e particularidades da ABP tem que 

ser entendido como um processo de longo prazo. Apesar da extensa literatura e da assessoria 

externa as características do modelo têm determinado a necessidade de atenção e aperfeiçoamento 

permanentes. A recolha de informação para esse processo de aperfeiçoamento tem sido crucial na 

consolidação do modelo sendo central os aportes dos estudantes. A falta de recursos adequados, 

alguma sobre sobrecarga de trabalho e atrasos na disponibilização de informação foram os 

problemas mais relevantes no arranque do novo modelo. A re-organização  de calendários e 

horários introduziram melhorias significativas mas o processo ainda decorre estando previstas 
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alterações mais significativas na próxima revisão curricular 
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Resumo: 

Pensar en la articulación entre la formación universitaria y la formación profesional implica un 

trabajo pedagógico en el que se expresa la complejidad inherente a la vinculación entre dos 

mundos: el académico y el laboral. Por una parte, la apropiación por parte de los alumnos de los 

conocimientos acumulados de cada una de las disciplinas que comprenden las propuestas 

curriculares, considerados necesarios para iniciar una actividad profesional. Por otra, la 

implementación de espacios que consideren las prácticas profesionales, cuya definición es una 

cuestión no exenta de debates al interior de la universidad, de las agrupaciones profesionales y 

de los distintos espacios laborales. 

Estudiar las prácticas de la enseñanza en la universidad nos ha permitido identificar la existencia 

de una didáctica del sentido común, por medio de la cual los docentes explican sus decisiones a 

partir de sus experiencias personales e interpretan los fenómenos desde categorías heredadas 

tales como “si sé el contenido lo sé enseñar”, “la enseñanza no es problemática”, entre otras. 

Sin embargo encontramos también docentes que detectan problemas en las prácticas cotidianas, 

se movilizan tras su resolución y sostienen que las profesiones que se enseñan se conocen y se 

aprenden in situ. En este sentido proponen una enseñanza situada en el marco de la formación 

para las prácticas profesionales dando lugar al origen o surgimiento de innovaciones. 

Jóvenes profesionales suelen expresar que la inmersión en el campo laboral revela, en algunos 

casos, que las prácticas que han realizado en la universidad no son las que necesariamente 

requiere el mundo del trabajo. 

Esta comunicación tiene el propósito de describir e interpretar el modo de trabajo pedagógico y 

didáctico llevado a cabo por la materia Actuación Profesional del Contador Público 


